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№ Хөтөлбөрийн танилцуулга хэсэг 

1. 
Хөтөлбөрийн нэр, огноо, 

шийдвэрийн дугаар  

Улсын Их Хурлын 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 51 дүгээр 

тогтоолоор баталсан “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”, Засгийн 

газрын 2017 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 114 дүгээр тогтоолоор 

баталсан “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний төлөвлөгөө” 

2.  Хөтөлбөрийн зорилго 

Төрийн байгууллага, албан тушаалтан, хувийн хэвшил, иргэний нийгэм, 

улс төрийн нам, бүлгийг авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, олон 

нийтэд шударга ѐсны үзэл санааг төлөвшүүлэх, ил тод, нээлттэй, 

хариуцлагатай нийгмийг хөгжүүлэх. 

3. Санхүүжилтийн эх үүсвэр 
Улсын болон орон нутгийн төсөв, олон улсын байгууллага, хандивлагч 

орны зээл, тусламжийн хөрөнгө 

4. Хэрэгжүүлэгч байгууллага  Бүх шатны төрийн байгууллага 

5. Хэрэгжих нийт хугацаа 6 жил 

    6. 
Төсөл, хөтөлбөрийн   

зорилтууд 

Зорилт 1. шударга, хариуцлагатай, ил тод нийтийн албыг бэхжүүлэх 

замаар авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, төрийн жинхэнэ албан 

хаагчийн сонгон шалгаруулалт болон томилгоонд улс төрийн 

нөлөөллөөс ангид, мэдлэг, боловсролд суурилсан мерит зарчмыг 

хэрэгжүүлэх; 

Зорилт 2. төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыг хангаж, цахим 

үйлчилгээг хөгжүүлж чанар хүртээмжийг нь сайжруулах, үйлчлүүлэгчийн 

эрх ашгийг дээдэлж, төрийн албан хаагчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх; 

Зорилт 3. төсөв, санхүү, аудитын үйл ажиллагааны удирдлага, 

хяналтыг сайжруулах, ил тод байдлыг хангах, төсвийн хөрөнгө, 

гадаадын зээл, тусламжийг үр ашигтай, зориулалтын дагуу зарцуулах, 

хариуцлагыг дээшлүүлэх; 

Зорилт 4. худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг 

боловсронгуй болгож, үр ашигтай, шударга, ил тод, нээлттэй байдлыг 

нэмэгдүүлж, хяналт, хариуцлагыг дээшлүүлэх; 

Зорилт 5. шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагын 

шударга, ил тод, хараат бус байдлыг бэхжүүлэх, авлигын эсрэг хамтын 

ажиллагааг сайжруулах; 

Зорилт 6. авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд төр, хувийн 



хэвшлийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх; 

Зорилт 7. авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд иргэд, олон 

нийтийн хяналт, иргэний нийгмийн байгууллагын үүрэг, оролцоог 

нэмэгдүүлэн, идэвх санаачилгыг дэмжих; 

Зорилт 8. иргэний мэдээлэл авах эрхийг баталгаажуулсан хуулийн 

хэрэгжилтийг хангах, хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн орчин, сэтгүүлчийн 

мэргэжлийн ѐс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх; 

Зорилт 9. улс төрийн намын болон сонгуулийн санхүүжилтийг олон 

нийтэд ил тод, нээлттэй болгох, хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх 

мэдлийн байгууллагыг улс төр, бизнесийн бүлэглэлийн хууль бус ашиг 

сонирхол, нөлөөллөөс ангид байлгах; 

Зорилт 10. шударга ѐсны үзэл санааг төлөвшүүлэн, олон нийтийг соѐн 

гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг үе шаттай зохион байгуулж, авлигын эсрэг 

боловсролыг дээшлүүлэх; 

Зорилт 11. авлигатай тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх үйл 

ажиллагааны хүрээнд олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, олон 

улсын байгууллагын санал, зөвлөмжийг авч хэрэгжүүлэх. 

7. Зардал 

Төсөв        24,962.4 

Үүнд: Төсөв Гүйцэтгэл 

1-р үе шат 14,308.9 499.0 

2-р үе шат 10,653.5                  0 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг тайлагнах хэсэг 

8. 

  

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт: 

Гүйцэтгэлийг Засгийн газрын 2017 оны 114 дүгээр тогтоолоор 

баталсан төлөвлөгөөний арга хэмжээ бүрээр, хүрсэн түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлтийн хамт зохих талбарт бичнэ. 

1-р зорилтын хүрээнд: 

 

 

4.1.1.1.1. Албан тушаалтанд тавигдах ѐс зүй, мэдлэг, боловсрол, 

туршлага, ур чадварын ерөнхий болон тусгай  шалгуурыг үндэслэн 

төрийн албанд шатлан дэвшүүлж томилох тогтолцоог тайлант 

хугацаанд  бүрдүүлж ажилласан. 

           Төрийн албаны тухай хуулийн холбогдох заалтуудыг үндэслэл 

болгон  тус агентлагийн  зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүдийн 

төрийн захиргааны албан тушаалд ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг үндэслэн 

албан тушаал дэвшүүлэх, сэлгэн ажиллуулахаар агентлагийн 

ажилтнууд дотроос томилогдох 9 албан хаагч, орон нутгийн салбар 

төвүүдийн  2 албан хаагчийн ХАСУМ-ийг цахимаар мэдүүлж, АТГ-аас 

өгсөн дүгнэлтийг үндэслэн 11 ажилтныг томилсон. Албан тушаалд 

дэвшин томилогдсон ажилтнуудын ХАСУМ-ийн дүгнэлтийг 

masm.gov.mn цахим хуудсанд байршуулж Хүний нөөцийн томилгоо, 

мэдээллийн ил тод байдлыг ханган ажилласан байна.  

4.1.1.1.5. ТАХ-ийн нөөцийн жагсаалт бүртгэл, Төрийн албаны тухай 

хуулийн дагуу ажлаас түр чөлөөлөгдсөн ажилтнууд (1 ажилтан)-ын 

бүртгэлийг  ил тод нээлттэй болгож, байгууллагын masm.gov.mn 

сайтад  байршуулан ТАЗ-д холбогдох программын дагуу судалгаа 



тайланг хүргүүлсэн.  

4.1.1.2.1.Төрийн албаны тухай шинэчилсэн хуулийн дагуу албан 

хаагчид тавигдах ѐс зүй, мэдлэг боловсрол, туршлага, ур чадварын 

ерөнхий болон тусгай шалгуурын дагуу тайлант хугацаанд 123 ажлын 

байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулж, Төрийн албаны 

зөвлөлд хүргүүлэн хянуулж, баталгаажуулсан.  

 

2020 оны 05 дугаар сард төрийн захиргааны байгууллагын удирдах 

албан тушаалын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр ажиллаж 

байгаа удирдах албан тушаалтнуудын сонгон шалгаруулалтын 

захиалгыг  Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлсэн. Төрийн албаны 

зөвлөлөөс нээлтэй сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж, 

шалгалтын дүнг үндэслэн СХЗГ-ын удирдах албан тушаалтнуудын 

албан тушаалд томилох нэр дэвшүүлсэн тогтоолын дагуу СБТДАГ, 

СТҮБГ, ХХШБГ, ХХШБГ-ын ШТА-ны даргын албан тушаалд 2020.05.25-

ны өдрийн А/65, А/66, А/67, А/68 дугаар тушаалуудаар тус тус 

томилсон..  

 

4.1.1.7.1. Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор баталсан 

“Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ѐс 

зүйн дүрэм”-ийг баримтлан СХЗГ-ын даргын 2019 оны А/330 дугаар 

тушаалаар ѐс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн, Ёс зүйн 

зөвлөлийн ажиллах журмыг баталсан. Ёс зүйтэй холбоотой өргөдөл 

гомдол мэдээллийг хүлээн авах, хянан шалгах, хариуцлага хүлээлгэх 

үйл ажиллагааг шинэ арга хэлбэрт шилжүүлэн иргэдээс санал гомдлыг 

хүлээн авах 1800-25-25 дугаарын байнгын утсыг ажиллуулж, дотоод 

сүлжээний  www.able.mn  программаар ажилтнуудаас мэдээлэл хүлээн 

авдаг болсон.  Тайлант хугацаанд агентлагийн 2 ажилтнаас Ёс зүйн 

хороонд гаргасан өргөдөлийг хянан шийдвэрлэж, зөрчил гаргасан 

албан тушаалтанд үүрэг даалгавар өгөх, албан хаагчдад ѐс зүйн 

талаар  сургалтыг зохион байгуулав.  

 

4.1.1.10.3.  АТГ-аас зохион байгуулсан  цахим сургалтад агентлагийн 

ЭБАТ хамрагдаж, сургалтаар өгсөн мэдээлэл, арга зүйн сургалтын 

материалыг байгууллагын дотоод сүлжээнд байршуулж, “ХАСХОМ 

мэдүүлэх тайлагнах арга зүй”, “Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилтийг хангуулах” сэдэвт хичээлийн слайдыг  Авлигын эсрэг 

хуулийн үйлчлэлд хамаарах нийт ажилтнуудад танилцуулсан.  

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний 

итгэмжлэлийн тухай хуулийн дагуу 2019 оноос  орон нутгийн салбар 20 

төвүүдийн удирдах албан тушаалтнуудын ХАСХОМ, ХАСУМ-ын 

тайлан мэдээг нэгтгэн гаргадаг болсон.  МУ-ын ШС-ын 2020 оны  113 

тоот тушаалын дагуу  “ISO 3700:2017 –Авлигатай тэмцэх ажлын 



менежментийн тогтолцоо” стандартын цахим сургалтыг зохион 

байгуулж,  Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын  25 

ажилтнуудыг хамруулсан.   

2-р зорилтын хүрээнд: 

 

 

2-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

гүйцэтгэл: 

4.1.2.1.1.  

 Засгийн газрын 2017 оны 159 дүгээр тогтоолын хавсралт “Төрийн 

цахим мэдээллийн санг бүрдүүлэх, ашиглах журам”-ын дагуу   

Төрийн байгууллагуудын мэдээллийн системийн уялдаа холбоо, 

нэгдмэл байдлыг хангах зорилгоор байгууллагын бичиг хэргийн 

цогц программ болох able.mn программыг үйл ажиллагаандаа 

нэвтрүүлэн ажиллаж байна. 

 Үндэсний болон олон улсын стандартын мэдээлэл лавлагааны 

www.estandard.mn программд техникийн өргөтгөл хийж, серверийн 

хүчин чадал, аюулгүй байдлын хамгаалалтыг сайжруулснаар 

Монгол улсад хүлээн авах танилцах боломжийг бүрдүүлж бүрэн 

цахим үйлчилгээг үзүүлж Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөж 

байгаа 6400 стандартыг хэрэглэгч онлайнаар үнэ төлбөргүй харах, 

цахимаар болон ПОС машинаар төлбөр тооцоог хийн худалдан 

авах боломжийг бүрдүүлэн хэрэглээнд нэвтрүүлсэн.  

 Европын холбооны TRAM төсөлтэй хамтран Монгол Улсын 

Чанарын дэд бүтцийг бий болгох ажлын хүрээнд тохирлын болон 

экспортын гэрчилгээ авсан бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 

нэгдсэн мэдээллийн цахим санг бий болгож улсын хэмжээнд 

нэвтрүүлсэн.  

 Төрийн албаны зөвлөлөөс зарласан “Бодлогын инноваци 2020” 

төслийн сонгон шалгаруулалтад Стандарт, хэмжил зүйн газрын 

“Иргэдтэй эргэх холбоог сайжруулах нь” төсөл шалгарч 

байгууллагаас тодорхой хувийн санхүүжилтийг шийдвэрлэн  

www.masm.gov.mn цахим хуудсыг иж бүрэн шинэчлэх, орон 

нутгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсүүдийн цахим хуудас шинээр 

хийх, иргэд, үйлчлүүлэгчид стандартыг ухаалаг төхөөрөмж дээр 

үзэж танилцах, шаардлагатай бол цахимаар худалдан авах 

боломжтой аппликейшн хийхээр ажиллаж байна. Энэхүү ажлын 

хүрээнд Стандарт, хэмжил зүйн газрын www.masm.gov.mn цахим 

хуудас шинэчлэгдэж бүрэн ашиглалтад орсон.  

 Стандарт, хэмжил зүйн газраас төрийн үйлчилгээг цахимжуулах, 

цахим засаглалыг хөгжүүлэх зорилгоор E-CERTIFICATION төслийг 

хэрэгжүүлж эхлээд байгаа ба төслийн хүрээнд Монгол Улсын 

хэмжээнд ТОХИРЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ олгох үйл ажиллагааг 

цахимжуулах, боловсронгуй болгох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж 

байна. Төсөл хэрэгжсэнээр Тохирлын гэрчилгээ олгох үйл явц 

цахим хэлбэрт шилжиж, Улсын хэмжээнд тохирлын гэрчилгээний 

нэгдсэн мэдээллийн сан бий болж,  хяналтын тогтолцоо сайжирч, 



цаасны хэрэглээ багасч, цаг хугацааг хэмнэж, төрөөс иргэдэд 

үзүүлэх үйлчилгээг түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй болгох өндөр ач 

холбогдолтой юм. 

E-CERTIFICATION программыг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд: 

- 2021 оны 1, 2 дугаар улиралд E-CERTIFICATION программаар 

дамжуулан иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын бүрдүүлэх 

материалыг цахимаар хүлээн авах бэлтгэл ажлыг хангах, 

хэрэгжүүлж эхлэх 

- 2020 оны 3-р улиралд E-CERTIFICATION программыг 

Улаанбаатар хотын хэмжээнд ажиллагаанд оруулах, бусад 

харилцагч байгууллагуудын системтэй холбох ажлыг судлах, 

бэлтгэл ажлыг хангах 

- 2020 оны 4-р улиралд E-CERTIFICATION программыг орон 

нутаг, салбарын хэмжээнд ажиллагаанд оруулах бэлтгэл ажлыг 

хангах 

- 2020 оны 4-р улиралд E-CERTIFICATION программд 

бүртгэгдсэн тохирлын баталгаатай бүтээгдэхүүний мэдээллийг 

E-MONGOLIA–д нэгтгэх 

 

Гадаад худалдааны мэдээллийн нэгдсэн сан /портал/-д СХЗГ-ын 

экспорт, импортын бүтээгдэхүүний баталгаажуулалттай холбоотой 

хууль, тогтоомж, холбогдох мэдээллийг байршуулсан. 

 

 Хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санг шинэчилнэ. Тус 

нэгдсэн санд дараах мэдээллүүдийг нээлттэйгээр байршуулна. 

Үүнд: 

- Шалгалт баталгаажуултад хамрагдсан хэмжих хэрэгслийн 

мэдээлэл. 

- Загварын туршилтад орж Монгол Улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн 

хэмжих хэрэгслийн жагсаалт. 

- Хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээ эрхлэх мэргэшсэн байгууллагын 

бүртгэл.  

 

 ”е-Mongolia” цонхонд дараах лавлагааг байршуулна. Үүнд: 
- Хэмжих хэрэгслийн үйлдвэрлэх, импортлох, суурилуулах, 

засварлах ААНБ-ын бүртгэлийн лавлагаа. 
- Тохирлын гэрчилгээтэй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний лавлагаа 

 

4.1.2.3.1. Олон улсын стандарт хангасан бараа бүтээгдэхүүнийг  

дотоодын стандартаар шалгадаг зохицуулалтыг өөрчлөн 

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний 

итгэмжлэлийн тухай хууль /2018 оны 07-р сарын 01-нээс дагаж 

мөрдсөн/-ийн 14.2, 14.7 заалтуудаар  Олон улс бүс нутгийн 

байгууллагаас хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүчин төгөлдөр аюулгүйн тэмдэг 



баталгаатай бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх, экспортод гаргах, 

импортоор оруулахад хяналт тохирлын үнэлгээнд давтан 

хамруулахгүй байхаар хуульчилсан хуулийн зохицуулалтыг дагаж 

мөрдөн ажиллаж байна. 

2019 оны 05-р сарын 09-нд УИХ-аар хэлэлцэн баталсан Хэмжил зүйн  

тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.7 дахь заалтаар Хууль эрхийн 

хэмжил зүйн Олон улсын байгууллага /OIML/, зохих гэрээ хэлэлцээр 

байгуулсан гадаад орны хэмжил зүйн төв байгууллагаас загварыг 

баталж, гэрчилгээ олгосон тохиолдолд хэмжих хэрэгслийн загварын 

туршилтыг давтан хийхгүйгээр хүлээн зөвшөөрөх хуулийн 

зохицуулалтыг дагаж мөрдөн ажиллаж байна. 

 

4.1.2.3.2. Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын 

үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль/2018 оны 07-р сарын 01-нээс 

дагаж мөрдсөн /-ийн 12.1, 5.1, 5.2-д Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага 

стандартчиллын баримт бичгийг сонгон хэрэглэнэ гэсэн заалтыг 

шинээр оруулснаар  хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлыг хангах, нийтийн ашиг 

сонирхлыг хамгаалах техникийн зохицуулалтыг нийтээр заавал дагаж 

мөрдөж бусад стандартыг сонгон хэрэглэх зохицуулалтыг тусгасан 

байна. Стандартын тоог цөөрүүлэх шаардлагагүй стандартыг хүчингүй 

болгох зорилтын хүрээнд 2020 онд 96 стандартыг хүчингүй болгож, 10 

стандартад нэмэлт өөрчлөлт оруулан, 81 стандартыг шинэчлэн, нийт 

261 стандартыг баталсан байна.  

 
 

 

 

 

 

 



 

4.1.2.4.2. Аж ахуйн нэгжийн дотоод хяналтын стандартыг шинээр 

боловсруулж нэвтрүүлэх (2018-2020) ажлын хүрээнд Менежментийн 

стандартчиллын ТХ-ны  ажлын төлөвлөгөөнд  ISO 19011:2018 олон 

улсын стандартыг орчуулан үндэсний стандартаар батлан мөрдүүлж 

байна.  Мөн гадаад улс орнуудын ижил төстэй стандарт, техникийн 

баримт бичгийг судлан, шүүлт хийж ISO/PAS 45005:2021 Covid-19 “Цар 

тахлын үед аюулгүй ажиллах ерөнхий зааварчилгаа” стандартыг 

үндэсний стандартаар батлав. 

 

4.1.2.4.3. Алт, үнэт металлын сорьцын төрийн хяналт шалгалтыг 

Стандарт хэмжилзүйн газрын Үнэт металлын сорьцын хяналтын  

газраас гүйцэтгэдэг бөгөөд тайлант хугацаанд 86,828 үнэт эдлэлд 

сорьцын хяналтын баталгаажуулалтыг хийж, 35 орчим худалдааны 

цэг,  3 аймгийн 15 суманд 23 алт олборлогч аж ахуй нэгж, 10 орчим 

нөхөрлөл (50 орчим бичил уурхайчид) –ийн үйл ажиллагаанд 

урьдчилан сэргийлэх зорилготой хяналт шалгалтыг явуулсан байна. 

Харин стандарт, хэмжих хэрэгслийн төрийн  хяналт шалгалтыг 

холбогдох хуулиудад заасан чиг үүргийн дагуу Мэргэжлийн хяналтын 

байгууллага гүйцэтгэдэг болно.  

4.1.2.7.1. Төрийн үйлчилгэний чанар хүртээмж, төрийн албан хаагчдын 

үйл ажиллагааг иргэдээр үнэлүүлэх Шударга байдлын 2019 оны 

үнэлгээгээр СХЗГ 70.3 үнэлгээтэй байна.  

3-р зорилтын хүрээнд: 

 

 

3-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

гүйцэтгэл- Тус агентлагийн чиг үүрэгтэй холбоотой заалт байхгүй 

4-р зорилтын хүрээнд: 

 

 

Тус агентлагийн чиг үүрэгтэй холбоотой заалт байхгүй 

5-р зорилтын хүрээнд: 

 

 

5-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

гүйцэтгэл Тус агентлагийн чиг үүрэгтэй холбоотой заалт байхгүй 

6-р зорилтын хүрээнд: 

 

 

6-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

гүйцэтгэл: 

4.1.6.2.1.  Хувийн хэвшлийн байгууллагуудыг Олон улсын стандарт, 

хэм хэмжээг үйл ажиллагаандаа тусгаж нэвтрүүлэх, чадавхижуулах 38 

сэдэвчилсэн цахим сургалтыг  зохион байгуулж, төрийн болон төрийн 

бус байгууллага, аж ахуйн нэгж компаниудын 1140 хүнийг сургалтад 

хамруулан стандарт, хэмжилзүй,  тохирлын үнэлгээ, чанар хангалт, 

зохистой дадлын  талаар олон улсын стандартын мэдээ, мэдээлэл  

арга зүйгээр хангасан байна. Стандарт, хэмжил зүйн  салбарын 461 

мэргэжилтнүүдийг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад  хамруулан 

хэмжлийн нэгдмэл байдлыг сахиулах, мөнгөн тооцоонд ашиглаж 



байгаа хэмжих хэрэгслийг заавал баталгаажуулалтанд хамруулах, 

хэмжих хэрэгслийн загварын туршилт, хэмжих хэрэгслийн шалгалт 

баталгаажуулалт, бүтээгдэхүүн,  үйлчилгээний чанар аюулгүй байдалд 

хөндлөнгийн баталгаажуулалт явуулах эрх олгож мэргэшүүлсэн. 

7-р зорилтын хүрээнд: 

 

 

7-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

гүйцэтгэл: 

4.1.7.3.1.Байгууллагын удирдлагын үйл ажиллагаанд төрийн бус 

байгууллага хяналт тавих боломжийг бүрдүүлж, 2017 онд Олон 

нийтийн хяналтын зөвлөлтэй хамтран ажиллах гурван талт гэрээг АТГ-

тай хамтран үзэглэн, 2018 оноос хамтын ажиллагааг эхлүүлсэн. 2019 

онд тус агентлагийн үйл ажиллагаатай Олон нийтийн хяналтын 

зөвлөлийн гишүүд танилцаж, иргэдийн гомдол мэдээллийн мөрөөр 5 

өдөр тус агентлаг дээр ажиллаж хяналт шалгалтыг явуулсан. 2020 онд 

энэ төрлийн ажил явагдаагүй байна.  

8-р зорилтын хүрээнд: 

 

 

8-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

гүйцэтгэл  Тус агентлагийн чиг үүрэгтэй холбоотой заалт байхгүй 

9-р зорилтын хүрээнд: 

 

 

9-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

гүйцэтгэл Тус агентлагийн чиг үүрэгтэй холбоотой заалт байхгүй 

10-р зорилтын хүрээнд: 

 

 

10-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

гүйцэтгэл: 

4.1.10.1.1.  Олон улсын Стандартын байгууллагаас гаргасан ISO 

37001:2016 Авлигын эсрэг Үйл ажиллагааны менежментийн тогтолцоо 

MNS ISO 37001:2017 стандартыг estandart.mn цахим сайтаар 

мэдээлэх, сурталчилах, төрийн байгууллагуудыг  стандартын тохимол, 

арга зүйн материалаар хангаж ажилласан. 

4.1.10.1. 4. Авлигын эсрэг 2018 оны төлөвлөгөөг агентлагийн хэмжээнд 

хэлэлцэн дүгнэж, 2019 оны төлөвлөгөө, түүнийг хэрэгжүүлэхэд 

шаардлагатай зардлын төсвийг батлуулан ажиллаж байна. Авлигын 

эсрэг төлөвлөгөөг байгууллагын вэб сайт, дотоод сүлжээнд 

байрлуулж, ажилтан албан хаагчдын хуралд мэдээлсэн.  

11-р зорилтын хүрээнд: 

 

 

11-р зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

гүйцэтгэл Тус агентлагийн чиг үүрэгтэй холбоотой заалт байхгүй 

9. 
Дүгнэлт (ололт, дутагдал, 

анхаарах асуудлууд) 

Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон ололттой талуудыг дараах 

байдлаар тодорхойлж байна. Үүнд: 

- Төрийн албан хаагчдын сургалтыг үе шаттай, тохирсон 

ажилтанд холбоотой мэдээллийг өгөх байдлаар модульт 

сургалтыг явуулах болсноор төрийн албан хаагчдын авлига, 

ашиг сонирхлын зөрчилөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг 



мэдээлэл сайжирсан.  

- Нийгэмд авлигыг үл тэвчих уур амьсгал бүрдэж, хувийн хэвшил 

бизнес эрхлэгчид төрийн үйлчилгээг авахдаа дүрэм журам, 

бүрдүүлэх материал, төрийн үйлчилгээг авах үнэ тарифыг ил 

тод байрлуулдаг болсонтой холбогдуулан үйлчлүүлэгчдийн 

зүгээс тавих хяналт эрс сайжирсан.  

- Төрийн албаны хүний нөөцийн, санхүүгийн үйл ажиллагааны ил 

тод байдал сайжирч, гүйцэтгэлийн хяналтын тогтолцоонд 

шилжсэн. Дотоод хяналтаар илэрсэн зөрчил дутагдалын 

мөрөөр авсан арга хэмжээг эргэн тайлагнадаг болсноор  ажлын 

үр дүн сайжирсан. 

- Тендерийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлж, үр 

дүнг олон нийтэд ил тод болгосноор төрийн худалдан авах 

ажиллагаан дахь олон нийтийн хяналт сайжирсан.  

Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон дутагдалтай талуудыг бичнэ. 

- Төсөв хөрөнгө шаардагдах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр 

төлөвлөсөн боловч төсөв батлах эрх бүхий байгууллага тухайн 

төсвийг баталж өгөхгүй, хасах эрсдэлтэй байна.    

 

Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон анхаарах асуудлуудыг бичнэ. 

- Олон нийтийн хяналтын дэд зөвлөлтэй цаашид ямар тодорхой 

асуудлаар хэрхэн ажиллах талаар АТГ-аас чиглэл зөвлөмж 

гаргах хэрэгтэй байна.   

 

10.  Санал 

Цаашид MNS ISO 37001:2017 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 

менежментийн тогтолцоо стандартыг олон нийтэд сайн сурталчилж, 

хувийн хэвшил бизнесийн байгууллагад энэхүү стандартыг нэвтрүүлэх 

ажлыг бодлогоор дэмжих, стандартыг нэвтрүүлсэн компанид албан 

ѐсны баталгаа гэрчилгээ олгон төрийн байгууллагаас зарлах 

тендерийн шалгуурт оруулах 

11. Шаардагдах төсөв 

Цаашид хөтөлбөрийн хүрээнд хийж гүйцэтгэх ажилд шаардагдах 

төсвийг бичнэ. MNS ISO 37001:2017 Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 

менежментийн тогтолцоо стандартыг товхимол болгон хэвлэж, төрийн 

бүх байгууллагуудад үнэгүй тараахад шаардлагатай 120 сая төгрөгийг 

төсөвт тусгуулах. 

2021 оны төсөвт тодорхой хөрөнгө, үйл ажиллагааны зардлыг 

тусгуулаагүй.  

12. 

Төсөл, хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэгч талуудын 

хамтын ажиллагаанд өгөх 

хөндлөнгийн үнэлгээ 

 

 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 
Сургалтад хамруулах албан 

хаагчийн тоо 

АТГ-аас зохион байгуулсан цахим сургалтын материалыг 

байгууллагын дотоод сулжээнд байршуулан хуулийн үйлчлэлд 

хамаарах нийт албан тушаалтнуудад танилцуулсан.  

14. 

Бүх шатны төрийн байгууллагад хамаарах 

Төсөл, 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн 

үнэлгээ, дүгнэлт 

(өөрийн үнэлгээ) 

Биелэлт 

дундаж 
Зорилтын тоо Зорилт 1 Зорилт 2 Зорилт 3 

95%  3           95% 95% ... % хамаарахгүй 

15. 

Төсөл, 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн 

үнэлгээ, дүгнэлт 

(өөрийн үнэлгээ) 

Биелэлт 

дундаж 
Зорилтын тоо Зорилт 7 Зорилт 10 - 

95 %  2 90% 100% - 

Төрийн зарим байгууллагад хамаарах 

16. 

Төсөл, 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн 

үнэлгээ, дүгнэлт 

(өөрийн үнэлгээ) 

Биелэлт 

дундаж 
Зорилтын тоо Зорилт 4 Зорилт 5 Зорилт 6 

95 %  3 … % хамаарахгүй  ... % хамаарахгүй  95% 

17. 

Төсөл, 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн 

үнэлгээ, дүгнэлт 

(өөрийн үнэлгээ) 

Биелэлт 

дундаж 
Зорилтын тоо Зорилт 8 Зорилт 9 Зорилт 11 

... % 

 

3 

  
… % хамаарахгүй  ... % хамаарахгүй  ... % хамаарахгүй  

18. 

Төсөл, хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн нэгдсэн 

үнэлгээ 

(АТГ-ын үнэлгээ) 

Нэгдсэн үнэлгээ  95% 

 


