
         Засгийн газрын 2017 оны  114  дүгээр 
тогтоолын хавсралт 

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
            

Үндэсний хөтөлбөрт 
тусгагдсан үйл 

ажиллагаа 
№ 

Үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Эх 
үүсвэр 

Нийт 
хөрөнгийн 

хэмжээ 
(сая 

төгрөг) 

Нэг дэх үе шат                                                                                                                                                                                              
(2017-2019 он) 

Хоёр дахь үе шат               
(2020-2023 он) 

Хэрэгжүүлэх байгууллага 

Хүрэх түвшин, үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Төсөв 
Хүрэх түвшин, үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Төсөв Үндсэн Хамтрагч 

Нэг. 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 зорилтыг хангах чиглэлээр 

4.1.1.1. төрийн 
албаны төв 
байгууллагын 
дүгнэлт, хувийн ашиг 
сонирхлын 
урьдчилсан 
мэдүүлгийг хянасан 
байдлыг үндэслэн 
албан тушаалд 
томилох тухай 
хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах, 
хариуцлагыг 
дээшлүүлэх 

1 

Төрийн албаны зөвлөлийн 
болон салбар зөвлөлийн 
дүгнэлт, нийтийн албанд 
томилогдохоор нэр 
дэвшсэн этгээдийн Хувийн 
ашиг сонирхлын 
урьдчилсан 
мэдүүлэг(ХАСУМ)-ийг 
хянасан дүгнэлтийг олон 
нийтэд ил тод, нээлттэй 
болгох 

2017-2022   
Дүгнэлтүүд 
нээлттэй, ил тод 
болсон байх 

 

Дүгнэлтийг 
нээлттэй, ил тод 
болгох ажил 
хэвшсэн байх 

 АТГ,                  
ТАЗ 

Бүх шатны 
төрийн 

байгууллага 

2 

Хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан 
мэдүүлэг(ХАСУМ)-ийг 
гаргах, хянах үйл 
ажиллагааг цахим хэлбэрт 
бүрэн шилжүүлэх 

2017-2019   

ХАСУМ гаргах, 
хянах үйл 
ажиллагааг цахим 
хэлбэрт бүрэн 
шилжүүлсэн байх 

   АТГ  

3 

ХАСУМ-д хавсаргаж 
ирүүлэх баримт бичгийн 
жагсаалтад Төрийн албаны 
зөвлөлийн болон салбар 
зөвлөлийн дүгнэлтийг 
оруулах 

2017-2019   

Дүгнэлтийг 
ХАСУМ-д 
хавсаргах талаар 
журамд өөрчлөлт 
оруулсан байх 

   АТГ,                
ТАЗ 

Холбогдох 
байгууллага 

4 

Төрийн албаны зөвлөл 
болон салбар зөвлөлийн 
дүгнэлт, ХАСУМ 
хянуулалгүйгээр томилгоо 
хийсэн албан тушаалтанд  
хүлээлгэх хариуцлагыг 
тодорхой болгох 

2017-2019   
Холбогдох хууль 
тогтоомжид 
нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулсан байх 

   АТГ, ТАЗ ЗГХЭГ 

5 

Төрийн захиргааны төв 
байгууллагын хүний 
нөөцийн жагсаалт, төрийн 
албанаас түр 
чөлөөлөгдсөн, Төрийн 
албаны тухай хуульд 
заасан үндэслэлээр  
чөлөөлөгдсөн төрийн албан 
хаагчийн нөөцийн 
бүртгэлийг ил тод, нээлттэй 
болгох 

2017-2022 
Улсын 
төсөв 

 10.0  

Нөөцийн 
жагсаалт, бүртгэл 
ил тод, нээлттэй 
болсон байх 

 10.0  

Нөөцийн 
жагсаалт, 
бүртгэлийг ил 
тод, нээлттэй 
байлгах ажил 
хэвшсэн байх  ТАЗ 

Бүх шатны 
төрийн 

байгууллага 



4.1.1.2.нийтийн 
албанд томилогдох 
албан тушаалтны ёс 
зүй, мэдлэг, 
боловсрол, 
туршлага, ур 
чадварын шалгуурыг 
олон улсын жишигт 
нийцүүлэн шинэчлэх, 
албан тушаалтныг 
мэдлэг, боловсролд 
суурилсан мерит 
зарчмыг баримтлан 
томилох, дэвшүүлэх 

1 

Албан тушаалтанд 
тавигдах ёс зүй, мэдлэг, 
боловсрол, туршлага, ур 
чадварын ерөнхий болон 
тусгай  шалгуурыг үндэслэн 
төрийн албанд томилох, 
дэвшүүлэх  тогтолцоог 
бүрдүүлэх 

2017-2022 

 

 

Албан 
тушаалтанд 
тавигдах ёс зүй, 
мэдлэг, 
боловсрол, 
туршлага, ур 
чадварын 
шалгуурыг 
шинэчилсэн байх 

 
Шалгуурыг 
үндэслэн төрийн 
албанд томилох, 
дэвшүүлэх  
тогтолцоо 
бүрдсэн байх 

 

ЗГХЭГ, ТАЗ 
Бүх шатны 

төрийн 
байгууллага 

2 

Мерит зарчмыг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор эрх зүйн 
зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох 

2017-2019 

 

 

Төрийн албаны 
тухай хуульд 
холбогдох 
зохицуулалтыг 
тусгасан байх 

   

ЗГХЭГ, ТАЗ АТГ 

3 

Төрийн албаны сонгон 
шалгаруулалтыг олон 
улсын стандартад 
нийцүүлэх 2017-2021 

Улсын                                            
төсөв 

 110.0  

Шалгалтын 
танхимын тоног 
төхөөрөмж, 
сүлжээ, программ 
хангамжийг 
сайжруулсан байх 

 50.0  

Олон улсын 
стандартад 
нийцсэн 
шалгалтын 
танхимтай 
болсон байх 

 60.0  ТАЗ ЗГХЭГ 

4 

Шалгалтын тестийн 
агуулгыг  сайжруулах 

2017-2019 

 

 

Тестийн агуулгыг 
сайжруулж, гарын 
авлага, 
материалыг 
шинэчилсэн байх 

   

ТАЗ  

5 

Төрийн захиргааны албан 
хаагчийн сэлгэн 
ажиллуулах журмыг 
шинэчлэн батлуулах 

2017-2019 

 

 
Журмыг 
батлуулсан байх 

   

ЗГХЭГ, ТАЗ АТГ 

6 

Төрийн албан хаагчийн 
ажлын байрны 
тодорхойлолтод тавигдах 
нийтлэг шаардлагыг 
батлах, эрх зүйн 
зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох 

2017-2019 

 

 

Ажлын байрны 
тодорхойлолтод 
тавигдах нийтлэг 
шаардлагыг 
баталсан байх 

   

ЗГХЭГ, ТАЗ  

4.1.1.3.олон улсын 
жишигт нийцсэн 
гүйцэтгэлийн 
үнэлгээний нэгдсэн 
тогтолцоог бүрдүүлж, 
нийтийн албан 
тушаалтны үйл 
ажиллагааг үнэлэх, 
дүгнэх, хариуцлага 
тооцох арга, 
хэлбэрийг шинэчлэн 
тодорхойлох эрх зүйн 
зохицуулалтыг бий 
болгох 

1 

Төрийн албан хаагчийн үйл 
ажиллагааг үнэлэх, дүгнэх, 
хариуцлага тооцох 
асуудлыг судлан, 
гүйцэтгэлийн үнэлгээний 
холбогдох зохицуулалтыг 
бий болгох 

2017-2019 

 

 

Төрийн албан 
хаагчийн үйл 
ажиллагааг 
үнэлэх, дүгнэх, 
хариуцлага 
тооцох арга 
хэлбэрийг 
шинэчилсэн байх 

   

ЗГХЭГ, ТАЗ  

4.1.1.4.төрийн 
жинхэнэ албан 
хаагчийг томилох, 
чөлөөлөх асуудлыг 
төрийн өндөр албан 
тушаалтан болон улс 
төрийн намын 
нөлөөллөөс ангид 
байлгах 

1 

Төрийн жинхэнэ албан 
хаагчийг төрийн өндөр 
албан тушаалтан, улс 
төрийн нөлөөллөөс ангид 
томилох, чөлөөлөх талаарх 
эрх зүйн зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох 

2017-2019 

 

 

Хууль тогтоомжид 
холбогдох 
өөрчлөлтийг 
оруулсан байх 

   

ЗГХЭГ, ТАЗ АТГ 



4.1.1.5.авлигын 
эрсдэлийн 
үнэлгээний 
аргачлалыг баталж, 
хэрэгжилтэд дүн 
шинжилгээ хийж 
хэвшүүлэх 

1 

Авлигын эрсдэлийн үнэлгээ 
хийж, эрсдэлээс хамгаалах 
арга хэмжээ авах  

2017-2022 

 

 

Авлигын 
эрсдэлийг 
бууруулах арга 
хэмжээ авсан 
байх 

 
Авлигын 
эрсдэлийг 
бууруулах, албан 
хаагчийн цалин 
хөлсийг 
нэмэгдүүлэх арга 
хэмжээ авсан 
байх 

 

АТГ ЗГХЭГ 

4.1.1.6.нийтийн 
албаны ёс зүйн 
үлгэрчилсэн дүрмийг 
батлах, ёс зүйн 
зөрчилд дүн 
шинжилгээ хийх, 
шалтгаан нөхцөлийг 
тогтоох, арилгах, 
тайлагнах, 
хэлэлцүүлэх ажлыг 
хэвшүүлэх 

1 

Төрийн албан хаагчдын ёс 
зүйн дүрмийг судлах, дүн 
шинжилгээ хийх, төрийн 
албаны ёс зүйн 
үлгэрчилсэн дүрмийг 
батлуулах  

2017-2019 

 

 

Ёс зүйн 
дүрмүүдийг 
судалж, ёс зүйн 
үлгэрчилсэн 
дүрмийг 
батлуулсан байх 

   

 ТАЗ ЗГХЭГ, ТББ 

2 

Үлгэрчилсэн дүрмийн 
хүрээнд төрийн албан 
хаагчдын ёс зүйн дүрмийг 
салбар бүрээр батлуулах 

2018-2022 

 

 

Ёс зүйн дүрмийг 
салбар бүрээр 
батлуулах ажил 
хэвшсэн байх 

 
Салбар бүр 
албан хаагчид 
баримтлах ёс 
зүйн дүрэмтэй 
болсон байх 

 

 ТАЗ ЗГХЭГ, УИХТГ 

3 

Төрийн албан хаагчийн ёс 
зүйн зөрчилд дүн 
шинжилгээ хийх, шалтгаан 
нөхцөлийг тогтоох, арилгах, 
тайлагнах, хэлэлцэх арга 
хэмжээ авах 

2017-2022 
Улсын 
төсөв 

 20.0  

Байгууллагуудын 
Ёс зүйн хорооны 
шийдвэрийн санг 
бүрдүүлсэн байх 

 20.0  

Зөрчлөөс 
урьдчилан 
сэргийлэх арга 
хэмжээ авсан 
байх 

 

 ТАЗ ЗГХЭГ 

4.1.1.7.нийтийн 
албан тушаалтанд 
холбогдох авлига, 
ашиг сонирхол, ёс 
зүйтэй холбоотой 
гомдол, мэдээллийг 
хүлээн авах, хянан 
шалгах, хариуцлага 
хүлээлгэх арга 
хэлбэрийг тодорхой 
болгож, дотоод 
хяналтын тогтолцоог 
бүрдүүлэх 

1 

Албан тушаалтанд 
холбогдох авлига, ашиг 
сонирхол, ёс зүйтэй 
холбоотой өргөдөл, гомдол, 
мэдээллийг хүлээн авах, 
хянан шалгах, хариуцлага 
хүлээлгэх үйл ажиллагааг 
шинэ арга хэлбэрт 
шилжүүлэх,  дотоод 
хяналтын тогтолцоог 
бүрдүүлэх 

2017-2019 

 

 

Өргөдөл, гомдол, 
мэдээллийг хянан 
шалгах ёс зүйн 
хороо, хяналт 
шалгалт, дотоод 
аудитын нэгжийн 
үйл ажиллагааны 
үр дүн сайжирсан 
байх 

   

АТГ, ТАЗ 
Бүх шатны 

төрийн 
байгууллага 

4.1.1.8.шийдвэр 
гаргах эрх бүхий 
этгээдийн шийдвэр 
хууль бус болох нь 
тогтоогдсон 
тохиолдолд 
шийдвэрийг хүчингүй 
болгох, гарсан сөрөг 
үр дагаврыг арилгах, 
учруулсан хохирлыг 
төлүүлэх 
хариуцлагын 
тогтолцоог бүрдүүлэх 

1 

Хууль бус шийдвэрийг 
хүчингүй болгох, гарсан 
сөрөг үр дагаврыг арилгах, 
учруулсан хохирлыг 
төлүүлэх талаарх эрх зүйн 
зохицуулалтыг бий болгох 

2018-2019 

 

 

Хууль 
тогтоомжийн 
төслийг 
батлуулсан байх 

   

ХЗДХЯ ШЕЗ, УЕПГ,  

2 

Хууль бус шийдвэр гаргаж, 
улсад хохирол учруулсныг 
шүүх тогтоосон тохиолдолд 
албан тушаалтныг нийтийн 
албанд дахин томилохгүй 
байх эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлэх 

2018-2019 

 

 

Хууль тогтоомжид 
холбогдох 
зохицуулалтыг 
тусгасан байх 

   

ЗГХЭГ, 
ХЗДХЯ 

ТАЗ, АТГ, 
ШЕЗ, УЕПГ, 

ҮАГ  

4.1.1.9.төрийн 
байгууллага 
хоорондын хамтын 
ажиллагааг 
хөгжүүлж, мэдээлэл 
солилцох нөхцөл, 
боломжийг 
сайжруулах 

1 

Төрийн байгууллагуудын 
албан хэрэг хөтлөлтийн 
системүүдтэй нийтийн 
түлхүүрийн дэд бүтцийг 
холбох 

2017-2022 
Улсын 
төсөв 

 10,000.0  

Нийтийн 
түлхүүрийн дэд 
бүтцийг холбох 
ажлын гүйцэтгэл 
50 хувьд хүрсэн 
байх  

 5,000.0  

Албан бичиг 
цахим орчинд 
баталгаажиж, 
мэдээлэл 
солилцох 
мэдээллийн 
систем бий 
болсон байх 

 5,000.0  
ЗГХЭГ, 
ХХМТГ 

Бүх шатны 
төрийн 

байгууллага 



2 

Мэдээлэл солилцох 
нэгдсэн сүлжээ, сан  
байгуулах 
  

2018-2022 

 

 

Мэдээллийн 
нэгдсэн 
сүлжээ/сан 
байгуулсан байх 

 
Байгууллагуудын 
мэдээлэл 
солилцох нөхцөл 
бүрдсэн байх 

 

ЗГХЭГ, 
ХХМТГ 

АТГ,   
холбогдох 

бусад 
байгууллага 

4.1.1.10.нийтийн 
албаны сургалтын 
институт байгуулах, 
албан тушаалтныг 
давтан сургах 
боломжийг 
бүрдүүлэх 

1 

Төрийн албаны бүх 
чиглэлээр богино 
хугацааны болон давтан 
сургалт явуулах  нийтийн 
албаны сургалтын институт 
байгуулах  

2017-2019 
Улсын 
төсөв 

 300.0  

Нийтийн албаны 
сургалтын 
институтийг 
байгуулсан байх 

 300.0  

  

ЗГХЭГ, 
АТГ, ТАЗ,      

УА 

Бүх шатны 
төрийн 

байгууллага 

2 

Сургалтын модуль, давтан 
сургалтын хөтөлбөр 
боловсруулах   
  

2017-2019 

 

 

Модуль, 
хөтөлбөрийн 
дагуу сургалтыг 
явуулсан байх 

   

АТГ, ТАЗ,    
УА 

Бүх шатны 
төрийн 

байгууллага 

3 Авлигын эсрэг сургалт, 
давтан сургалтыг зохион 
байгуулах. Үүнд: 

2018-2022 
Улсын 
төсөв  

 2,893  

Авлигын эсрэг 
хуулийн үйлчлэлд 
хамаарах нийт 
албан хаагчдын 
90 хувь буюу 
36387 албан 
хаагчийг 
сургалтад 
хамруулсан байх 

 1,447  

Хуулийн 
үйлчлэлд 
хамаарах нийт 
албан хаагчдын 
90 хувь буюу  
36387 албан 
хаагчийг давтан 
сургасан байх 

 1,447  
ЗГХЭГ, 

АТГ, ТАЗ,   
УА 

Бүх шатны 
төрийн 

байгууллага 

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын сайдын эрхлэх 
асуудлын хүрээний 
байгууллагын албан 
хаагчдыг сургах 

2017-2022 

Улсын 
төсөв 

 23.0  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  
сургасан байх 

 11.5  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  давтан 
сургасан байх 

 11.5  АТГ 
ЗГХЭГ,   ТАЗ,         

УА 

Батлан хамгаалахын 
сайдын эрхлэх асуудлын 
хүрээний байгууллагын 
албан хаагчдыг сургах 

2017-2022 

Улсын 
төсөв 

 136.8  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  
сургасан байх 

 68.4  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  давтан 
сургасан байх 

 68.4  АТГ 
ЗГХЭГ,   ТАЗ,         

УА 

Гадаад харилцааны сайдын 
эрхлэх асуудлын хүрээний 
байгууллагын албан 
хаагчдыг сургах 

2017-2022 

Улсын 
төсөв 

 23.0  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  
сургасан байх 

 11.5  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  давтан 
сургасан байх 

 11.5  АТГ 
ЗГХЭГ,   ТАЗ,         

УА 

Сангийн сайдын  эрхлэх 
асуудлын хүрээний 
байгууллагын албан 
хаагчдыг сургах 

2017-2022 

Улсын 
төсөв 

 234.0  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  
сургасан байх 

 117  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  давтан 
сургасан байх 

 117  АТГ 
ЗГХЭГ,   ТАЗ,         

УА 

Хууль зүй, дотоод хэргийн 
сайдын  эрхлэх асуудлын 
хүрээний байгууллагын 
албан хаагчдыг сургах 

2017-2022 

Улсын 
төсөв 

 564.4  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  
сургасан байх 

 282.2  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  давтан 
сургасан байх 

 282.2  АТГ 
ЗГХЭГ,   ТАЗ,         

УА 

Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын сайдын  эрхлэх 
асуудлын хүрээний 
байгууллагын албан 
хаагчдыг сургах 

2017-2022 

Улсын 
төсөв 

 88.4  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  
сургасан байх 

 44.2  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  давтан 
сургасан байх 

 44.2  АТГ 
ЗГХЭГ,   ТАЗ,         

УА 

Барилга, хот байгуулалтын 
сайдын  эрхлэх асуудлын 
хүрээний байгууллагын 
албан хаагчдыг сургах 

2017-2022 

Улсын 
төсөв 

 7.8  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  
сургасан байх 

 3.9  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  давтан 
сургасан байх 

 3.9  АТГ 
ЗГХЭГ,   ТАЗ,         

УА 

Боловсрол, соёл, шинжлэх 
ухаан, спортын сайдын  
эрхлэх асуудлын хүрээний 

2017-2022 

Улсын 
төсөв  43.2  

Албан хаагчдын 
90 хувийг  
сургасан байх 

 21.6  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  давтан 
сургасан байх 

 21.6  АТГ 
ЗГХЭГ,   ТАЗ,         

УА 



байгууллагын албан 
хаагчдыг сургах 

Зам, тээврийн хөгжлийн 
сайдын  эрхлэх асуудлын 
хүрээний байгууллагын 
албан хаагчдыг сургах 

2017-2022 

Улсын 
төсөв 

 28.8  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  
сургасан байх 

 14.4  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  давтан 
сургасан байх 

 14.4  АТГ 
ЗГХЭГ,   ТАЗ,         

УА 

Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайдын  эрхлэх 
асуудлын хүрээний 
байгууллагын албан 
хаагчдыг сургах 

2017-2022 

Улсын 
төсөв 

 13.0  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  
сургасан байх 

 6.5  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  давтан 
сургасан байх 

 6.5  АТГ 
ЗГХЭГ,   ТАЗ,         

УА 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн сайдын эрхлэх 
асуудлын хүрээний 
байгууллагын албан 
хаагчдыг сургах  

2017-2022 

Улсын 
төсөв 

 8.6  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  
сургасан байх 

 4.3  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  давтан 
сургасан байх 

 4.3  АТГ 
ЗГХЭГ,   ТАЗ,         

УА 

Эрчим хүчний сайдын 
эрхлэх асуудлын хүрээний 
байгууллагын албан 
хаагчдыг сургах 

2017-2022 

Улсын 
төсөв 

 12.2  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  
сургасан байх 

 6.1  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  давтан 
сургасан байх 

 6.1  АТГ 
ЗГХЭГ,   ТАЗ,         

УА 

Эрүүл мэндийн сайдын 
эрхлэх асуудлын хүрээний 
байгууллагын албан 
хаагчдыг сургах 

2017-2022 

Улсын 
төсөв 

 17.2  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  
сургасан байх 

 8.6  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  давтан 
сургасан байх 

 8.6  АТГ 
ЗГХЭГ,   ТАЗ,         

УА 

Шадар сайдын эрхлэх 
асуудлын хүрээний 
байгууллагын албан 
хаагчдыг сургах 

2017-2022 

Улсын 
төсөв 

 159.8  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  
сургасан байх 

 79.9  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  давтан 
сургасан байх 

 79.9  АТГ 
ЗГХЭГ,   ТАЗ,         

УА 

УИХ-ын харьяа 
байгууллагын албан 
хаагчдыг сургах 

2017-2022 

Улсын 
төсөв  46.4  

Албан хаагчдын 
90 хувийг  
сургасан байх 

 23.2  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  давтан 
сургасан байх 

 23.2  АТГ 
ЗГХЭГ,   ТАЗ,         

УА 

Ерөнхий сайд, ЗГХЭГ-ын 
даргын эрхлэх асуудлын 
хүрээний байгууллагын 
албан хаагчдыг сургах 

2017-2022 

Улсын 
төсөв 

 32.4  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  
сургасан байх 

 16.2  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  
сургасан байх 

 16.2  АТГ 
ЗГХЭГ,   ТАЗ,         

УА 

Аймаг, нийслэлийн төрийн 
албан хаагчдыг сургах 2017-2022 

Улсын 
төсөв  950.4  

Албан хаагчдын 
90 хувийг  
сургасан байх 

 475.2  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  давтан 
сургасан байх 

 475.2  АТГ 
ЗГХЭГ,   ТАЗ,         

УА 

Нийслэлийн Засаг дарга, 
түүний харьяа 
байгууллагуудын албан 
хаагчдыг сургах 

2017-2022 

Улсын 
төсөв 

 144.0  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  
сургасан байх 

 72.0  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  давтан 
сургасан байх 

 72.0  АТГ 
ЗГХЭГ,   ТАЗ,         

УА 

Бусад төрийн албан 
хаагчдыг сургах 

2017-2022 

Улсын 
төсөв 

 360.0  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  
сургасан байх 

 180.0  
Албан хаагчдын 
90 хувийг  давтан 
сургасан байх 

 180.0  АТГ 
ЗГХЭГ,   ТАЗ,         

УА 

4 

Бүс нутгийн хэмжээнд 
авлигын эсрэг сургалт, 
семинарыг зохион 
байгуулах 2020-2022 

Улсын 
төсөв  

 700.00  Бүс нутгийн 
сургалт, 
семинарыг зохион 
байгуулсан байх  200.0  

Сургалт, 
семинарыг  
зохион 
байгуулсан байх  500.0  АТГ ЗГХЭГ    



 

 Дүн    14,034.0    7,027.0   7007.0   

Хоёр. Төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыг хангаж, цахим үйлчилгээг хөгжүүлж, чанар хүртээмжийг сайжруулах, 
  үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг дээдэлж, төрийн албан хаагчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр  

4.1.2.1.төрийн 
үйлчилгээг иргэнд 
цахим хэлбэрээр 
хүргэх тогтолцоог 
бүрдүүлэн, цахим 
үйлчилгээний 
нэгдсэн сүлжээ бий 
болгож, бэхжүүлэх 

1 Төрийн үйлчилгээг цахим 
хэлбэрт шилжүүлэхэд учрах 
хүндрэл бэрхшээл, 
шийдвэрлэх арга замыг 
судалж, цахим хэлбэрт 
шилжүүлэх төрийн 
үйлчилгээний жагсаалтыг 
шинэчлэн батлуулах 

2017-2018 

  
Цахим хэлбэрээр 
үзүүлэх төрийн 
үйлчилгээний 
жагсаалтыг 
шинэчилсэн байх 

   

ЗГХЭГ, 
ХХМТГ 

Бүх шатны 
төрийн 
байгууллага 

2 Төрийн үйлчилгээний 
нэгдсэн сүлжээ бий болгож, 
бэхжүүлэх 

2018-2022 
Улсын 
төсөв 

 3,700.0  

Төрийн 
үйлчилгээний 
нэгдсэн портал 
сайтыг 
боловсронгуй 
болгосон байх 

 3,700.0  

Сүлжээний 
хэвийн 
ажиллагааг 
хангасан байх 

 

ЗГХЭГ, 
ХХМТГ 

Бүх шатны 
төрийн 
байгууллага 

3 

Төрийн байгууллагуудын 
цахим засгийн тогтолцоог 
бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх 
нэгдсэн удирдлагаар хангах 
бүтцийг бий болгох 

2020 

    
Ажил хариуцсан 
нэгжтэй болсон 
байх 

 

ЗГХЭГ, 
ХХМТГ 

 

4.1.2.2.зөвшөөрөл 
олгох журмыг 
хялбарчилж, түүнд 
тавих хяналтын 
тогтолцоог 
бүрдүүлэх, зарим 
төрлийн зөвшөөрөл 
олгох, хяналт тавих 
чиг үүргийг төрийн 
бус байгууллагад 
шилжүүлэх 

1 Зөвшөөрөл, лицензийн тоог 
эрс цөөлөх, олон шат 
дамжлагыг багасгах 
зорилгоор Зөвшөөрлийн 
тухай хуулийн төслийг 
боловсруулах 

2017-2018 

  
Хуулийн төслийг          
УИХ-д өргөн 
мэдүүлсэн байх 

   

ЗГХЭГ                   ХЗДХЯ 

2 Зарим төрлийн зөвшөөрөл 
олгох, хяналт тавих чиг 
үүргийг төрийн бус 
байгууллагад шилжүүлэх  2018-2022 

  
Төрийн бус 
байгууллагад 
шилжүүлэх 
зөвшөөрлийг 
тодорхойлсон 
байх 

 
Зарим төрлийн 
зөвшөөрөл 
олгох, хяналт 
тавих чиг үүргийг 
ТББ-д 
шилжүүлсэн 
байх 

 

ЗГХЭГ 

Холбогдох 
яам, агентлаг, 
аймаг, 
нийслэлийн 
Засаг дарга 

3 

Төрийн бус байгууллагад 
шилжүүлсэн төрийн 
үйлчилгээний үр дүнд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийх 

2020-2021 
Улсын 
төсөв 

 30.0  

  
Үнэлгээний 
тайлангийн дагуу 
арга хэмжээ 
авсан байх 

 30.0  ЗГХЭГ         ТББ 

4.1.2.3.олон улсын 
стандарт хангасан 
бараа, 
бүтээгдэхүүнийг 
дотоодын 
стандартаар 
шалгадаг 
зохицуулалтыг 
өөрчлөх, 
шаардлагагүй 
стандартыг хүчингүй 
болгох 

1 Олон улсын стандарт 
хангасан бараа, 
бүтээгдэхүүнийг дотоодын 
стандартаар шалгадаг 
зохицуулалтыг өөрчлөх 

2018-2019 

  
Стандарт 
мөрдөхөд тулгарч 
байгаа асуудлыг 
судлан, 
холбогдох 
зохицуулалтыг 
боловсронгуй 
болгосон байх 

   

СХЗГ ХЗДХЯ 

2 

Стандартын тоог 
цөөрүүлэх, шаардлагагүй 
стандартыг хүчингүй болгох 2018-2020 

  
Холбогдох 
судалгаа хийж, 
зарим стандартыг 
нэгтгэсэн байх 

 
Судалгааны 
дагуу зарим 
стандартыг 
хүчингүй 
болгосон байх 

 

СХЗГ ХЗДХЯ 



4.1.2.4.эрсдэлд 
суурилсан төрийн 
хяналт шалгалт 
болон аж ахуйн 
нэгжийн дотоод 
хяналтыг бэхжүүлэх, 
хяналт шалгалтын 70 
хувийг урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор 
зохион байгуулах, 
чиглэлийг цөөрүүлэх 
замаар төрийн 
хяналт шалгалтын 
тогтолцоог 
боловсронгуй болгох 

1 Эрсдэлд суурилсан хяналт 
шалгалт хэрэгжүүлэх 
талаар хууль тогтоомжийг 
боловсронгүй болгох  

2018-2019 

  
Зөвлөн туслах 
үйлчилгээ, хяналт 
шалгалт, 
урьдчилан 
сэргийлэх  зэрэг 
үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх 
талаар хууль 
тогтоомжид  
холбогдох 
зохицуулалтыг 
тусгасан байх 

   

ЗГХЭГ, 
МХЕГ, ТЕГ 

ХЗДХЯ, 
ТӨБЗГ       

2 

Аж ахуйн нэгжийн дотоод 
хяналтын стандартыг 
шинээр боловсруулж 
нэвтрүүлэх  

2018-2020 
Улсын 
төсөв 

 20.0  

Аж ахуйн нэгжийн 
дотоод хяналтын 
стандартыг 
боловсруулсан 
байх 

 
Стандартыг 
хангуулах 
сургалт зохион 
байгуулсан байх 

 20.00  

ЗГХЭГ, 
МХЕГ, 
СХЗГ, 
ТӨБЗГ 

ХЗДХЯ, 
ШӨХТГ       

3 

Хяналт шалгалтын 70 
хувийг урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор зохион 
байгуулах, хяналт 
шалгалтын чиглэлийг 
цөөрүүлэх 

2018-2022 

  
Хяналтын 
шалгалтын 70 
хувийг урьдчилан 
сэргийлэх 
зорилгоор зохион 
байгуулдаг 
болсон байх 

 
Хяналт 
шалгалтын тоог 
цөөрүүлсэн байх 

 

ЗГХЭГ, 
МХЕГ 

Бүх шатны 
төрийн 
байгууллага 

4.1.2.5.Төрийн 
үйлчилгээний 
шударга, ил тод, 
нээлттэй байдлын 
талаарх судалгааг 
тогтмол хийж, үр дүнг 
үйл ажиллагаандаа 
ашиглах 

1 Төрийн үйлчилгээний 
шударга, ил тод, нээлттэй 
байдлын талаарх судалгаа 
хийж, үр дүнг үйл 
ажиллагаандаа ашиглах 

2017-2022 

  

Судалгааг 
тогтмол зохион 

байгуулсан байх 

 
Төрийн 
үйчилгээний ил 
тод, нээлттэй 
байдал 
сайжирсан байх 

 

АТГ ЗГХЭГ 

4.1.2.6.өргөдөл, 
гомдол, мэдээлэл 
өгөх ил тод, нээлттэй 
суваг ажиллуулах, 
өргөдөл, гомдол, 
мэдээллийг цахим 
хэлбэрээр гаргах, 
шийдвэрлэх, хяналт 
тавих нөхцөл 
боломжийг 
бүрдүүлэх 

1 Монгол Улсын иргэн бүрт 
цахим гарын үсэг олгох 2017-2022 

Улсын 
төсөв  

 1,520.00  

Цахим гарын үсэг 
олгох ажил 
эрчимжсэн байх 

 
1,520.00  

Цахим гарын 
үсэг олгох ажил 
хэвшсэн байх 

 

ХХМТГ ЗГХЭГ 

2 Төрийн байгууллагуудын 
албан ёсны цахим хуудсаар 
иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, 
гомдол,  мэдээллийг хүлээн 
авах журмыг боловсруулж 
мөрдүүлэх 

2018 

  
Цахим хэлбэрээр 
өргөдөл, гомдол, 
мэдээлэл хүлээн 
авах журмыг 
батлуулсан байх 

   

ХХМТГ ЗГХЭГ, ХЗДХЯ  

3 

Авлигатай тэмцэх газрын 
гомдол, мэдээлэл хүлээн 
авах үйл ажиллагааг шинэ 
хэлбэрт шилжүүлэх 

2018 

  
Өргөдөл, гомдол, 
мэдээлэл хүлээн 
авах үйл 
ажиллагаа шинэ 
арга хэлбэрт 
шилжсэн байх 

   

        АТГ ЗГХЭГ 

4.1.2.7.төрийн 
үйлчилгээний чанар, 
хүртээмжид 
хөндлөнгийн үнэлгээ 
хийх, албан хаагчийн 
үйл ажиллагааг иргэн 
үнэлэх тогтолцоог 
нэвтрүүлж, 

1 

Төрийн үйлчилгээний 
чанар, хүртээмжид 
хөндлөнгийн үнэлгээ 
хийлгүүлэх 

2017-2022 

  
ТББ, мэргэжлийн 
холбоо, 
хөндлөнгийн 
мэргэжлийн 
байгууллагаар 2 
жил тутамд 
үнэлгээ хийлгэсэн 
байх 

 
Үнэлгээ хийлгэх 
ажил хэвшсэн 
байх  

 

  ЗГХЭГ 
Бүх шатны 

төрийн 
байгууллага 



үйлчилгээг 
сайжруулах 

2 

Төрийн албан хаагчдын үйл 
ажиллагааг иргэн үнэлэх 
тогтолцоог нэвтрүүлэх 

2018-2019 

  
Төрийн албан 
хаагчдын үйл 
ажиллагаанд 
иргэд үнэлгээ 
өгдөг болсон байх 

   

ЗГХЭГ, 
ХХМТГ 

Төрийн 
үйлчилгээний 
байгууллага 

3 

Төрийн албан хаагчдын 
ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх 
үйл ажиллагааг үнэн зөв, 
шударга болгох зорилгоор 
төрийн байгууллага бүрт 
ажил дүгнэх үзүүлэлт бий 
болгож мөрдүүлэх 

2018 

  
Ажлын байр 
бүрээр ажил 
дүгнэх 
үзүүлэлтийг 
боловсруулж 
мөрдүүлсэн байх 

   

ТАЗ, ЗГХЭГ АТГ 

 
 Дүн    5,270.00    

5,220.00  
  50.00    

Гурав. Төсөв, санхүү, аудитын үйл ажиллагааны удирдлага, хяналтыг сайжруулах, ил тод байдлыг хангах, төсвийн хөрөнгө,  гадаадын зээл, тусламжийг үр ашигтай, зориулалтын дагуу 
зарцуулах, хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр 

4.1.3.1 .Улсын болон 
орон нутгийн төсөв, 
санхүүгийн 
удирдлагын 
тогтолцоог 
сайжруулах, ил тод, 
нээлттэй, 
хариуцлагатай байх 
зарчмыг мөрдүүлэх     

1 

Улсын болон орон нутгийн 
төсөв, санхүүгийн 
удирдлагын одоогийн 
тогтолцоонд дүн шинжилгээ 
хийж, оновчтой бүтцийг бий 
болгох 

2017-2022 

  
Өнөөгийн 
тогтолцоонд дүн 
шинжилгээ хийж, 
санал 
боловсруулсан 
байх 

 
Төсөв, 
санхүүгийн 
оновчтой 
тогтолцоо бий 
болгосон байх 

 

СЯ 
Холбогдох 

байгууллага 

2 

Төрийн өмчийн эд 
хөрөнгийн ашиглалт, 
хадгалалт, зарцуулалтын 
байдалд дүн шинжилгээ 
хийж, хариуцлагыг 
дээшлүүлэх 

2017-2019 

  
Санхүүгийн 
хариуцлагыг 
дээшлүүлэх арга 
замыг 
тодорхойлж, 
хэрэгжүүлсэн 
байх 

   

ТӨБЗГ СЯ   

3 

“Шилэн дансны цахим 
хуудсанд тавих мэдээллийн 
агуулга, нийтлэг стандартыг 
тогтоох журам”, түүний 
хавсралт болон  дэд 
цэсүүдэд тавигдсан 
мэдээлэл, түүний агуулга 
олон нийтэд ойлгомжтой 
байгаа эсэхэд дүн 
шинжилгээ хийх 

2017-2020 

  
Дүн шинжилгээ 
хийсэн байх 

 
Мэдээлэл 
ойлгомжтой 
хэлбэрээр 
тусгагдаж, 
мэдээллийн 
агуулга 
сайжирсан байх 

 

СЯ, ХХМТГ ҮАГ 

4 

Гадаадын зээл тусламж, 
Орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих 
хөрөнгө оруулалт болон 
төсөл, хөтөлбөр,  арга 
хэмжээ бүрийн явц, 
гүйцэтгэлийг цахимаар 
хянах орчныг бүрдүүлж, 
нээлттэй, ил тод болгох, 
мэдээллийг сайжруулах  

2017-2022 

  
Хөрөнгө 
оруулалт, төсөл, 
хөтөлбөрийн явц, 
гүйцэтгэлийг 
цахимаар хянах 
боломжийг 
судалж, 
хэрэгжүүлсэн 
байх 

 
Гадаадын зээл 
тусламж, 
төслийн 
хөрөнгийн үр 
өгөөж, 
гүйцэтгэлд тавих 
хяналт 
сайжирсан байх 

 

СЯ 
ҮАГ,       Засаг 

дарга нар 

5 

Олон улсын төсвийн 
түншлэлээс хийгддэг 
“Нээлттэй төсвийн индекс”-
ийн үнэлгээг ахиулах, 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх  

2018-2022 

  
Зөвлөмжийн 
хэрэгжилтийг 
хангасан байх 

 
Индексийн 
үнэлгээ ахисан 
байх 

 

СЯ ҮАГ 



6 

Хувь хүн, хуулийн этгээдээс 
төсвийн байгууллагад өгсөн 
хандив, тусламж гэх мэт 
төсвийн бус орлого, түүний 
зарцуулалтыг мэдээлэх  

2018-2022 

  
Төсвийн бус 
орлого, түүний 
зарцуулалтыг 
мэдээлэх 
тогтолцоог 
бүрдүүлсэн байх 

 
Төсвийн бус 
орлого, түүний 
зарцуулалт олон 
нийтэд нээлттэй 
болсон байх 

 

СЯ  

4.1.3.2.Төсвийн 
төлөвлөлтийн үр 
ашигтай байдал, 
гүйцэтгэл, 
зарцуулалтын 
хөндлөнгийн хяналт, 
хариуцлагыг 
дээшлүүлэх                              

1 

Улсын болон орон нутгийн 
төсөвт хөндлөнгийн 
байгууллага, эрдэмтэн, 
судлаачаар санхүүгийн 
шинжилгээ хийлгэх 
боломжийг судлах, 
холбогдох арга хэмжээг 
авах 

2017-2019 

  
Төсвийн 
хөрөнгийн 
төлөвлөлт, 
зарцуулалтын үр 
ашиг сайжирсан 
байх 

   

СЯ   

2 

Эрсдэлтэй гэж үзсэн төсөвт 
байгууллагын төсвийн 
зарцуулалтад санхүүгийн 
хөндлөнгийн хяналт хийх 2017-2022 

  
Эрсдэлтэй 
байгууллагын 
жагсаалтыг 
гаргаж, төсвийн 
зарцуулалтад 
тавих хяналтыг 
сайжруулсан байх 

 
Төсвийн 
төлөвлөлт, 
зарцуулалтын үр 
ашиг сайжирсан 
байх 

 

СЯ Яам, агентлаг 

3 

Дотоод аудитын тогтолцоог 
боловсронгуй болгох, 
давхардлыг арилгах 2017-2019 

  
Холбогдох журам, 
дүрэмд өөрчлөлт 
оруулж, 
хэрэгжилтийг 
хангасан байх 

   

СЯ  

4 

Төсвийн хяналтын 
сонсголын журмыг                       
боловсруулж батлуулах                                                                        

2018-2019 

  
Журмыг 
боловсруулж 
өргөн мэдүүлсэн 
байх 

   

СЯ  

5 

Санхүү, төсвийн 
холбогдолтой хууль 
тогтоомж зөрчсөн этгээд, 
аудитын болон санхүүгийн 
хяналт шалгалтын 
дүгнэлтийг үнэн зөв 
гаргаагүй албан 
тушаалтанд хариуцлага 
хүлээлгэх эрх зүйн 
зохицуулалтыг бий болгох      

2018-2019 

  
Холбогдох хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай 
хуулийн төслийг           
УИХ-д өргөн 
мэдүүлсэн байх 

   

СЯ ҮАГ 

4.1.3.3. Засгийн 
газрын тусгай 
сангийн санхүүжилт, 
зарцуулалтыг ил тод, 
хяналттай болгох 

1 

Засгийн газрын тусгай 
сангийн санхүүжилт, 
зарцуулалтын мэдээллийг 
Шилэн дансны нэгдсэн 
цахим хуудсанд “ЗГ-ын 
тусгай сангийн мэдээлэл” 
гэсэн цэсээр олон нийтэд 
мэдээлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

2017-2019 

  
Мэдээллийг олон 
нийтэд хүргэх 
ажлыг 
хэвшүүлсэн байх 

   

СЯ 
Бүх шатны 

төрийн 
байгууллага 

2 

Тусгай сангийн хөрөнгийг 
захиран зарцуулах 
шийдвэрийн ил тод, 
нээлттэй байдлыг хангах, 
иргэд олон нийтийн зүгээс 
хяналт тавих боломжийг 
нээх   

2017-2020 

  
Тусгай сангийн 
хөрөнгийг 
зарцуулах 
шийдвэрийн ил 
тод байдлын 
үнэлгээг хийж, 
холбогдох журам, 
дүрэмд өөрчлөлт 
оруулсан байх 

 
Тусгай сангийн 
хөрөнгийг 
захиран 
зарцуулах 
шийдвэрийг олон 
нийтэд ил тод  
мэдээлдэг 
болсон байх 

 

СЯ,        
Тусгай санг  

захиран 
зарцуулах 
эрх бүхий 

албан 
тушаалтан 

Төсвийн 
ерөнхийлөн 

захирагч 



3 

Тусгай сангийн үйл 
ажиллагаанд санхүүгийн 
хяналт шалгалт хийж, дүнг 
олон нийтэд ил тод 
мэдээлэх 

2017-2022 

  
Тусгай сангийн 
хөрөнгийн 
төлөвлөлт, 
зарцуулалт 
оновчтой, ил тод 
болсон байх 

 
Тусгай сангийн 
хөрөнгийн 
зарцуулалтад 
хяналт тавих 
боломж бүрдсэн 
байх 

 СЯ ЗГХЭГ 

4.1.3.4. төсвийн 
төсөл хэлэлцэхэд 
олон нийтийн 
оролцоог хангах 1 

Орон нутгийн төсвийн 
төслийн талаар 
хэлэлцүүлэг өрнүүлэх, 
төсвийн төсөлд олон 
нийтийн саналыг авч тусгах  

2017-2022 

  
Орон нутгийн 
төсвийн төслийг 
иргэд, олон 
нийтээр 
хэлэлцүүлэх 
нөхцөл бүрдсэн 
байх 

 
Төсвийн төсөлд 
олон нийтийн 
саналыг тусгаж 
хэвшсэн байх 

 

СЯ 
ХХМТГ,      Бүх 
шатны төрийн 
байгууллага 

2 

Орон нутгийн төсвийн 
төсөлд санал авах 
хэлэлцүүлгийн талаар 
Засгийн газрын 
www.iltod.mn, 
www.shilendans.com цахим 
хуудас болон бусад 
мэдээллийн хэрэгслээр  
иргэд, олон нийтэд 
мэдээлэл хүргэх  

2018-2022 

  
Цахим хуудас 
болон бусад 
хэвлэл, 
мэдээллийн 
хэрэгслээр  
төсвийн төсөлд 
санал авах 
мэдээллийг 
хүргэж хэвшсэн 
байх 

 
Төсвийн төсөл 
хэлэлцэхэд олон 
нийтийн  
оролцоог 
хангасан байх 

 

СЯ 
Бүх шатны 

төрийн 
байгууллага 

4.1.3.5. банк, 
санхүүгийн 
байгууллагын санхүү, 
зээлийн бодлогыг 
боловсронгуй 
болгож, давуу 
байдлаа ашиглан 
иргэн, аж ахуйн 
нэгжид хүндрэл 
учруулдаг байдлыг 
таслан зогсоох 

1 

Зээл авахад иргэн, аж ахуйн 
нэгжид учирч байгаа 
хүндрэл, зээлийн нөхцөлд 
дүн шинжилгээ хийж, 
зээлийн нөхцөлийг 
хөнгөвчлөх арга хэмжээг 
авах 

2017-2020 

  

Зээлийн хугацаа, 
зээлийн хүүгийн 
таатай нөхцөл 
бүрдсэн байх 

 
Зээл авахад 

учирдаг хүндрэл 
багассан байх 

 

Монголбанк СЗХ 

2 

Банк зээл олгохдоо авдаг 
шимтгэлийг бодитой 
тогтоох 2017-2019 

  
Зээл олгох 

үйлчилгээний 
шимтгэлийг 

бодитой 
тогтоосон байх 

  

 

Монголбанк 

СЗХ,    
ШӨХТГ, 

Арилжааны 
банкууд 

3 

Банкны зээлийн бодлого, 
түүний журмыг 
боловсронгуй болгох, зээл 
авагч, зээлдүүлэгчийн тэгш 
байдлыг хангасан эрх зүйн 
орчинг бүрдүүлэх 

2017-2020 

  
Санхүү, зээлийн 
бодлогын эрх 
зүйн орчин 
сайжирсан байх 

 
Зээл авагч, 
зээлдүүлэгчийн 
тэгш байдал 
хангагдсан байх 

 

Монголбанк 
Арилжааны 

банкууд 

4 

Банкны зах зээлд 
өрсөлдөөний нөхцөлийг 
бүрдүүлэн, хуулийн 
хэрэгжилтийг хангуулах 

2017-2019 

  
Хуулийн 
хэрэгжилт 
сайжирсан байх 

   

Монголбанк СЗХ, ШӨХТГ 

5 

Хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
үнэт цаасны зах зээлийг 
хөгжүүлэх замаар бий 
болгоход чиглэсэн арга 
хэмжээг авах 

2017-2022 

  
Үнэт цаасны зах 
зээлийг хөгжүүлэх 
бодитой арга 
хэмжээ авсан 
байх 

 
Хөрөнгийн эх 
үүсвэр нэмэгдсэн 
байх 

 

СЯ, 
Монголбанк 

СЗХ 

4.1.3.6. нийтийн 
албаны санхүүгийн 
дотоод аудит, хяналт 
шалгалтын үйл 
ажиллагаа, 
хариуцлагын 

1 

Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн санхүүгийн 
дотоод аудитын хяналтын 
хараат бус байдлыг хангаж, 
хариуцлагын тогтолцоог 
боловсронгуй болгох 

2017-2019 

  
Дотоод аудитын 
хяналтын хараат 
бус байдал 
дээшилж, 
хариуцлага  
сайжирсан байх 

   

СЯ  



тогтолцоог 
боловсронгуй болгох 

2 

Төсөв, санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд хийх дотоод 
аудитын одоогийн 
тогтолцоонд шинжилгээ 
хийх, эрх зүйн орчинг 
судлах, холбогдох арга 
хэмжээг авах 

2017-2022 

  
Дотоод аудитын 
тогтолцоонд дүн 
шинжилгээ хийж,  
холбогдох арга 
хэмжээг авсан 
байх 

 
Дотоод аудит, 
хяналт 
шалгалтын үр 
нөлөө 
дээшилсэн байх 

 

СЯ  

4.1.3.7 .аудитын 
дүгнэлтийн дагуу 
авах арга хэмжээ, 
хариуцлагын 
тогтолцоог 
сайжруулах 

1 

Аудитын байгууллагын акт, 
дүгнэлт, албан шаардлага, 
зөвлөмжийн хэрэгжилтэд 
дүн шинжилгээ хийж, 
холбогдох арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх 

2017-2019 
Улсын 
төсөв 

 10.00  

Аудитын 
дүгнэлтийн 
хэрэгжилт 
сайжирч, 
зөрчлийг 
арилгасан байх 

 10.00  

  

СЯ ҮАГ 

2 

Иргэн, хуулийн этгээдэд 
учруулсан хохирлыг 
барагдуулсны улмаас 
захиргааны байгууллагад 
учирсан хохирлыг буруутай 
албан тушаалтнаар буцааж 
төлүүлэх тогтолцоог 
бүрдүүлэх 

2017-2019 
Улсын 
төсөв 

 152.00  

Журмыг 
батлуулж, 
хариуцлага 
хүлээлгэх 
тогтолцоог 
бүрдүүлсэн байх 

 152.00  

  

 СЯ 
ҮАГ,  Бүх 

шатны төрийн 
байгууллага 

3 

Аудитын дүгнэлтийн мөрөөр 
хийсэн ажлын үр дүнг хянах, 
үнэлэх нэгдсэн журмыг 
батлан мөрдүүлэх 

2018-2020 

  
Аудитын 
дүгнэлтийн дагуу 
санхүүгийн 
сахилга бат 
сайжирсан байх 

 
Санхүүгийн 
зөрчил багассан 
байх 

 

СЯ  

4.1.3.8. аудитын үйл 
ажиллагааг хараат 
бус, хуулийн дагуу 
гүйцэтгэх нөхцөл 
боломжийг 
бүрдүүлэх, 
шаардлагатай зарим 
тохиолдолд олон 
улсад хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн 
гадаад улсын 
аудитын хуулийн 
этгээдийг 
ажиллуулах эрх зүйн 
орчинг бий болгох 

1 

Аудитын байгууллагын 
ажиллах тэгш нөхцөлийг 
хангах  

2017-2022 

  
Аудитын 
байгууллагын 
талаар олон 
нийтэд 
хүртээмжтэй 
мэдээлдэг болсон 
байх 

 
Аудитын 
байгууллага 
хуулийн дагуу 
үйл 
ажиллагаагаа 
явуулдаг болсон 
байх 

 

СЗХ СЯ 

2 

Тусгай зөвшөөрөл бүхий 
аудитын байгууллагаас 
хийсэн аудитын тайлан, 
дүгнэлт, зөвлөмж болон 
тусгай зөвшөөрөл бүхий 
аудитын байгууллагад 
төрийн захиргааны 
байгууллагаас хийсэн 
хяналт шалгалтын дүнг 
олон нийтэд нээлттэй 
болгоход чиглэсэн арга 
хэмжээ авах  

2017-2018 

  
Хяналт 
шалгалтын дүнг 
олон нийтэд 
нээлттэй болгох 
ажлыг 
хэвшүүлсэн байх 

   

СЯ  

4.1.3.9. төрийн 
аудитын 
байгууллагын хараат 
бус байдал, 
чадавхийг бэхжүүлэн 
аудитын чанар, үр 
нөлөөг дээшлүүлж, 
авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх нөхцөлийг 
хангахад дэмжлэг 
үзүүлэх 

1 

Төрийн аудитын 
байгууллагын зөвлөмжийг 
үр дүнтэй хэрэгжүүлэх эрх 
зүйн орчинг бий болгох  

2018-2020 

  
Зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэх үр 
дүнтэй арга, 
хэрэгслийг 
тодорхойлсон 
байх 

 
Эрх зүйн орчин 
бүрдсэн  байх 

 

ХЗДХЯ ҮАГ 

2 

Төрийн аудитын 
байгууллагын хараат бус 
байдлыг хангах, аудитын 
байгууллагын тогтолцоог 
боловсронгуй болгох  

2017-2018 
Улсын 
төсөв 

 45.00  

Төрийн аудитын 
байгууллагын 
хараат бус 
байдал 
сайжирсан байх 

 45.00  

  

ҮАГ УИХ 



3 

Удаа дараагийн аудитаар 
нягтлан бодох бүртгэлийн 
хөтлөлт, дотоод хяналт 
хангалттай үнэлгээ авсан 
байгууллагын  санхүүгийн 
тайланд жил бүр аудит 
хийдэггүй байх нөхцөл, 
шалгуурыг боловсронгуй 
болгох    

2017-2020 

  
Холбогдох 
журамд өөрчлөлт 
оруулсан байх 

 
Төрийн аудитын 
чанар, үр дүн 
дээшилсэн байх 

 

ҮАГ СЯ 

4 

Төрийн аудитын 
байгууллага зарим чиг 
үүргээ аудитын бусад 
байгууллагаар 
гүйцэтгүүлэхдээ тэгш 
оролцоог хангах, олон 
нийтийн хяналтыг 
сайжруулах  

2018-2020 

  
Аудитын 
лицензтэй 
байгууллагуудын 
талаарх 
мэдээллийг олон 
нийтэд тогтмол 
хүргэсэн байх 

 
Гүйцэтгэлийг 
цахим хуудсанд 
мэдээлдэг 
болсон байх 

 

ҮАГ 
Бусад аудитын 

байгууллага 

4.1.3.10. төрийн 
аудитын 
байгууллагаас 
хийсэн аудитын 
тайлан, дүгнэлт, 
зөвлөмжийг олон 
нийтэд ил тод 
мэдээлэх тогтолцоог 
боловсронгуй 
болгож, нийтийн 
алба, албан 
тушаалтны үйл 
ажиллагаа, түүний үр 
дүнг иргэд, олон 
нийтийн хяналтад 
оруулах 

1 

Төрийн аудитын тухай 
хуульд заасны дагуу  
Төрийн аудитын 
байгууллагаас хийсэн 
аудитын тайланг олон 
нийтэд мэдээлэх  

2017-2022 
Улсын 
төсөв 

 600.00  
Мэдээллийн 
хэлбэр, давтамж 
сайжирсан байх 

 300.00  
Мэдээлэл  хүргэх  
ажиллагаа 
хэвшсэн байх 

 300.00  ҮАГ ТЕЗ 

2 

Аудит хийхдээ эрсдэлтэй 
сэдэв, чиглэлийн талаар 
олон нийтээс санал, 
судалгаа авах үйл 
ажиллагааг цахим 
технологи ашиглан 
нэвтрүүлэх 

2017-2019 
Улсын 
төсөв 

 50.00  

Судалгааны дүнд 
үндэслэн 
холбогдох арга 
хэмжээг авч 
хэрэгжүүлсэн 
байх 

 50.00    ҮАГ  

3 

Төрийн аудитын 
байгууллагаас гаргасан акт, 
албан шаардлага, 
зөвлөмжийн хэрэгжилтийг  
төрийн байгууллагууд 
шилэн данс болон цахим 
хуудсаар олон нийтэд 
мэдээлдэг болох 

2017-2019 
Улсын 
төсөв 

 10.00  
Үйл ажиллагаа 
тогтмолжсон байх 

 10.00    СЯ ҮАГ 

 
 Дүн    867.0    567.0    300.0    

Дөрөв. Худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгож, үр ашигтай, шударга, ил тод, нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлж, хяналт, хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилтыг 
хангах чиглэлээр 

4.1.4.1. Тендерийн 
үйл ажиллагааг 
цахим хэлбэрт бүрэн 
шилжүүлэх 

1 

Цахим худалдан авах 
ажиллагааны нэгдсэн 
системийг боловсронгуй 
болгох үйл ажиллагааг 
дуусгах                                  

2017-2019 

  
Худалдан авах 
ажиллагаа цахим 
хэлбэрээр зохион 
байгуулагддаг 
болсон байх 

   СЯ 
ТӨБЗГ, 
ХХМТГ 

2 

Худалдан авах үйл 
ажиллагааны тендерийн 
үйл ажиллагааг цахим 
хэлбэрт бүрэн шилжүүлэх 

2017-2019 

  
Тендерийн үйл 
ажиллагааг 
цахимаар 
явуулдаг болсон 
байх 

   СЯ 
ТӨБЗГ, 
ХХМТГ 

4.1.4.2. Тендер 
шалгаруулалтын 
талаар гарсан 
гомдлыг хянан 
шийдвэрлэх журмыг 
шинэчлэх, гаргасан 
шийдвэр, дүгнэлтийг 

1 

Тендер шалгаруулалтын 
талаар гарсан гомдлыг 
хялбаршуулсан  журмаар 
шийдвэрлэх хянан 
шийдвэрлэх чиглэлээр 
журам боловсруулах  

2018-2019 

  
Журмыг 
боловсруулсан 
байх 

   СЯ ЗГХЭГ, ТӨБЗГ 



олон нийтэд ил тод 
болгох 

2 

Иргэд тендерийн үйл 
ажиллагаа, явц байдлын 
талаар санал, бодлоо 
илэрхийлэх, харилцах, 
гомдол гаргах асуудлыг 
"Цахим худалдан авах 
ажиллагааны нэгдсэн 
систем"-д тусгах            

2017-2019 

  
Гомдол 
шийдвэрлэлтийг 
цахимд 
байршуулах ажил 
хэвшсэн байх 

   СЯ, ТӨБЗГ ЗГХЭГ 

3 

Тендер шалгаруулалтын 
талаар гарсан гомдол 
мэдээллийг хянан 
шийдвэрлэсэн байдалд дүн 
шинжилгээ хийх 

2017-2019 

  
Дүн шинжилгээ 
хийж, үр дүнг олон 
нийтэд мэдээлсэн 
байх 

   СЯ, ТӨБЗГ ЗГХЭГ 

4.1.4.3. Худалдан 
авах ажиллагааны 
бодлого 
төлөвлөлтийг 
сайжруулж, ил тод 
болгох, олон нийтээр 
хэлэлцүүлэх эрх зүйн 
орчинг бүрдүүлэх  

1 

Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр бараа, 
ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хуулийн үйлчлэх 
хүрээг зохистой тогтоох,  
түүнд хяналт тавих,  өөр 
хоорондоо зөрүүтэй  авлига 
гарах нөхцөл бүрдүүлэх 
хуулийн заалтыг хянан 
үзэж, эрх зүйн орчинг 
боловсронгуй болгох 

2017-2020   

Хууль тогтоомжид 
холбогдох 
өөрчлөлтийг 
оруулсан байх 

   

СЯ ЗГХЭГ, ТӨБЗГ 

2 

Худалдан авах 
ажиллагааны хууль 
тогтоомж, дүрэм, журамд 
нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулахдаа  олон нийтийн 
хэлэлцүүлгийн үр дүнг 
тусгах  

2017-2020 

  
Холбогдох хууль 
тогтоомжид 
нэмэлт өөрчлөлт 
орсон байх 

   

СЯ ЗГХЭГ, ТӨБЗГ 

3 

"Цахим худалдан авах 
ажиллагаа"-ны нэгдсэн 
системд мэдээллээ бүрэн 
оруулах, тогтмол 
ажиллагааг хангах, 
хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд 
хариуцлага  хүлээлгэх 
тогтолцоог бүрдүүлэх  

2017-2020 

  
Цахим системд 
мэдээллээ бүрэн 
оруулаагүй 
тохиолдолд 
хариуцлага 
хүлээлгэх 
асуудлыг хууль 
тогтоомжид 
тусгасан байх 

   

СЯ ЗГХЭГ, ТӨБЗГ 

4 

Тендерт оролцох эрхээ 
хязгаарлуулсан этгээдийг 
бүртгэлд хамруулан тухайн 
аж ахуйн нэгжийн талаарх 
мэдээллийг захиалагч 
байгууллагаас холбогдох 
байгууллагад хүргэх 
тогтолцоог бүрдүүлэх 

2017-2019 

  
Хэрэгжилтийг 
хангасан байх 

   

СЯ ЗГХЭГ, ТӨБЗГ 

4.1.4.4.концесс, шууд 
гэрээ байгуулах 
аргачлал, шалгуурыг 
тодорхой болгох; 

1 

Шууд гэрээ байгуулах 
аргачлал, шалгуурыг 
боловсронгуй болгох 

2017-2019 

  
Журам 
боловсруулах эрх 
зүйн орчныг 
бүрдүүлэх 

   

СЯ ТӨБЗГ 

2 

Концессын гэрээ байгуулах 
аргачлал, шалгуурыг 
тодорхой болгосон журам 
боловсруулах 

2017-2018 

  
Журам 
боловсруулах эрх 
зүйн орчныг 
бүрдүүлэх 

   

ҮХГ ЗГХЭГ 



3 

Концесс олгох уралдаант 
шалгаруулалт болон санал 
үнэлэх журмыг шударга, 
өрсөлдөөнтэй, үр дүнтэй, ил 
тод болгох талаарх 
зохицуулалтыг шинэчлэн 
боловсруулах 

2017-2019 

  
Журам 
боловсруулах эрх 
зүйн орчныг 
бүрдүүлэх 

   

ҮХГ ЗГХЭГ 

4.1.4.5. Санхүүгийн 
үйл ажиллагаан дахь 
хөндлөнгийн 
хяналтын тогтолцоог 
бүрдүүлэх гэрээний 
үүргээ биелүүлээгүй 
иргэн хуулийн 
этгээдэд хүлээлгэх 
хариуцлагыг 
дээшлүүлэх 

1 

Гэрээний үүргээ 
биелүүлээгүй этгээдийн 
талаар олон нийтэд 
шуурхай, бүрэн мэдээлэх 
тогтолцоог бүрдүүлэх 

2017-2019 

  
Гэрээний үүргээ 
биелүүлээгүй 
этгээдийн 
бүртгэлийг олон 
нийтийн 
мэдээллийн 
хэрэгслээр 
тогтмол 
мэдээлдэг болсон 
байх 

   

СЯ ШӨХТГ 

2 

Гэрээний үүргээ 
биелүүлээгүй иргэн, 
хуулийн этгээдийн үйл 
ажиллагааг хязгаарлах  
албадлагын арга хэмжээ 
авах эрхийг  төрийн 
байгууллагад олгох, 
хариуцлагыг чангатгах эрх 
зүйн зохицуулалтыг бий 
болгох асуудлыг судлан 
шийдвэрлүүлэх 

2017-2019 

  
Холбогдох хууль 
тогтоомжид 
өөрчлөлт 
оруулсан байх 

   

СЯ ЗГХЭГ, ТӨБЗГ 

3 

Тендерт оролцох эрхийг 
хязгаарласан этгээдийн 
бүртгэлийг хөтлөх, 
мэдээлэх үүргээ 
хэрэгжүүлээгүй албан 
тушаалтанд хүлээлгэх 
хариуцлагыг чангатгах 

2017-2019 

  
Холбогдох хууль, 
тогтоомжид 
өөрчлөлт оруулж, 
хэрэгжилтийг 
хангасан байх 

   

СЯ ТӨБЗГ 

Тав. Шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагын шударга, ил тод, хараат бус байдлыг бэхжүүлэх, авлигын эсрэг хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилтыг хангах чиглэлээр 
  

4.1.5.1. шүүх эрх 
мэдлийн 
байгууллагыг улс 
төрийн нам, бүлгээс 
хараат бус ажиллах, 
шүүгч, прокурорыг 
сонгон шалгаруулах, 
томилох үйл явцыг 
улс төрийн оролцоо, 
нөлөөллөөс ангид, 
шударга, ил тод 
явуулах чиглэлээр 
эрх зүйн 
зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох                                                      
 
 

1 

Шүүгч, прокурорын сонгон 
шалгаруулалт, сэлгэн болон 
шилжүүлэн ажиллуулсан, 
дэвшүүлсэн, шагнаж 
урамшуулсан, чөлөөлсөн, 
хариуцлага тооцсон 
байдалд судалгаа хийж, 
дүнг олон нийтэд мэдээлэх 

2017-2018 

  
Шүүгч, 
прокурорын 
томилгоо, 
шилжилт 
хөдөлгөөн, 
хариуцлага 
тооцсон байдлын  
мэдээлэл ил тод 
болсон байх 

   

ШЕЗ, УЕПГ  

2 

Шүүгч, прокурорыг сонгон 
шалгаруулах журам, 
шалгуурыг шинэчлэн 
боловсруулах, шүүгчийн 
хараат бус байдал, 
хариуцлагыг дээшлүүлэх 

2017-2018 

  
Журам 
шинэчлэгдэж, 
хараат бус 
ажиллах эрх зүйн 
орчин сайжирсан 
байх 

   

ШЕЗ, УЕПГ  

3 

Шүүгчид нэр дэвшигчийг 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 
шүүгчээр томилохоос 
татгалзах үндэслэлийг 
хуулиар тодорхой болгох 

2018-2019 

  
Холбогдох хууль 
тогтоомжид 
өөрчлөлт орсон 
байх 

   

ХЗДХЯ, 
ШЕЗ  

 



4 

Шүүгчид нөлөөлөх үйлдэл 
хийсэн, нөлөөлсөн этгээдэд 
хүлээлгэх хариуцлагыг 
чангатгах, нөлөөллийн 
мэдүүлгийн үр нөлөөг 
дээшлүүлэх эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгох 

2018-2021 

  
Холбогдох 
судалгаа, дүн 
шинжилгээг хийж, 
хуульд өөрчлөлт 
оруулах санал 
боловсруулсан 
байх 

 
Холбогдох хууль 
тогтоомжид 
өөрчлөлт 
оруулсан байх 

 

ХЗДХЯ, 
ШЕЗ 

 

5 

Шүүгч, прокурорын ёс зүйн 
дүрэм, Шүүхийн ёс зүйн 
хороо, Прокурорын 
байгууллагын Ёс зүйн 
зөвлөлийн үйл 
ажиллагааны журмыг 
шинэчлэн батлах, Ёс зүйн 
хорооны шийдвэр шүүхийн 
хяналтад байгааг өөрчлөх 

2017-2020 

  
Холбогдох журам, 
дүрэмд өөрчлөлт 
орсон байх 

 
Хэрэгжилтийг 
хангасан байх 

 

ШЕЗ, УЕПГ  

6 

Шүүх хуралдаанд нууцтай 
холбоотой асуудал 
хэлэлцэх хэсгийг 
хаалттайгаар бусад хэсгийг 
нээлттэй явуулахаар  эрх 
зүйн орчинг бүрдүүлэх 

2018-2019 

  
Холбогдох хууль 
тогтоомжид 
өөрчлөлт орсон 
байх 

   

ХЗДХЯ, 
ШЕЗ 

 

4.1.5.2.шүүхийн 
удирдах албан 
тушаалтныг сонгон 
шалгаруулах журмыг 
бүх шатанд нэг мөр 
ойлгож хэрэгжүүлэх 
тогтолцоог бүрдүүлэх 

1 

Ерөнхий шүүгчийг томилох 
шалгуур, журмыг шинэчлэн 
эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгох 2017-2018 

  
Шалгуур, журам 
шинэчлэгдсэн 
байх 

  

 ХЗДХЯ ШЕЗ 

4.1.5.3. шүүгч, 
прокурорын 
сургалтын 
хөтөлбөрийг 
шинэчлэх, 
мэргэжлийн ур 
чадварыг 
дээшлүүлэх                                       

1 

Прокурор, шүүгчийг 
мэргэшүүлэх сургалтын 
хөтөлбөрийг шинэчлэн, 
сургалтын хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөнд авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, хянан 
шийдвэрлэх асуудлыг 
оруулах 

2017-2019 

  
Сургалтын 
хөтөлбөрийг 
шинэчилсэн байх 

  

 ШЕЗ, УЕПГ 

Холбогдох 
мэргэжлийн 
сургалтын 

байгууллага 

2 

Шинээр томилогдсон шүүгч, 
прокурорт сургалтын 
хөтөлбөрийн дагуу авлига, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, 
авлигын гэмт хэргийг хянан 
шийдвэрлэх сэдвээр 
сургалтыг зохион байгуулах 

2017-2022 
Улсын 
төсөв 

 350.00  

Сургалтыг 
тогтмол зохион 

байгуулж 
хэвшүүлсэн байх 

 350.00  

Шүүгч, 
прокурорын 

мэргэжлийн ур 
чадвар 

дээшилсэн байх  

 ШЕЗ, УЕПГ  

4.1.5.4. Авлига, 
албан тушаалын гэмт 
хэргийн 
шийдвэрлэлтийн 
мэдээлэлд дүгнэлт 
хийх тогтолцоог 
бүрдүүлэх, энэ 
талаарх эрх зүйн 

1 

Авлига, албан тушаалын 
гэмт хэргийн шийдвэрлэлт, 
шалтгаан, нөхцөлд дүн 
шинжилгээ хийх, үр дүнг 
урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагааг сайжруулах 
болон хууль тогтоомжийг 
боловсронгуй болгоход 
ашиглах 

2017-2021 

  
Үр дүнг авлигаас 
урьдчилан 
сэргийлэх болон 
хууль 
тогтоомжийг 
боловсронгуй 
болгоход 
ашигласан байх 

 
Холбогдох хууль 
тогтоомжид 
өөрчлөлт орсон 
байх 

 АТГ  



зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох 

2 

Санхүүгийн хариуцлагыг 
дээшлүүлж, авлигын 
эрсдлээс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор 
санхүүгийн аливаа гүйлгээг 
хүлээн авагчийн жинхэнэ 
нэрээр нь гүйцэтгэх /Real 
name financial Transaction 
act/ эрх зүйн орчинг бий 
болгох 

2017-2018 

  
Эрх зүйн 
зохицуулалт бий 
болгосон байх 

   

     СЗХ СЯ 

4.1.5.5. цахим 
сүлжээг ашиглах, 
байнгын 
ажиллагаатай утас 
ажиллуулах замаар 
авлига, албан 
тушаалын гэмт хэрэг, 
зөрчлийн талаарх 
мэдээллийг авах, 
мэдээлэл өгч байгаа 
иргэнийг урамшуулах 
тогтолцоог бүрдүүлэх  
 

1 

Авлига, албан тушаалын 
гэмт хэрэг, зөрчлийн талаар 
мэдээлэл авах үйл 
ажиллагааны арга 
хэлбэрийг сайжруулах,  
иргэд, байгууллагаас 
өргөдөл, гомдол, мэдээлэл 
утсаар өгөх боломжийг 
бүрдүүлэх 

2017-2022 

  
Авлига, албан 
тушаалын гэмт 
хэрэг, зөрчлийн 
талаар мэдээлэл 
авах арга хэлбэр 
сайжирсан байх 

 
Иргэд, 
байгууллагаас 
өргөдөл, гомдол, 
мэдээлэл өгөх 
боломж 
нэмэгдсэн байх 

 

АТГ ХЗДХЯ 

2 

Мэдээлэл өгсөн иргэнийг 
урамшуулах тогтолцоог  
бүрдүүлэх 2017-2021 

  
Судалгаа хийж, 
холбогдох санал 
боловсруулсан 
байх 

 
Мэдээлэгчийг 
урамшуулах 
тогтолцоо 
бүрдсэн байх 

 

АТГ ХЗДХЯ 

4.1.5.6. мэдээлэл өгч 
байгаа иргэн, 
сэтгүүлчийг 
хамгаалах эрх зүйн 
орчинг бүрдүүлэх 

1 

Шүгэл үлээгч (мэдээлэгч)-
ийг хамгаалах  эрх зүйн 
зохицуулалтыг бий болгох 

2018-2019 

  
Хуулийн төслийг         
УИХ-д өргөн 
мэдүүлсэн байх 

   

ХЗДХЯ АТГ, ТББ 

2 

Хууль сахиулах 
байгууллагын ажилтан, 
албан хаагчдад эрэн 
сурвалжлах сэтгүүл зүй, 
сэтгүүлчдийн аюулгүй 
байдлыг хангах талаар 
сургалт хийх, тэдний мэдлэг 
ойлголтыг дээшлүүлэх 

2017-2019 
Улсын 
төсөв 

 10.0  

Сургалт хийсэн 
байх 

 10.0  

  
МСНЭ, 
Хэвлэл 
мэдээллийн 
зөвлөл 

ТББ 

3 

Сэтгүүлчийн аюулгүй 
байдлын талаар судалгаа, 
хяналт мониторинг хийх 

2017-2020 
Улсын 
төсөв 

 10.0  

Судалгаа, 
мониторинг 
хийсэн байх 

 10.0  

  
МСНЭ, 
Хэвлэл 
мэдээллийн 
зөвлөл 

ТББ 

4.1.5.7.авлигатай 
тэмцэх байгууллагын 
чадавхийг бэхжүүлэх 1 

Авлигатай тэмцэх газрын 
албан хаагчдын мэргэжлийн 
ур чадварыг дээшлүүлэх 
сургалтыг зохион байгуулах 

2017-2022 
Улсын 
төсөв 

 500.0  

Сургалтыг 
тогтмол зохион 
байгуулж 
хэвшүүлсэн байх 

 250.0  

Албан хаагчдын 
мэргэжлийн ур 
чадвар 
дээшилсэн байх 

 250.0  АТГ ОУБ 

 

2 

Авлигын эсрэг хууль 
тогтоомжийг боловсронгуй 
болгох 2017-2019   

Хууль 
тогтоомжийн 
төслийг УИХ-д 
өргөн мэдүүлсэн 
байх 

 

 

 АТГ  

 

3 

Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийн мэдээллийн 
санг бий болгож, хөгжүүлэх 

2017-2022 
Улсын 
төсөв 

120 

Мэдээллийн 
нэгдсэн санг 
ашиглэлтад 
оруулсан байх 120 

Мэдээллийн 
нэгдсэн сангийн 
үйл ажиллагаа 
сайжирсан байх 

 

АТГ СЯ   



4.1.5.8.авлигын эсрэг 
үйл ажиллагаанд 
мэдээллийн орчин 
үеийн технологийг 
ашиглах, авлига, 
албан тушаалын гэмт 
хэргийн илрүүлэлтэд 
шинжлэх ухаан, 
технологийн 
дэвшилтэт аргыг 
нэвтрүүлэх 

1 

Гэмт хэргийг илрүүлэхэд 
ашиглаж байгаа шинжлэх 
ухаан, технологийн 
дэвшилтэт аргыг ашиглах 
талаар сургалт явуулах 

2017-2019 

  
Дэвшилтэт 
технологийг 
ашиглах 
боловсон хүчин 
бэлтгэгдсэн байх 

 
Албан хаагчдын 
мэргэжлийн ур 
чадвар 
сайжирсан байх 

 

АТГ 
Холбогдох 

байгууллагууд 

4.1.5.9.авлига, албан 
тушаалын гэмт хэрэг, 
зөрчлийн 
шийдвэрлэлтэд 
тавих олон нийтийн 
хяналтыг сайжруулах 
зорилгоор хууль 
сахиулах 
байгууллагыг нэгдсэн 
мэдээллийн сантай 
болгох 

1 

Авлига, албан тушаалын 
гэмт хэрэг, зөрчлийн 
шийдвэрийг мэдээлэх 
нэгдсэн санг бий болгох 

2018-2019 

  
Холбогдох 
судалгааг хийж, 
мэдээллийн 
сантай болсон 
байх 

   
АТГ, 

ХЗДХЯ 
 ШЕЗ, УЕПГ, 

ТЕГ, ЦЕГ, 
ШШГЕГ, 
ШШҮХ 

2 

Мэдээллийн санд олон 
нийттэй харилцах цэс 
үүсгэж, хамрах хүрээ, үр 
нөлөөг нэмэгдүүлэх 

2017-2020 

  
Мэдээллийн 
нэгдсэн санг бий 
болгох 

 
Олон нийт 
мэдээлэл авах 
нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн байх 

 
АТГ  ШЕЗ, УЕПГ, 

ТЕГ, ЦЕГ, 
ШШГЕГ, 
ШШҮХ 

4.1.5.10.үйлдэгдэж 
байгаа авлига, албан 
тушаалын гэмт хэрэг 
болон түүний 
шийдвэрлэлтийн 
талаар хуульд 
заасан үндэслэл, 
журмын дагуу олон 
нийтэд тогтмол 
мэдээлэх 

1 

Авлига, албан тушаалын 
гэмт хэргийг шийдвэрлэсэн 
шүүхийн шийдвэрийг олон 
нийтэд хүргэх арга 
хэлбэрийг сайжруулах 

2017-2022 

  
Шүүхийн 
шийдвэрийг олон 
нийтэд хүргэх 
арга хэлбэр 
сайжирсан байх 

 
Шүүхийн 
шийдвэрийн 
талаар олон нийт 
мэдээлэл авах 
нөхцөл бүрдсэн 
байх 

 

ШЕЗ  

2 

Авлига, албан тушаалын 
гэмт хэргийг шийдвэрлэсэн 
шүүхийн шийдвэрийг  
хуульд заасан үндэслэл, 
журмын дагуу олон нийтэд 
мэдээлэх ажиллагаанд дүн 
шинжилгээ хийх 

2017-2019 

  
Дүн шинжилгээ 
хийж, үнэлгээ 
өгсөн байх 

   

ШЕЗ, УЕПГ АТГ 

4.1.5.11.хууль 
сахиулах 
байгууллагын алба 
хаагчийн авлига, 
албан тушаалын гэмт 
хэргийг олж 
илрүүлэх, мөрдөн 
шалгах, хянан 
шийдвэрлэх талаарх 
мэдлэг, туршлага, ур 
чадварыг сайжруулах    
 
  

1 

Авлигын гэмт хэрэг, 
зөрчлийг олж илрүүлсэн, 
мөрдөн шалгасан, хянан 
шийдвэрлэсэн байдалд дүн 
шинжилгээ хийж, 
мэдээллийн сан үүсгэн, 
сургалтад ашиглах 

2017-2022 

  
Мэдээллийн санг 
үүсгэж, сургалтад 
ашигласан байх 

 
Албан хаагчдын 
мэдлэг, 
туршлага, ур 
чадвар 
сайжирсан байх 

 
АТГ, ШЕЗ, 
УЕПГ 

Холбогдох 
бусад 

байгууллага 

2 

Олон улсын байгууллага, 
гадаад орноос  багш, 
мэргэжилтэн урьж   сургалт 
зохион байгуулах 

2017-2019 

  

Сургалт зохион 
байгуулсан байх 

   АТГ 
Холбогдох 

бусад 
байгууллага 

4.1.5.12.хууль 
сахиулах 
байгууллагын алба 
хаагчийн давтан 
сургалтын 
хөтөлбөрийн 
агуулгад авлига, 
албан тушаалын гэмт 
хэрэг, зөрчлийг 
шийдвэрлэх 
асуудлыг тусгаж 
хэрэгжүүлэх 

1 

Сургуулиудын давтан 
сургалтын хөтөлбөрт 
авлига, албан тушаалын 
гэмт хэрэг, зөрчлийг 
шийдвэрлэх талаар 
тусгуулах 

2017-2018 

  
Сургалтын 
хөтөлбөрийг 
шинэчлэн 
баталсан байх 

 
Байгуулагуудын 
хамтын 
ажиллагаа 
сайжирсан байх 

 АТГ, 
ХЗДХЯ 

ХСИС 



4.1.5.13.хөрөнгө, 
орлогын болон 
хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг 
гаргах үүрэг бүхий 
албан тушаалтны 
хүрээг оновчтой 
тогтоож, мөрдөх 

1 

ХАСУМ  болон хувийн ашиг 
сонирхлын болон хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлэг 
/ХАСХОМ/ гаргах үүрэг 
бүхий албан тушаалтны 
хамрах хүрээг эрхлэх албан 
тушаалынх нь онцлог, 
шийдвэр гаргах эрх мэдэл, 
улсын өмчтэй харьцах үйл 
ажиллагаа зэрэг авлигад 
өртөх эрсдэлийг харгалзан 
оновчтой тогтоох 

2017-2019 

  
Холбогдох 
журамд өөрчлөлт 
оруулсан байх 

  

 АТГ  

4.1.5.14.хувийн ашиг 
сонирхлын болон 
хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийн маягтыг 
боловсронгуй 
болгож, мэдүүлгийг 
цахим хэлбэрээр 
хүлээн авах 
тогтолцоонд бүрэн 
шилжүүлэх 

1 
ХАСХОМ-ийн маягтыг 
боловсронгуй болгох 2017 

  
Маягтыг 
шинэчлэн 
батлуулсан байх 

  

 АТГ  

2 

Мэдүүлгийг цахим 
хэлбэрээр авах 
тогтолцоонд бүрэн 
шилжүүлэх 2017-2022 

Улсын 
төсөв 

 75.0  

Цахим санг 
ашиглан 
ХАСХОМ-ийг 
хянах, дүн 
шинжилгээ  хийх 
боломж бүрдсэн 
байх 

75.0   АТГ  

4.1.5.15.аливаа хууль 
бус нөлөөлөл, түүний 
хэлбэрүүдийг 
тодорхойлж түүнд 
хүлээлгэх 
хариуцлагын 
тогтолцоог 
боловсронгуй болгох 

1 

Хууль бус нөлөөллийн 
хэлбэрийг оновчтой 
тодорхойлох 

2017-2019 

  
Нөлөөллийн 
хэлбэр тодорхой 
болсон байх 

 

 

 АТГ      

2 

Хууль бус нөлөөлөл 
үзүүлсэн этгээдэд 
хариуцлага хүлээлгэх 
тогтолцоог боловсронгуй 
болгох 

2017-2019 

  
Эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлсэн байх 

   ЗГХЭГ  

4.1.5.16.хууль 
тогтоомж болон 
захиргааны хэм 
хэмжээний актын 
төсөлд авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр санал, 
зөвлөмж гаргах 
тогтолцоог бүрдүүлэх  

1 

Хууль тогтоомж, 
захиргааны хэм хэмжээний 
актын төсөлд авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр санал, зөвлөмж 
гаргах тогтолцоог 
бүрдүүлэх 2017-2019 

  
Санал, зөвлөмж 

өгөх нөхцөл 
боломж бүрдсэн 

байх 

   АТГ ЗГХЭГ 

4.1.5.17.хахууль бол 
эрүүгийн 
хариуцлагаас 
чөлөөлөхтэй 
холбоотой эрх зүйн 
зохицуулалтыг 
сайжруулах, зарим 
нэр томьёог 
хуульчлан 
тодорхойлох 

1 

Хээл хахууль өгсөн хүн эрх 
бүхий байгууллагад сайн 
дураараа илчлэн ирсэн бол 
хариуцлагаас чөлөөлөх 
асуудлыг хууль тогтоомжид 
тусгаж нэр томьёог 
тодорхой болгох 

2017-2018 

  
Эрх зүйн орчин 
бүрдсэн байх 

 

  АТГ  

 
 Дүн  

 
1065.0 

 
815.0 

 
250.0   



Зургаа. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр 

4.1.6.1. хувийн 
хэвшлийн 
байгууллагуудын 
авлигын эсрэг 
сүлжээний үйл 
ажиллагааг дэмжих, 
дэлхийн эдийн 
засгийн форумын 
авлигын эсрэг 
түншлэлийн хамтын 
ажиллагааг 
идэвхжүүлэх 

1 

Хувийн хэвшлийн 
байгууллагуудын авлигын 
эсрэг сүлжээний үйл 
ажиллагааг дэмжих, 
Авлигын эсрэг түншлэл 
/PACI/-ийн удирдах 
зөвлөлийн үйл ажиллагааг 
идэвхжүүлэх, Авлигын эсрэг 
түншлэлийн гол зарчмуудыг 
сурталчлах үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх 

2017-2019 

  
Хувийн хэвшил 
дэх авлигын 
эрсдэлийг 
бууруулж, төрийн 
болон хувийн 
хэвшлийн хамтын 
ажиллагаа 
сайжирсан байх 

  

 

МҮХАҮТ, 
МАОЭНХ, 
Монголын 
бизнесийн 

зөвлөл 

АТГ,    Хувийн 
хэвшлийн 

байгууллага 

2 

Дэлхийн эдийн засгийн 
форумын Авлигын эсрэг 
түншлэлд нэгдсэн 
компаниудад ил тод 
байдлын үнэлгээ хийх, 
хариуцлагыг дээшлүүлэх 

2020-2022 
Улсын 
төсөв 

10.0 

  
Үнэлгээний  дүнг 
мэдээлж, түүний 
дагуу  холбогдох 
арга хэмжээг 
авсан байх 

 10.0  МҮХАҮТ 
АТГ,      

Төрийн бус 
байгууллага 

3 

Авлигын эсрэг түншлэлийн 
үйл ажиллагааг гишүүн 
байгууллага болон төрийн 
байгууллагуудын нөөц 
боломжийг ашиглан 
сурталчлах 

2017-2020 
Улсын 
төсөв 

10.0 

Авлигын эсрэг 
түншлэлийн үйл 
ажиллагааг 
сурталчилсан 
байх 

10.0 

Үйл ажиллагааг 
олон нийтэд 
сурталчлан, 
түншлэлийн 
гишүүдийн тоо 
нэмэгдсэн байх 

 МҮХАҮТ, 
МБЗөвлөл 

АТГ 

4.1.6.2. хувийн 
хэвшлийн 
байгууллагуудыг 
чадавхжуулж, төрийн 
зарим чиг үүргийг 
гүйцэтгүүлэх 
боломжийг судлан 
хэрэгжүүлэх, төр, 
хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн заагийг 
тодорхойлох  

1 

Хувийн хэвшлийн 
байгууллагуудын 
чадавхжуулах цогц 
сургалтыг үе шаттайгаар 
зохион байгуулах 

2017-2019 
Улсын 
төсөв 

30.0 

Сургалтыг 
тогтмол зохион 
байгуулж 
хэвшүүлсэн байх 

30.0 

 

 

АТГ,   
ШӨХТГ, 
МХЕГ,  

ГЕГ,ТЕГ, 
СХЗГ, 

ОӨУБЕГ 

МҮХАҮТ, 
МАОЭНХ, 
Монголын 
бизнесийн 

зөвлөл 

2 

Төрөөс олгодог зарим 
зөвшөөрөл, бүртгэл, эрх 
олгох үйл ажиллагааг  
хувийн хэвшилд шилжүүлэх 
асуудлыг судалж, 
шилжүүлж болох 
үйлчилгээний жагсаалт 
гарган хэрэгжүүлэх 

2018-2022 

  
Хувийн хэвшилд 
шилжүүлж болох 
үйл ажиллагааны 
жагсаалтыг 
гаргаж, түүний 
дагуу төрийн 
зарим чиг үүргийг 
шилжүүлж 
эхэлсэн байх 

 
Төр, хувийн 
хэвшлийн 
байгууллагын 
хамтын 
ажиллагаа 
сайжирсан байх 

  ҮХГ 
ЗГХЭГ,       
СЯ, АТГ 

4.1.6.3.төр, хувийн 
хэвшлийн болон 
хувийн хэвшил 
хоорондын авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх 
хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлж, аливаа 
санал, санаачилгыг 
дэмжиж, хамтран 
ажиллах  

1 

Төр, хувийн хэвшлийн 
зөвлөлдөх уулзалтыг 
бизнесийн чиглэл, салбар 
бүрээр  зохион явуулж, 
бизнес эрхлэхэд тулгарч 
буй асуудлыг тодорхойлж, 
шийдвэрлэх 

2018-2022 
Улсын 
төсөв 

100.0 

Бизнес эрхлэхэд 
тулгарч буй 
асуудлыг 
тодорхойлж, 
холбогдох арга 
хэмжээ авсан 
байх  

50.0 

Хувийн 
хэвшлийн санал, 
санаачилгыг 
дэмжсэн байх  50.0  

ЗГХЭГ,      
ҮХГ 

АТГ, МҮХАҮТ, 
МАОЭНХ, 
Монголын 
бизнесийн 

зөвлөл  

2 

Төрийн байгууллага, хувийн 
хэвшлийн хооронд 
байгуулах аливаа гэрээ, 
хэлэлцээрт авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх 
асуудлыг тусгаж байх 
талаар зохион 
байгуулалтын арга хэмжээг 
авах 

2017-2018 

  
Авлигын эрсдэлд 
өртөхгүй байх 
боломж бүрдэж, 
төр, хувийн 
хэвшлийн хамтын 
ажиллагаа 
сайжирсан байна 

  

 ҮХГ,            
СЯ 

МҮХАҮТ, 
МАОЭНХ, 
Монголын 
бизнесийн 

зөвлөл 



3 

Олон улсын болон 
дотоодын бизнесийн орчин 
дахь авлигатай тэмцэх сайн 
туршлага, эрсдэлийн 
менежментийн стратегийг 
судлах, нэвтрүүлэх 
санаачилга өрнүүлэх 

2018-2019 

  
Авлигатай тэмцэх 
сайн туршлагыг 
нэвтрүүлэх санал, 
санаачилгыг 
дэмжсэн байх 

  

 
МҮХАҮТ, 
Гишүүн 

байгууллага 
АТГ 

4 

Авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх, үр дүнтэй 
бодлого, тогтолцоог 
санаачилж хэрэгжүүлсэн 
байгууллагыг урамшуулах 
механизм бий болгох 

2020-2022 
Улсын 
төсөв 

 50.0  

  
Хувийн хэвшил 
дэх авлигын 
эрсдэлийг 
бууруулсан байх  50.0  АТГ 

ХЗДХЯ, 
МҮХАҮТ 

4.1.6.4.картель, 
шударга бус 
өрсөлдөөнийг 
хязгаарласан эрх 
зүйн орчинг 
сайжруулах 

1 

Хэрэглэгчийн эрхийг 
хамгаалах тухай хуулийн 
шинэчилсэн найруулгын 
төслийг боловсруулах 

2017-2019 

  
Хэрэглэгчийн 
эрхийг хамгаалах 
эрх зүйн орчинг 
сайжруулсан байх 

  

 ШӨХТГ, 
ШСАА 

ХЗДХЯ 

2 
Өрсөлдөөний тухай хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах  2017-2019 

  
Хуулийн төслийг 
батлуулсан байх 

  
 ШӨХТГ, 

ШСАА 
ХЗДХЯ 

3 
Зар сурталчилгааны тухай 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах  

2017-2019 

  
Хуулийн төслийг 
боловсруулж, 
батлуулсан байх 

  

 ШӨХТГ, 
ШСАА 

ХЗДХЯ 

4 

Зах зээлийн өрсөлдөөнийг 
дэмжих чиглэлээр  
хөтөлбөр боловсруулж 
хэрэгжүүлэх 

2018-2020 

  
Хөтөлбөрийг 
төслийг 
боловсруулж, 
батлуулсан байх 

 
Хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг 
хангах ажил 
хэвшсэн байх 

 ШӨХТГ 
Холбогдох 

яам, агентлаг 

5 

Төрийн байгууллага, албан 
тушаалтнаас зах зээлийн 
өрсөлдөөнд нөлөөлсөн, аль 
нэг аж ахуйн нэгжид давуу 
байдал олгосон шийдвэр, 
үйл ажиллагаа явуулах 
боломжийг хязгаарласан 
эрх зүйн орчинг сайжруулах 

2017-2019 

  
Картель, шударга 
бус өрсөлдөөнийг 
хязгаарласан эрх 
зүйн орчинг 
сайжруулсан 
байна 

  

 ШӨХТГ 
Холбогдох 

яам, агентлаг 

6 

Өрсөлдөөний хууль 
тогтоомжийг сурталчлах, 
шударга өрсөлдөөнийг 
дэмжсэн сургалтыг  жил бүр 
зохион байгуулах  

2017-2019 
Улсын 
төсөв 

20.0 

Сургалтыг зохион 
байгуулж хэвшсэн 
байх 20.0 

 

 ШӨХТГ ШСАА, СЯ 

4.1.6.5.олборлох 
үйлдвэрлэлийн ил 
тод байдлыг хангах                                               
  

1 

Эрдэс баялгийн салбарын 
ил тод байдлыг хангах 
талаарх эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлэх асуудлыг 
судалж, шийдвэрлүүлэх 

2017-2019 

  
Салбарын ил тод 
байдлыг хангах 
эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлсэн байх 

  

 УУХҮЯ 
АМГТГ,  

МОҮИТБС-ын 
Ажлын алба 

2 

Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, 
Орд ашиглах гэрээ, Орон 
нутгийн хамтын 
ажиллагааны гэрээнүүдийг 
холбогдох хууль 
тогтоомжийн хүрээнд ил тод 
болгох ажлыг зохион 
байгуулах 

2017-2019 

  
Гэрээнүүдийг ил 
тод болгох ажлыг 
зохион 
байгуулсан байх 

  

 УУХҮЯ 
АМГТГ,  

МОҮИТБС-ын 
Ажлын алба 



3 

Олборлох үйлдвэрлэлийн 
ил тод байдлын 
санаачилгын стандартын 
хүрээнд ашиг хүртэгч 
(бенефициар) эздийг ил тод 
болгох  

2020-2022 

  
Ашиг хүртэгч 
эздийн 
хариуцлага 
дээшилсэн байх 

 
Олон нийтийн 
хяналт 
сайжирсан байх  ЗГХЭГ, 

УУХҮЯ 
МОҮИТБС-ын 
Ажлын алба 

4 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт 
талбайн хайгуул, 
ашиглалтын үйл 
ажиллагаанд өртсөн 
байгаль орчныг хамгаалах, 
нөхөн сэргээх хууль, 
журмыг чанд мөрдүүлэх 

2017-2020 

  
Байгаль орчинг 
хамгаалах ажлыг 
хийх, хууль, 
журмыг 
мөрдүүлсэн байх 

 
Байгаль орчинг 
хамгаалах ажлыг 
хийх, хууль, 
журмыг 
мөрдүүлж 
хэвшүүлсэн байх 

 УУХҮЯ АМГТГ 

5 

Газрын тосны хайгуул, 
ашиглалтын үйл ажиллагаа 
явуулж буй аж ахуйн 
нэгжүүдийг “Олборлох 
үйлдвэрлэлийн ил тод 
байдлын санаачилга”-д 
хамруулах 

2017-2019 

  
Хувийн хэвшил 
дэх авлигын 
эрсдэлийг 
бууруулж, төрийн 
болон хувийн 
хэвшлийн 
байгууллагын 
хамтын 
ажиллагаа 
сайжирсан байх 

  

 УУХҮЯ АМГТГ 

6 

Олборлох үйлдвэрлэлийн 
ил тод байдлын 2016, 2017, 
2018 оны тайлангийн 
нэгтгэлүүдийг гаргах 

2017-2019 

  
Тайланг нэгтгэж 
гаргасан байх 

  

 
Сонгосон 
аудитын 

байгууллага 

МОҮИТБС-ын 
Ажлын алба 

 
 Дүн    220.0    110.0    110.0    

Долоо. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн хяналт, иргэний нийгмийн байгууллагын үүрэг, 
 оролцоог нэмэгдүүлэн, идэвх санаачилгыг дэмжих зорилтыг хангах чиглэлээр 

  

4.1.7.1.Төрийн 
бодлого 
боловсруулах, 
хэлэлцэх, батлах 
зэрэг шийдвэр гаргах 
бүх шатанд тухайн 
асуудлаар үйл 
ажиллагаа явуулдаг 
иргэний нийгмийн 
байгууллагыг татан 
оролцуулах замаар 
авлигатай тэмцэх, 
авлигаас урьдчилан 
сэргийлэхэд иргэний 
нийгмийн 
байгууллагын 
оролцоог дэмжих  

1 

Шийдвэр гаргах шатанд 
иргэний нийгмийн оролцоо, 
хяналтын талаарх хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтэд  
үнэлгээ хийх ажлыг төрийн 
бус байгууллагатай хамтран 
зохион байгуулах 

2017-2018 
Улсын 
төсөв  

 20.0  

Авлигаас 
урьдчилан 
сэргийлэх үйл 
ажиллагаанд        
ТББ-ын оролцоог 
хангасан байх 

20.0 

 

 

АТГ,         
яам, 

агентлаг, 
аймаг, 

нийслэл 
дэх 

ГХУСАЗСЗ 

ТББ 

2 

Иргэдийн оролцоо, санал, 
санаачилгыг нэгтгэх, төрийн 
бодлого, шийдвэр гаргахад 
тусгах боломжийг 
бүрдүүлсэн бизнес 
анализийн систем 
хөгжүүлэх 

2020-2022 
Улсын 
төсөв  

 700.0  

  

Бизнесийн 
анализийн 
системд 

бүртгүүлсэн байх 

 700.0  ХХМТГ 
Үндэсний дата 

төв УТҮГ 

3 

Нийслэлийн хэмжээнд 
авлигын нийгмийн хор 
аюулыг ухуулан таниулах, 
авлигыг үл тэвчих үзлийг 
төлөвшүүлэхэд иргэн, 
төрийн бус байгууллагын 
оролцоог хангах зорилтын 
хүрээнд “Ил тод 
Улаанбаатар Академи”-тай 
хамтран ажиллах 

2017-2019 

Улсын 
болон 
орон 

нутгийн 
төсөв 

 130.0  

"Ил тод 
Улаанбаатар 
академи"-тай 
хамтран 
ажилласан байх 

 130.0  

 

 
АТГ, 

Нийслэлийн 
ЗДТГ,  

ГХУСАЗСЗ 

ТББ 



4.1.7.2.Төрийн бус 
байгууллагын үйл 
ажиллагаа, 
санхүүжилтийг ил 
тод, нээлттэй болгох 
чиглэлээр Төрийн 
бус байгууллагын 
тухай хуулийг 
боловсронгуй болгох 
 

1 

Төрийн бус байгууллагын 
үйл ажиллагааг ил тод, 
нээлттэй, тогтвортой, хууль 
тогтоомж боловсруулах үйл 
ажиллагаанд   оролцох  
эрхийг нь баталгаажуулах 
зэрэг чиглэлээр Төрийн бус 
байгууллагын тухай хуулийг 
боловсронгуй болгох               

2017-2019 

 

 

Төрийн бус 
байгууллагын 
тухай хуулийг 
боловсронгуй 
болгосон байх 

  

 ХЗДХЯ ТББ 

2 

Төрийн бус 
байгууллагуудын үйл 
ажиллагааны чиглэл, үүсгэн 
байгуулагч, гишүүдийн 
мэдээлэл, хандив, орлого, 
зарлагыг олон нийтэд ил 
тод, нээлттэй мэдээлэх 
механизмыг бүрдүүлэх 

2019-2020 
Улсын 
төсөв 

 20.0  

Эрх зүйн 
зохицуулалт бий 
болгосон байх 

 
Холбогдох 
мэдээлэл ил тод, 
нээлттэй болсон 
байх 

 20.0  ОӨУБЕГ ТББ 

3 

Төрийн бус 
байгууллагуудын 
мэдээллийн идэвхтэй 
солилцоог бий болгох, 
хоорондын үйл ажиллагааг 
уялдуулах зорилгоор 
авлигын эсрэг төрийн бус 
байгууллагуудын сүлжээ, 
түншлэлийг дэмжих 

2018-2020 

Улсын 
болон 
орон 
нутгийн 
төсөв, 
гадаад 
эх 
үүсвэр 

 100.0  

  
Төрийн бус 
байгууллагуудын 
үйл 
ажиллагааны 
уялдаа холбоо 
сайжирсан байх 

 100.0  
Холбогдох 

ТББ 
АТГ 

4.1.7.3.Төрийн 
байгууллага, түүний 
удирдлагын үйл 
ажиллагаанд төрийн 
бус байгууллага 
хяналт тавих 
боломжийг бий 
болгох, төрийн зарим 
ажил үйлчилгээг 
төрийн бус 
байгууллагаар 
гүйцэтгүүлэх, 
санхүүжилтийг ил 
тод, үр ашигтай 
зарцуулах, түүнд 
хяналт тавих 
тогтолцоог бүрдүүлэх        

1 

Төрийн байгууллага, түүний 
удирдлагын үйл 
ажиллагаанд төрийн бус 
байгууллага хяналт тавих 
боломжийг бүрдүүлэх 

2017-2019 

 

 

Хяналт тавих 
боломж бүрдсэн 
байх 

  

 АТГ 
Бүх шатны 

төрийн 
байгууллага 

2 

Төрийн зарим чиг үүргийг 
төрийн бус байгууллагаар 
гүйцэтгүүлж, төсвөөс олгож 
байгаа санхүүжилтийн 
зарцуулалтыг ил тод, 
нээлттэй болгож нийтэд 
мэдээлэх 

2018-2022 

 

 

Төрийн бус 
байгууллагад 
шилжүүлэх 
боломжтой 
төрийн 
үйлчилгээний 
жагсаалтыг 
баталсан байх 

 
Жагсаалтад 
дурдсан төрийн 
зарим үйлчилгээг 
төрийн бус 
байгууллагад 
шилжүүлсэн 
байх 

 

ЗГХЭГ, 
Аймаг, 

нийслэлийн 
Засаг дарга 

Холбогдох 
яам, агентлаг 

3 

Төрийн зарим чиг үүргийг 
гэрээгээр гүйцэтгэж байгаа 
ТББ-ын үйл ажиллагаанд 
мониторинг хийж, дүнг олон 
нийтэд мэдээлэх, түүний 
мөрөөр холбогдох арга 
хэмжээ авах 

2020-2022 
Улсын 
төсөв 

 30.0  

  
Төрийн зарим чиг 
үүргийг гэрээгээр 
гүйцэтгэж байгаа 
ТББ-ын үйл 
ажиллагаанд 
тавих хяналт 
сайжирсан байх 

30.0 

ЗГХЭГ, 
ХЗДХЯ, 

Холбогдох 
бусад яам 

Холбогдох 
ТББ 

4.1.7.4.Орон нутгийн 
гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг зохицуулах 
салбар зөвлөл болон 
яам, агентлагийн 
дэргэд авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх 
олон нийтийн 
хяналтын дэд 
зөвлөлийг байгуулан 
ажиллуулах 

1 

Орон нутаг дахь гэмт 
хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг 
зохицуулах салбар зөвлөл 
болон яам, агентлагийн 
дэргэд авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх олон нийтийн 
хяналтын дэд зөвлөлийг 
байгуулан ажиллуулах 

2017-2022 
Улсын 
төсөв 

1648.5 

Олон нийтийн дэд 
зөвлөл 
байгуулагдаж, үйл 
ажиллагаа нь 
жигдэрсэн байх 

 
Төрийн 
байгууллага, 
албан 
тушаалтны үйл 
ажиллагаанд 
тавих иргэд олон 
нийтийн хяналт 
сайжирсан байх 

1648.5 
АТГ,   

ХЗДХЯ, 

 Яам, 
агентлаг, 

аймаг, 
нийслэл дэх 
ГХУСАЗСЗ 

2 

Олон нийтийн дэд 
зөвлөлийн гишүүдийг 
сургах, чадавхжуулах 2017-2022 

Улсын 
төсөв 

100.0 

Дэд зөвлөлийн 
гишүүд жилд 1-2 
удаа нэгдсэн 
сургалтад 
хамрагдсан байх 

40.0 

Олон нийтийн 
дэд зөвлөлийн 
гишүүдийн 
чадавх 
дээшилсэн байх 

60.0 АТГ ХЗДХЯ 



3 

Олон нийтийн дэд 
зөвлөлийн ажиллах журмыг 
батлуулж, мөрдөх 

2017 

  
Журмыг 
батлуулсан байх 

 
Журмын 
хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж 
ажилласан байх 

 АТГ ХЗДХЯ 

4.1.7.5.Авлигатай 
тэмцэх газрын 
дэргэдэх олон 
нийтийн зөвлөлийн 
үйл ажиллагааг 
идэвхжүүлэх 

1 

Авлигатай тэмцэх газрын 
дэргэдэх Олон нийтийн 
зөвлөлийн ажиллах журмыг 
боловсронгуй болгох 

2018 

  
Журамд нэмэлт, 
өөрчлөлт 
оруулсан байх 

  

 
АТГ-ын 

дэргэдэх 
ОНЗ 

 

2 

Олон нийтийн зөвлөлийн 
чадавхийг бэхжүүлэх, 
ажиллах нөхцөл боломжийг 
бүрдүүлэх, гишүүдийн 
урамшууллын асуудлыг 
шийдвэрлүүлэх 

2018-2020 
Улсын 
төсөв 

180.0 

Олон нийтийн 
зөвлөлийн үйл 
ажиллагаа 
идэвхжсэн байх 

72.0 

Олон нийтийн 
зөвлөлийн 
ажиллах нөхцөл 
сайжирсан байх 

 108.0  АТГ 
ХЗДХЯ,        
АТГ-ын 

дэргэдэх ОНЗ          

3 

Олон улсын туршлагад 
тулгуурлан  Олон нийтийн 
зөвлөлийн дэргэд Авлигын 
эсрэг иргэд, залуучуудын 
клубыг байгуулах  

2018-2022 
Улсын 
төсөв 

15.0 

Клуб 
байгуулагдаж, үйл 
ажиллагаа нь 
идэвхжсэн байх 

10.0 

Клуб 
байгуулагдаж, 
үйл ажиллагаа 
нь идэвхжсэн 
байх 

5.0 
АТГ-ын 

дэргэдэх 
ОНЗ 

АТГ 

4.1.7.6.Авлигын 
улмаас төр, иргэн, 
олон нийтийн эрх 
ашигт эдийн засгийн 
хохирол учруулсан 
бол тухайн этгээдийн 
өмчийн хэлбэрийг 
харгалзахгүйгээр 
хохирлыг нөхөн 
төлүүлэх талаар 
шүүхэд нэхэмжлэл 
гаргах эрхийг төрийн 
бус байгууллагад 
олгох, уг 
нэхэмжлэлийг улсын 
тэмдэгтийн 
хураамжаас 
чөлөөлөх эрх зүйн 
зохицуулалтыг бий 
болгох, авлига, 
албан тушаалын гэмт 
хэргийг мөрдөн 
шалгахад 
мэргэжлийн холбоо, 
төрийн бус 
байгууллагын 
туслалцааг авах 

1 

Авлигын улмаас төр, иргэн, 
олон нийтийн эрх ашигт 
эдийн засгийн хохирол 
учруулсан  этгээдийг олон 
нийтэд ил тод мэдээлэх эрх 
зүйн орчинг бүрдүүлэх 

2018-2019 
Улсын 
төсөв 

20.0 

Холбогдох 
зохицуулалтыг 
хууль тогтоомжид 
тусгасан байх 20.0 

 

 
АТГ, 

ХЗДХЯ, 
ШЕЗ 

ТББ 

2 

Авлигын улмаас төр, иргэн, 
олон нийтийн эрх ашигт  
учруулсан хохирлыг тухайн 
этгээдийн өмчийн 
хэлбэрийг харгалзахгүйгээр 
нөхөн төлүүлэх талаар 
шүүхэд нэхэмжлэл гаргах 
эрхийг төрийн бус 
байгууллагад олгох, 
нэхэмжлэлийг тэмдэгтийн 
хураамжаас чөлөөлөх 
асуудлыг судалж 
шийдвэрлүүлэх 

2020-2022 
Улсын 
төсөв 

20.0 

  
Нэхэмжлэл 
гаргах эрхийг 
ТББ-д олгох 
тогтолцоо 
бүрдсэн байх 

 20.0  ХЗДХЯ АТГ,  ТББ 

3 

Авлига, албан тушаалын 
гэмт хэргийг мөрдөн 
шалгахад мэргэжлийн 
холбоо, төрийн бус 
байгууллагын туслалцаа 
авах арга хэмжээг зохион 
байгуулах 

2020-2022 
Улсын 
төсөв 

 30.0  

  
Хамтын 
ажиллагаа 
сайжирсан байх 

 30.0  
АТГ,          
ЦЕГ 

Мэргэжлийн 
холбоод, ТББ 

 

 Дүн   3013.5  292.0  2721.5   

Найм. Иргэний мэдээлэл авах эрхийг баталгаажуулсан хуулийн хэрэгжилтийг хангах, мэдээллийн эрх зүйн орчин, 
 сэтгүүлчийн мэргэжлийн ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр   

4.1.8.1. хэвлэл 
мэдээллийн 
байгууллагын 
мэдээлэл олж авах, 
түгээх эрхийг 
баталгаажуулах 

1 

Баримтад суурилсан 
сэтгүүл зүйг хөхиүлэн 
дэмжих, сэтгүүлчдийн  
цахим орчинд мэдээлэл олж 
авах чадавхийг нэмэгдүүлэх 

2018 
Улсын 
төсөв 

 10.0  

Сэтгүүлчдийг 
чадавхжуулах 
сургалтыг зохион 
байгуулсан байна 

 10.0  

  

АТГ, 
ХХМТГ 

МСНЭ, ХМЗ 

2 

Эрэн сурвалжлах сэтгүүлч, 
төрийн бус байгууллага, 
мэргэжлийн холбоодын 
төлөөлөлд сургалт зохион 
байгуулсан байх 

2018-2020 
Улсын 
төсөв 

 20.0  

Сургалт зохион 
байгуулсан байна. 

 20.0  

  

АТГ 
МСНЭ, 

Хэвлэлийн 
хүрээлэн 



4.1.8.2.эрэн 
сурвалжлах замаар 
авлига, албан 
тушаалын гэмт 
хэргийн талаар 
мэдээлсэн 
сэтгүүлчийг аливаа 
дарамт, шахалтаас 
хамгаалах эрх зүйн 
зохицуулалтыг бий 
болгох, сэтгүүлчийг 
мэргэжлийн үйл 
ажиллагааных нь 
улмаас эрүүгийн 
хариуцлагад татах 
явдлыг өөрчилж, 
аюулгүй байдлыг 
хангах 
зохицуулалтыг бий 
болгох 

1 

Сэтгүүлчдийн үйл 
ажиллагаанд хөндлөнгөөс 
нөлөөлсөн, дарамт, шахалт 
үзүүлсэн, заналхийлсэн 
тохиолдолд "Нөлөөллийн 
мэдүүлэг" гаргах, хууль бус 
нөлөөлөлд хариуцлага 
хүлээлгэх асуудлыг судлах, 
санал боловсруулах 

2018-2019 

 

 

"Нөлөөллийн 
мэдүүлэг" гаргах, 
хууль бус 
нөлөөлөлд 
хариуцлага 
хүлээлгэх 
асуудлыг судалж, 
санал 
боловсруулсан 
байх 

 

  

МСНЭ, 
Хэвлэл 
мэдээллийн 
зөвлөл 

АТГ, ХЗДХЯ 

2 

НҮБ-ын хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагын ажилтан, 
албан хаагч, сэтгүүлчдийн 
аюулгүй орчинг бүрдүүлэх 
уриалга, ЮНЕСКО-гоос 
Монгол Улсын Засгийн 
газарт ирүүлсэн 
зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 
хангуулж тайлагнах 

2017-2020 

 

 

Сэтгүүлчийн 
аюулгүй орчин 
бүрдэж, 
зөвлөмжийн 
хэрэгжилт 
хангагдсан байх 

 

  

ГХЯ 
МСНЭ, Хэвлэл 

мэдээллийн 
зөвлөл 

4.1.8.3. хэвлэл 
мэдээллийн 
байгууллагын бие 
даасан, хараат бус 
байдал, хэвлэлийн 
эрх чөлөөг хамгаалах 
эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлэх 

1 

Хэвлэлийн эрх чөлөөний 
хуулийг шинэчлэн 
боловсруулж, эрх зүйн 
орчинг сайжруулах 

2017-2019 
Улсын 
төсөв 

 13.0  

Хэвлэлийн эрх 
чөлөөний хуулийн 
төслийг УИХ-д 
өргөн мэдүүлсэн 
байх 

 13.0  

  

ХЗДХЯ 
МСНЭ, Хэвлэл 

мэдээллийн 
зөвлөл 

2 

Хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагын эзэмшигч,  
хөрөнгө оруулагчийг олон 
нийтэд мэдээлж байх 
үүргийг хуульчлах, уг 
үүргийг биелүүлээгүй 
тохиолдолд хүлээлгэх 
хариуцлагыг тодорхой 
болгох 

2020-2022 
Улсын 
төсөв 

 10.0  

Хууль тогтоомжид 
нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулсан байх 

 

Хууль 
тогтоомжийн 
хэрэгжилт 
хангагдсан байх 

 10.0  ХЗДХЯ 
МСНЭ, Хэвлэл 

мэдээллийн 
зөвлөл 

4.1.8.4. төрийн болон 
орон нутгийн өмчит, 
тэдгээрийн өмчийн 
оролцоотой хуулийн 
этгээд аливаа 
нийтлэл, нэвтрүүлэг, 
зар сурталчилгаа, 
мэдээ мэдээллийг 
олон нийтэд 
хүргэхтэй холбоотой 
үйл ажиллагааг ил 
тод, нээлттэй 
явуулах 

1 

Төрийн болон орон нутгийн 
өмчит, тэдгээрийн өмчийн 
оролцоотой хуулийн этгээд 
аливаа нийтлэл, 
нэвтрүүлэг, зар 
сурталчилгаа, мэдээ 
мэдээллийг олон нийтэд 
хүргэхтэй холбоотой ажлаа 
ил тод мэдээлэх, 
гүйцэтгэгчийг нээлттэй 
сонгон шалгаруулах эрх 
зүйн орчинг бүрдүүлэх 

2018-2022 

  
Эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлсэн байх 

 
Худалдан авах 
ажиллагааны ил 
тод байдал 
хангагдаж, 
төрийн 
үйлчилгээний ил 
тод, нээлттэй 
байдал 
хангагдсан байх 

 

ХЗДХЯ 
МСНЭ, Хэвлэл 

мэдээллийн 
зөвлөл 

2 

Төрийн болон орон нутгийн 
өмчит, тэдгээрийн өмчийн 
оролцоотой хуулийн 
этгээдийн хэвлэл 
мэдээллийн байгууллагаар 
хийлгэсэн сурталчилгаа, 
нийтлэл, нэвтрүүлэгт 
зарцуулсан хөрөнгө, хэвлэл 
мэдээллийн байгууллага, 
сэтгүүлчтэй хамтран 
ажиллах чиглэлээр 
байгуулсан гэрээг цахим 
хуудсаараа дамжуулан 
олон нийтэд мэдээлэх 
ажлыг хэвшүүлэх, эрх зүйн 
орчин бүрдүүлэх 

2019 

  
Эрх зүйн орчин 
бүрдүүлж, төрийн 
үйлчилгээний ил 
тод, нээлттэй 
байдал 
хангагдсан байх 

   

 СЯ 

ХЗДХЯ,  
МСНЭ, Хэвлэл 

мэдээллийн 
зөвлөл 



4.1.8.5. сэтгүүлчийн 
мэргэжлийн ёс зүй 
зөрчсөн асуудлыг 
хэлэлцэх, холбогдох 
хариуцлага тооцох 
чиглэлээр ажиллах 
Хэвлэл мэдээллийн 
зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг 
сайжруулах 

1 

Сэтгүүлчийн мэргэжлийн ёс 
зүйн дүрмийг редакци, 
сэтгүүлчдэд мөрдүүлэх, 
таниулан сургах, хэвлэл 
мэдээллийн зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг олон нийтэд 
таниулах ажлыг зохион 
байгуулах                 

2017-2019 

  
Хувийн хэвшил 
дэх авлигын 
эрсдэлийг 
бууруулж, төрийн 
болон хувийн 
хэвшлийн 
байгууллагын 
хамтын 
ажиллагаа 
сайжирсан байх 

   

Хэвлэл 
мэдээллийн 

зөвлөл 

Хэвлэл 
мэдээллийн 
мэргэжлийн 

байгууллагууд, 
төрийн 

холбогдох 
байгууллага  

 

 Дүн  

 
 53.0  

 
 43.0  

 
 10.0  

  

Ес. 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 зорилтыг хангах чиглэлээр  

  

4.1.9.1.улс төрийн 
намын санхүүжилт, 
түүний тайланг олон 
нийтэд ил тод, 
нээлттэй болгох 
чиглэлээр хууль 
тогтоомжийг 
боловсронгуй 
болгож, хэрэгжүүлэх 
тогтолцоог 
бүрдүүлэх, хууль бус 
санхүүжилт авахгүй 
байх, сонгуулийн 
санхүүгийн тайлан 
гаргах, түүнд хийсэн 
аудитын дүгнэлтийг 
мэдээлэх зэрэг 
үүргээ биелүүлээгүй 
тохиолдолд 
хүлээлгэх 
хариуцлагыг 
нарийвчлан 
зохицуулах замаар 
улс төрийн намын 
санхүүжилтийн үйл 
ажиллагаанд тавих 
хяналтын тогтолцоог 
сайжруулах, хуульд 
байгаа 
зохицуулалтыг үр 
нөлөөтэй 
хэрэгжүүлэх 

1 

Улс төрийн намын 
санхүүжилт, санхүүгийн 
тайланг ил тод мэдээлэх, 
мэдээлээгүй тохиолдолд 
хариуцлага хүлээлгэх 
чиглэлээр хууль 
тогтоомжид байгаа 
зохицуулалтыг үр нөлөөтэй 
хэрэгжүүлэх                                   

2018-2019 

  
Хууль 
тогтоомжийн 
хэрэгжилтэд 
хяналт-
шинжилгээ, 
үнэлгээ хийсэн 
байх 

   

СЕХ  

2 

Сонгуулийн зардлын 
тайлангийн хяналт, ил тод 
байдал, санхүүгийн тайланд 
хийсэн аудитын дүгнэлтийг 
мэдээлэх үүргээ 
биелүүлээгүй тохиолдолд 
хүлээлгэх хариуцлагыг 
чангатгах чиглэлээр хууль 
тогтоомжийг боловсронгуй 
болгох               

2018-2020 

  
Хууль 
тогтоомжийг 
боловсронгуй 
болгосон байх 

 
Хуулийн 
хэрэгжилтийг 
хангасан байх 

 

ХЗДХЯ  

4.1.9.2.Улсын Их 
Хуралд суудалтай 
улс төрийн намын 
санхүүгийн тайланд 
хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, 
мэдээлэх тогтолцоо 
бүрдүүлэх 

1 

Улс төрийн намуудад 
төрөөс үзүүлсэн санхүүгийн 
дэмжлэг, улсын төсвөөс 
олгосон санхүүжилтийн 
зардлыг тайлагнах, ил тод 
мэдээлэх эрх зүйн 
тогтолцоог бүрдүүлэх 

2017-2019 

  
Эрх зүйн 
тогтолцоо 
бүрдсэн байх 

   

ХЗДХЯ СЕХ 

2 

Улс төрийн намын 
санхүүжилт, санхүүгийн 
тайланд хийсэн хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний үр 
олон нийтэд мэдээлэх 

2018-2022 

  
Сонгуульд хөрөнгө 
хандивлагчдын 
талаарх мэдээллийг 
олон нийтэд бүрэн 
тайлагнах 

   

ХЗДХЯ  



4.1.9.3.төрөөс олгох 
улс төрийн намын 
санхүүжилтийг 
хүртээмжтэй болгож, 
Улсын Их Хуралд 
суудалгүй намуудыг 
төлөвших, 
санхүүгийн хувьд 
ашиг сонирхлын 
бүлэглэлийн нөлөөнд 
автахгүй байх 
нөхцөлийг бүрдүүлэх 

1 

 Парламентад суудалгүй 
намуудад төрөөс олгох 
санхүүжилтийг хүртээмжтэй 
болгох асуудлыг судалж 
шийдвэрлэх 

2017-2019 

  
Санхүүжилт олгох 
үндэслэлийг  
тодорхой болгож, 
холбогдох 
судалгааг хийсэн 
байх 

   

СЕХ  

2 

Төрөөс улс төрийн 
намуудад үзүүлэх 
дэмжлэгийн хэлбэрийг 
тодорхойлох, сонгуульд 
оролцож байгаа нэр 
дэвшигч, улс төрийн 
намуудыг төлөвших, 
санхүүгийн хувьд нөлөөнд 
автахгүй байх чиглэлээр 
судалгаа,  шинжилгээ хийх, 
оновчтой арга замыг 
тодорхойлох         

2017-2022 

  
Холбогдох 
судалгаа, дүн 
шинжилгээг хийж, 
оновчтой арга 
замыг 
тодорхойлсон 
байх 

 
Хууль 
тогтоомжид 
өөрчлөлт 
оруулсан байх 

 

СЕХ АТГ 

4.1.9.4.Сонгуулийн 
тухай хууль, Улс 
төрийн намын тухай 
хуулийг 
боловсронгуй болгох   

1 

Сонгуулийн тухай хуулийг 
боловсронгуй болгох  2018-2019 

Улсын 
төсөв 

4.9 
Сонгуулийн тухай 
хуульд өөрчлөлт 
орсон байх 

4.9 

  

СЕХ  

2 

Улс төрийн намын тухай 
хуулийг боловсронгуй 
болгох, улс төрийн намын 
санхүүжилт, улс төрийн 
намуудын санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд төрийн болон 
олон нийтийн зүгээс хяналт 
тавих зохицуулалтын эрх 
зүйн орчинг сайжруулах 

2018-2019 

  
Хуулийн төслийг 
боловсруулж, 
УИХ-д өргөн 
мэдүүлсэн байх 

   

ХЗДХЯ 
Улс төрийн 

намууд 

4.1.9.5.төрийн өндөр 
албан тушаалтны ёс 
зүйн дүрмийн 
хэрэгжилтийг 
сайжруулж, 
хариуцлага тооцох 
тогтолцоог бий 
болгох, авлига, 
албан тушаалын гэмт 
хэрэг үйлдсэн, 
зөрчил гаргасан 
төрийн өндөр албан 
тушаалтны эрхийг 
түдгэлзүүлэх, 
огцруулах, эгүүлэн 
татах эрх зүйн орчинг 
бүрдүүлэх 

1 

Төрийн өндөр албан 
тушаалтны ёс зүйн дүрмийн 
хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ 
хийх, шинэчлэн 
боловсруулах УИХ-ын 
гишүүдийн шударга байдал, 
ёс зүйн дүрэм, шийдвэр 
гаргалтын үйл явцыг 
шинэчлэх, дагаж мөрдүүлэх 
үр дүнтэй механизмыг бий 
болгох 

2018-2022 

  
Төрийн өндөр 
албан тушаалтны 
ёс зүйн зөрчлийг 
илрүүлсэн 
байдалд дүн 
шинжилгээ хийсэн 
байх 

 
Төрийн өндөр 
албан 
тушаалтанд 
хариуцлага 
тооцох 
тогтолцоог бий 
болгосон байх 

 

ХЗДХЯ  

2 

Оффшор бүсэд данс 
эзэмшдэг этгээдийг төрийн 
албанд ажиллуулахгүй 
байх  эрх зүйн 
зохицуулалтыг бий болгож, 
хяналт тавих механизмыг 
бүрдүүлэх   

2017-2019 

  
Төрийн алба 
хариуцлагатай, ил 
тод байх нөхцөл 
бүрдэж, 
авлигатай тэмцэх 
эрх зүйн орчин 
боловсронгуй 
болсон байх 

   

ХЗДХЯ, 
АТГ 

Холбогдох 
байгууллага 

3 

Авлига, албан тушаалын 
гэмт хэрэг үйлдсэн, зөрчил 
гаргасан төрийн өндөр 
албан тушаалтны эрхийг 
түдгэлзүүлэх, огцруулах, 
эгүүлэн татах эрх зүйн 
орчинг бүрдүүлэх 

2018-2022 

  
Холбогдох хууль 
тогтоомжид 
өөрчлөлт оруулах 

 
Эрх зүйн орчин 
бүрдүүлэх 

 

ХЗДХЯ АТГ 



4.1.9.6.улс төрийн 
намын удирдах 
албан тушаалтны 
хөрөнгө, орлогын 
байдалд хяналт 
тавих тогтолцоог 
бүрдүүлэх 

1 

Улс төрийн намын дарга, 
удирдах албан тушаалтны 
хөрөнгө, орлогын байдалд 
хяналт тавих тогтолцоог 
бүрдүүлэх 

2017-2018 

  
Улс төрийн намын 
дарга, удирдах 
албан 
тушаалтнууд 
ХАСХОМ гаргах 
тогтолцоог 
бүрдүүлсэн байх 

   

АТГ  

2 

Улс төрийн намын дарга, 
удирдах албан тушаалтны 
хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлэг болон хөрөнгө, 
орлогын талаар олон 
нийтэд мэдээлэх 

2018-2022 

  
Мэдээллийг ил 
тод болгосон байх 

 
Улс төрийн 
хүрээний 
авлигын 
төсөөллийн 
судалгааны дүн 
сайжирсан байх 

 

АТГ  

4.1.9.7.төрийн 
бодлого, шийдвэр 
гаргахад нийгмийн 
сонирхлын бүлэг, 
иргэн оролцох, 
нөлөөлөх /лоббидох/ 
эрх зүйн 
зохицуулалтыг бий 
болгох 

1 

Төрийн бодлого, шийдвэр 
гаргахад нийгмийн 
сонирхлын бүлэг, иргэний 
оролцоог хангах эрх зүйн 
зохицуулалтыг бий болгох   

2018-2020 

  
Эрх зүйн 
тогтолцоог 
бүрдүүлсэн байх 

 
Хууль 
тогтоомжийг 
батлуулсан байх 

 

ХЗДХЯ  

4.1.9.8.улс төрийн 
хариуцлагыг 
дээшлүүлэх, ил тод 
байдлыг хангахад 
иргэн, иргэний 
нийгмийн 
байгууллагын 
оролцоог 
нэмэгдүүлэх 

1 

Улс төрийн хариуцлагыг 
дээшлүүлэх, ил тод 
байдлыг хангахад иргэний 
нийгмийн байгууллагын  
оролцоог нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр олон улсын 
туршлагыг судлан  эрх зүйн 
орчныг боловсронгуй 
болгох 

2018-2020 

  
Холбогдох 
тооцоо, судалгааг 
хийж, арга замыг 
тодорхойлсон 
байх 

 
Улс төрийн 
хүрээнд 
авлигатай 
тэмцэх, 
урьдчилан 
сэргийлэх 
тогтолцоо 
бүрдсэн байх 

 

ХЗДХЯ ТББ 

2 

Бүх нийтэд эрх зүйн 
боловсрол олгох тогтолцоо 
бий болгох, иргэдэд эрх 
зүйн үйлчилгээ үзүүлэх 
хэлбэрийг хуульчлан 
тогтоох 

2017-2020 

  
Хуулийн төслийг 
боловсруулж 
УИХ-д өргөн 
мэдүүлсэн байх 

 
Иргэн, иргэний 
нийгмийн 
байгууллагын 
оролцоо 
нэмэгдсэн байх 

 

ХЗДХЯ ТББ 

3 

Улс төрийн хариуцлагыг 
дээшлүүлэх, ил тод 
байдлыг хангахад сайн 
дураараа оролцож байгаа  
иргэн, иргэний нийгмийн 
байгууллагад төрөөс 
дэмжлэг үзүүлэх боломжийг 
судалж шийдвэрлүүлэх 

2018-2022 

  
Холбогдох 
тооцоо, судалгааг 
хийж, арга, 
хэлбэрийг 
тодорхойлсон 
байх 

 
Төрөөс дэмжлэг 
үзүүлэх 
боломжийг 
судалж 
шийдвэрлүүлсэн 
байх 

 

СЯ, ХЗДХЯ  

 

 Дүн  

 
 4.9  

  4.9  

 -    
 

 -    
 



Арав. Шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэн, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг үе шаттай зохион байгуулж, авлигын эсрэг боловсролыг дээшлүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр 

4.1.10.1.авлигын 
нийгмийн хор аюулыг 
ухуулан таниулах, 
авлигыг үл тэвчих 
үзлийг 
төлөвшүүлэхэд 
иргэн, төрийн болон 
төрийн бус 
байгууллагын 
оролцоог хангах арга 
хэмжээг үе шаттай 
хэрэгжүүлэх 

1 

Авлигын нийгмийн хор 
аюулыг ухуулан таниулах, 
авлигыг үл тэвчих үзлийг 
төлөвшүүлэх зорилгоор 
иргэдэд зориулсан сургалт, 
сурталчилгааны ажлыг 
зохион байгуулах 

2017-2022 
Улсын 
төсөв 

 110.0  

Шударга ёсны 
үзэл санаа 
нийгэмд 
төлөвшиж, иргэн 
өөрт учирч байгаа 
хүндрэл, 
бэрхшээлийг 
хууль 
тогтоомжийн 
дагуу 
шийдвэрлүүлдэг 
байх нийгмийн 
сэтгэлгээ, 
хандлага 
өөрчлөгдсөн байх 

 50.0  

Авлигатай 
тэмцэх үйл 
ажиллагаанд 
олон нийтийн 
оролцоо, хяналт 
сайжирсан байх 

 60.0  АТГ 

Яам, агентлаг, 
аймаг, 

нийслэл, сум, 
дүүрэг, баг, 

хорооны Засаг 
дарга 

2 

Авлигын эсрэг сургалт, 
сурталчилгааны материал 
боловсруулах, соён 
гэгээрүүлэх арга хэмжээ 
зохион байгуулахад иргэн, 
төрийн бус байгууллагыг 
татан оролцуулах 

2017-2022 
Улсын 
төсөв 

75 

Авлигын 
нийгмийн хор 
аюулыг ухуулан 
таниулах үйл 
ажиллагааг иргэн, 
төрийн бус 
байгууллагаар 
гүйцэтгүүлсэн 
байх 

30 

Авлигын 
нийгмийн хор 
аюулыг ухуулан 
таниулах иргэн, 
төрийн бус 
байгууллагаар 
гүйцэтгүүлэх 
ажилд ахиц 
гарсан байх 

45 АТГ ТББ 

3 

Авлигын эсрэг хууль 
тогтоомжийг сурталчлах 
үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах чиглэлээр аймаг, 
нийслэл, сум, дүүргийн 
Иргэний танхим болон Эрх 
зүйн туслалцаа үзүүлэх 
төвтэй хамтран ажиллах 

2017-2022   

Аймгийн ЗДТГ-ын 
Авлигын эсрэг 
үйл ажиллагааны 
төлөвлөөний 
хэрэгжилтийн 
үнэлгээ ахисан 
байх 

 

Аймгуудын 
Шударга 
байдлын үнэлгээ 
өмнөх 
үзүүлэлтээс 
өссөн байх 

 

АТГ 

Аймаг, 
нийслэл, сум, 
дүүргийн ИТХ, 

ЗДТГ 

4 

Төрийн байгууллагуудын 
Авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн үр дүнг 
сайжруулах 

2017-2022 
Улсын 
төсөв 

30 

Төрийн 
байгууллагуудын 
авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны 
хэрэгжилтийн 
үнэлгээ ахисан 
байх 

15 

Төрийн 
байгууллагуудын 
Шударга 
байдлын үнэлгээ 
өмнөх 
үзүүлэлтээс 
өссөн байх 

15 АТГ 

Бүх шатны 
төрийн 

байгууллага, 
төрийн өмчит 
аж ахуйн нэгж 

4.1.10.2.боловсролын 
байгууллага болон 
гэр бүлээр 
дамжуулан авлигыг 
үл тэвчих, шударга 
иргэнийг 
төлөвшүүлэх 
зорилгоор олон талт 
арга хэмжээ зохион 
байгуулах, авлигын 
эсрэг боловсрол 
олгох агуулгыг бүх 
шатны боловсролын 
байгууллагын 
сургалтын хөтөлбөр, 
стандартад тусгах 

1 

Ерөнхий боловсролын 
сургуулийн сургалтын 
агуулга, хичээлийн 
хөтөлбөрт шударга ёсны 
үзэл, хандлагыг бий болгох, 
авлигыг үл тэвчих үзлийг 
төлөвшүүлэх асуудлыг 
тусгах 

2017-2022 

  
Сурагчдын нас, 
сэтгэл зүйн 
онцлогт тохирсон 
сургалтын 
хөтөлбөр болон 
хэрэглэгдэхүүнийг 
боловсруулж 
туршсан байх 

 
Авлигын эсрэг 
боловсрол олгох 
агуулга ерөнхий 
боловсролын 
сургуулийн 
сургалтын 
хөтөлбөрт 
туссан байх 

 

БСШУСЯ, 
АТГ 

Аймаг, 
нийслэл,  сум, 

дүүргийн 
боловсролын 
байгууллага 

2 

Их, дээд сургуулийн 
сургалтын хөтөлбөрт 
авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх сэдвийг  тусгах 

2017-2022 

  
Авлига, ашиг 
сонирхлын 
зөрчлөөс 
урьдчилан 
сэргийлэх сэдвийг  
их, дээд 
сургуулийн 
сургалтын 
хөтөлбөрт 
тусгасан байх 

 
Авлига, ашиг 
сонирхлын 
зөрчлөөс 
урьдчилан 
сэргийлэх 
сэдвийг  сонгон 
суралцсан 
оюутнуудын тоо 
нэмэгдсэн байх 

 

БСШУСЯ, 
АТГ 

Их, дээд 
сургуулиуд 



3 

Оюутан, сурагч, эцэг, эхийг 
хамруулсан шударга ёсны 
сэдэвт өдөрлөг, сургалт, 
хэлэлцүүлгийг зохион 
байгуулах 

2017-2022 

  
Хүүхэд, 
залуучуудын 
шударга зан 
чанар, ёс 
суртахууны 
үнэлэмж  
дээшилсэн байх 

 
Авлигатай 
тэмцэх үйл 
ажиллагаанд 
олон нийтийн 
оролцоо, хяналт 
сайжирсан байх 

 

БСШУСЯ, 
ГБХЗХГ,  

АТГ 

Аймаг, 
нийслэл, сум, 

дүүргийн 
ЗДТГ, бүх 

шатны 
боловсролын 
байгууллага 

4.1.10.3.зорилтот 
бүлэгт зориулсан 
сургалтын хөтөлбөр, 
гарын авлага 
боловсруулах, 
авлигыг үл тэвчих 
хандлагыг бий 
болгоход чиглэсэн 
сургалтыг үе шаттай 
зохион байгуулах, 
цахим сүлжээг 
ашиглах 

1 

Авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх асуудлаар 
нийтийн албан тушаалтан, 
хувийн хэвшил, төрийн бус 
байгууллага, иргэдэд 
зориулсан сургалтын 
хөтөлбөр, гарын авлага 
боловсруулах, сургалтыг 
шинэлэг арга хэлбэрээр үе 
шаттай зохион явуулах 

2017-2022 

  
Албан тушаалтан 
болон иргэд, 
хувийн хэвшил, 
ТББ-д зориулсан 
сургалтын 
хөтөлбөр, гарын 
авлагыг олон 
улсын туршлагад 
үндэслэн 
шинэчлэн 
боловсруулсан 
байх 

 
Нийтийн албан 
тушаалтан, 
иргэд, хувийн 
хэвшил, төрийн 
бус 
байгууллагын 
төлөөлөлд 
зориулсан 
сургалт зохион 
байгуулах ажил 
хэвшсэн байх 

 

АТГ 

БСШУСЯ, 
холбогдох 

ТББ, хувийн 
хэвшил, 

судлаачид 

4.1.10.4.авлигын 
эсрэг сургалт, 
сурталчилгаа 
явуулах сургагч 
багшийг бэлтгэх, 
дэмжлэг үзүүлэх 
ажлыг зохион 
байгуулах 

1 

Авлигын эсрэг сургалт, 
сурталчилгаа явуулах 
сургагч багшийг бэлтгэх, 
чадавхжуулах, мэргэжил, 
арга зүйн туслалцаа, 
дэмжлэг үзүүлэх 

2017-2022 

  
Аймаг, нийслэлд 
100 сургагч 
багшийг 
бэлтгэсэн байх 

 
Сургагч багш 
нарыг үе 
шаттайгаар 
сургаж, сургагч 
багшийн тоог 
нэмэгдүүлсэн 
байх 

 

АТГ     

ГХУСАЗСЗ, 
Холбогдох 

төрийн болон 
ТББ 

4.1.10.5.авлигын 
эсрэг сайн туршлагыг 
олон нийтэд түгээх 

1 

Авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, ёс зүй, ил тод 
байдлыг сайжруулах, хүнд 
суртал, чирэгдлийг арилгах 
чиглэлээр дотоод, 
гадаадын сайн туршлага, 
оновчтой шийдлийг 
сурталчлах, түгээх, 
нэвтрүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 

2017-2022 

  
"Транспарэнси 
Интернэшнл" 
байгууллагын 
судалгаагаар 
Монгол Улсын 
авлигын 
төсөөллийн 
индексийн 
үзүүлэлт 
сайжирсан байх 

 
"Транспарэнси 
Интернэшнл" 
байгууллагын 
судалгаагаар 
Монгол Улсын 
авлигын 
төсөөллийн 
индексийн 
үзүүлэлт өмнөх 
үзүүлэлтээс  
сайжирсан байх 

 

АТГ ЗГХЭГ 

  Дүн    215.0    95.0    120.0    

Арван нэг. Авлигатай тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны хүрээнд олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх,                                                                                                                          
олон улсын байгууллагын санал, зөвлөмжийг авч хэрэгжүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр 

4.1.11.1.Авлигын 
эсрэг Нэгдсэн 
Үндэстний 
Байгууллагын 
/цаашид “НҮБ” гэх/ 
конвенцийг эрх зүйн 
харилцан 
туслалцааны 
үндэслэл болгон 
хэрэглэх, эрх зүйн 
харилцан 
туслалцааны гэрээг 
бусад улс оронтой 
байгуулах ажлыг 
эрчимжүүлэх, 
дотоодын 
байгууллагуудын үйл 

1 

 Авлигын эсрэг НҮБ-ын 
конвенцийг эрх зүйн 
харилцан туслалцааны 
үндэслэл болгон 
хэрэгжүүлэх 

2017-2022 

  
Эрх зүйн 
харилцан 
туслалцаа 

үзүүлэх боломж, 
арга замыг 

судалж, албан 
хаагчдын 
чадавхийг 

дээшлүүлсэн 
байх 

 

Авлигын эсрэг 
НҮБ-ын 

конвенцийн 
үнэлгээний дүн 

ахисан, 
үндэслэл болгон 
хэрэглэх нөхцөл 

бүрдүүлж 
хэрэгжүүлсэн 

байх 

 ХЗДХЯ 
ГХЯ, АТГ, 

УЕПГ 

2 

Гадаад орнуудтай эрх зүйн 
харилцан туслалцаа 
үзүүлэх тухай гэрээ 
байгуулах, өмнө байгуулсан 
гэрээний хэрэгжилтэд дүн 
шинжилгээ хийх 

2018-2021 

  
Зарим улстай 
гэрээ шинээр 

байгуулж, мөрдөж 
буй гэрээний 

хэрэгжилтэд дүн 
шинжилгээ 
хийсэн байх 

 

Гэрээ 
байгуулсан 
улсын тоо 

нэмэгдсэн байх 

 ХЗДХЯ,  
УЕПГ 

ГХЯ 



ажиллагааны уялдаа 
холбоог сайжруулах 

3 

Эрх зүйн харилцан 
туслалцаа үзүүлэх 
чиглэлээр албан хаагчдыг 
мэргэшүүлэх 

2017-2021 
Улсын 
төсөв 

 50.0  

Мэргэшүүлэх 
сургалтыг 

тогтмол зохион 
байгуулсан байх 

 25.0  
Албан хаагчид 

сургалтад 
хамрагдсан байх 

25.0 
ХЗДХЯ,  
УЕПГ 

АТГ, ГХЯ 

4 

Эрх зүйн харилцан 
туслалцаа үзүүлэх хүсэлт, 
даалгавар, бусад  
материалыг орчуулахад 
шаардлагатай хөрөнгийн 
асуудлыг шийдвэрлүүлэх 

2017-2022 
Улсын 
төсөв 

 50.0  

Хөрөнгийн 
асуудлыг 

шийдвэрлүүлсэн 
байх  50.0  

Мөрдөн шалгах  
үйл ажиллагаанд 
дэмжлэг болсон 

байх 
 ХЗДХЯ УЕПГ, АТГ 

4.1.11.2.Авлигын 
эсрэг НҮБ-ын 
конвенцийг 
хэрэгжүүлэх 
чиглэлээр НҮБ-ын 
Мансууруулах бодис, 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
алба болон бусад 
олон улсын 
байгууллагатай 
хамтран ажиллах 

1 

Авлигын эсрэг НҮБ-ын 
конвенцийн өөрийн 
үнэлгээний тайланг  
боловсруулж НҮБ-ын 
Мансууруулах бодис, гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх албанд 
хүргүүлэн, тайланг 
хамгаалж, өгсөн 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 

2017-2022 
Улсын 
төсөв 

 40.0  

Өөрийн 
үнэлгээний 

тайланг 
хамгаалсан байх 

 20.0  

Зөвлөмжийн 
хэрэгжилтийг 

зохион 
байгуулсан байх 

 20.0  

АТГ,    
ХЗДХЯ, 

УЕПГ, СЯ, 
ГХЯ, ТАЗ, 

Монголбанк  

Холбогдох 
төрийн болон 

ТББ,     Хувийн 
хэвшил 

2 

Эдийн засгийн хамтын 
ажиллагаа, хөгжлийн 
байгууллагын Зүүн Европ, 
Төв Азийн авлигын эсрэг 
сүлжээний Авлигатай 
тэмцэх үйл ажиллагааны 
Станбулын төлөвлөгөөний 
тайланг гаргаж хүргүүлэх, 
тайлагнах, хамгаалах 

2017-2022 
Улсын 
төсөв 

 80.0  

Төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн 

тайланг   
хамгаалсан байх 

 40.0  

Зөвлөмжийн 
хэрэгжилтийг 
хангах арга 

хэмжээ авсан 
байх 

 40.0  АТГ 
ХЗДХЯ, УДШ,   

УЕПГ 

3 

НҮБ-ын Мансууруулах 
бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
алба, Дэлхийн банкны 
хамтарсан "Хулгайлагдсан 
хөрөнгийг буцаан олгох 
санаачилга" (StAR)-тай 
хамтран төсөл хэрэгжүүлэх 

2017-2019 

 

 

Хулгайлагдсан 
хөрөнгийг буцаан 

олгох талаар 
сайн туршлагаас 
суралцсан байх 

   АТГ ГХЯ 

4 

Европын аюулгүй байдал, 
хамтын ажиллагааны 
байгууллагатай  сургалт, 
семинар зохион байгуулах 
зэрэг чиглэлээр хамтран 
ажиллах 

2017-2022 

 

 
Сургалт, 

семинарыг зохион 
байгуулсан байх 

 
Хамтын 

ажиллагааг 
бэхжүүлсэн байх 

 АТГ 
ХЗДХЯ, УДШ, 
УЕПГ, Хувийн 

хэвшил 

4.1.11.3.гадаад 
улсын авлигатай 
тэмцэх болон хууль 
сахиулах 
байгууллагатай 
хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлж, авлига, 
албан тушаалын гэмт 

1 

Гадаад улсын авлигатай 
тэмцэх, хууль сахиулах 
байгууллагатай хамтын 
ажиллагааг бэхжүүлэх,  
санамж бичиг байгуулах, 
харилцан туршлага судлах, 
солилцох ажлыг зохион 
байгуулах 

2018-2020 

 

 

Туршлага судлах, 
солилцох үйл 
ажиллагааг 

тогтмол зохион 
байгуулсан байх 

 
Хамтын 

ажиллагааг 
бэхжүүлсэн байх 

 
АТГ, 

ХЗДХЯ, 
УЕПГ 

ГХЯ 



хэргийн улмаас 
гадаад улсад гарсан 
хөрөнгийг буцаан 
авахтай холбоотой 
асуудлыг нарийвчлан 
зохицуулах 2 

Гэмт хэргийн улмаас 
гадаад улсад гарсан 
хөрөнгийг буцаан авахтай 
холбоотой асуудлыг судлан 
Авлигын эсрэг НҮБ-ын 
конвенцийн үзэл 
баримтлалд нийцүүлэн 
дотоодын хууль 
тогтоомжийг боловсронгуй 
болгох 

2018-2019 

  

Холбогдох хууль 
тогтоомжийн 

төслийг 
боловсруулан 
УИХ-д өргөн 

мэдүүлсэн байх 

   ХЗДХЯ, 
ГХЯ 

АТГ 

4.1.11.4.авлига, 
албан тушаалын гэмт 
хэрэг үйлдсэн 
этгээдийг харилцан 
шилжүүлэхтэй 
холбоотой харилцааг 
нарийвчлан 
зохицуулах 

1 

Авлига, албан тушаалын 
гэмт хэрэг үйлдсэн 
этгээдийг харилцан 
шилжүүлэх тухай дотоодын 
хууль тогтоомжийн 
зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох 

2018-2022 

  

Хууль 
тогтоомжийн 

төслийг УИХ-д 
өргөн мэдүүлсэн 

байх 

 

Хууль 
тогтоомжид 
өөрчлөлт 

оруулсан байх 

 ХЗДХЯ УЕПГ, АТГ 

4.1.11.5.авлигын 
эсрэг олон улсын 
сүлжээ, санал 
санаачилгыг дэмжиж, 
хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх 

1 

Олон улсын авлигын эсрэг 
холбоо, сүлжээ, 
санаачилгуудыг судалж, 
сайн туршлагыг нэвтрүүлэх 2017-2022 

  
Олон улсын 
авлигын эсрэг 
холбоо, сүлжээ, 
санаачилгад 
гишүүнээр элссэн 
байх 

 
Олон улсын 
авлигын эсрэг 
холбоо, сүлжээ, 
санаачилгын 
сайн туршлагыг 
нэвтрүүлсэн 
байх 

 
ГХЯ, 

ХЗДХЯ, 
АТГ 

Холбогдох 
байгууллага 

2 

Олон улсын туршлага 
судлах, чадавхи бэхжүүлэх, 
үнэлгээ мониторингийн 
чиглэлээр олон улсын 
сүлжээ, санаачилгад 
идэвхтэй оролцох 

2018-2022 

  
Гадаад улс орны 
төрийн 
байгууллагын үйл 
ажиллагааны ил 
тод байдал, 
хариуцлага 
тооцох сайн 
туршлагыг 
судалсан байх 

 
Сайн туршлагыг 
нэвтрүүлсэн 
байх 

 
ГХЯ, 

ХЗДХЯ, 
АТГ 

Холбогдох 
байгууллага 

  Дүн    220.0    135.0    85.0    

  Нийт дүн    24,962.4   14308.9  10653.5   

 


