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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ 

 

  

  

 

ААН Аж ахуйн нэгж 

АНУ Америкийн нэгдсэн улс 

АТГ Авлигатай тэмцэх газар 

БТУХ Бодлого, төлөвлөлт, удирдлагын хэлтэс 

ЕСАА Ерөнхий сайдын ажлын алба 

ЗГ Засгийн газар 

ЗГХЭГ Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар 

ЗДТГ Засаг даргын Тамгын газар 

ЗТХЯ Зам, тээврийн хөгжлийн яам 

ЗХЗХ Захиргаа, хууль зүйн хэлтэс 

ИТХ Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 

МТА Мэдээллийн технологийн алба 

МТШХХГ Мэдээлэл, технологи, шуудан, харилцаа холбооны газар 

НДЕГ Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар  

НҮБ Нэгдсэн үндэстний байгууллага 

СЯ Сангийн яам 

ТББ Төрийн бус байгууллага 

ТЕГ Татварын ерөнхий газар 

ТӨБЗГ Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 

ТӨБХХ Төрийн өмчийн бүртгэл, хяналтын хэлтэс 

УИХ Улсын Их Хурал 

ҮАГ Үндэсний Аудитын газар 

ХААА Худалдан авах ажиллагааны алба 

ХААГ Худалдан авах ажиллагааны газар 

ХААХ Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс 

ХАСУМ Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг 

ХАСХОМ Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг 

ХШДШХ Хяналт, шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэс 

ХШҮДАГ Хяналт, шалгалт, үнэлгээ, дотоод аудитын газар 

ШӨХТГ Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар 

ШСАА Шадар сайдын Ажлын алба 

ЭБАТ Эрх бүхий албан тушаалтан 
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УДИРТГАЛ 

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн 12 дугаар 
тогтоолоор баталсан “Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий 
бүдүүвч”-ийн дагуу Засгийн газрын 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн “Засгийн 
газрын агентлагийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 04 дүгээр тогтоолоор 
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг – Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 
(ТӨБЗГ)-ыг Монгол Улсын Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд шинээр байгуулсан. 
Энэхүү бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлтөөр, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг 
байсан Худалдан авах ажиллагааны газар (хуучнаар), мөн Сангийн яамны бүтцийн нэгж 
байсан “Төрийн өмчийн удирдлага, бүртгэл, тооллого, хяналтын газар”-ын чиг үүргийг 
шинээр байгуулагдсан тус агентлагт шилжүүлсэн.  

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2016 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн 37 дугаар 
захирамжаар Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын зохион байгуулалтын 
бүтцийг, мөн Ерөнхий сайдын 2016 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 57 дугаар 
захирамжаар “Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны стратеги, 
бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр”-ийг тус тус баталсан. Дээр дурдсан Засгийн газар болон 
Ерөнхий сайдаас баталсан шийдвэр, стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн дагуу 
тус байгууллага бүтцийн 4 нэгж (түүнээс 2 хэлтэс нь дотроо тус бүр нэг албатай байхаар), 
75 орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа эхлээд 3 сарын хугацааг өнгөрөөж байна.  

“Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны стратеги, 
бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр”-т тус байгууллагын үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл, 
эрхэм зорилго, стратегийн зорилт дараах байдлаар томъёологдсон.  

Үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл:  

1. төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтыг хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлэх; 
2. төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэд компанийн 

сайн засаглалыг нэвтрүүлэх, төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх, үр ашгийг 
дээшлүүлэх; 

3. төрийн өмчит хуулийн этгээдийг үр ашигтай арга, хэлбэрийг ашиглан өөрчлөн 
байгуулах, хувьчлах, шинээр байгуулах, өөрчлөх, татан буулгах замаар төрийн 
өмчийн өгөөжийг нэмэгдүүлэх; 

4. төрийн өмчийн компаниудаас нэмэлт хувьцаа гаргаж нийтэд санал болгох (IPO 
хийх), хөрөнгө оруулалтыг татах ажлыг зохион байгуулж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх; 

5. төрийн өмчийн эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, эзэмшилт, хадгалалт, 
хамгаалалтыг сайжруулах, үр ашигтай байлгахад хяналт тавих, өмчийн улсын 
үзлэг, тооллогыг зохион байгуулах, төрийн өмчийн ашиглалт, зохицуулалтад 
гүйцэтгэлийн болон баримтын шалгалт хийх, бүртгэлээр хяналт тавих; 

6. худалдан авах ажиллагаанд олон улсын шилдэг арга барил, туршлагыг 
нэвтрүүлэх, үр дүнг нээлттэй, ил тод тайлагнах, сургалт зохион байгуулах;  

7. нээлттэй, ил тод, шуурхай, чанартай, хүртээмжтэй үйлчилгээг иргэд, хуулийн 
этгээдэд үзүүлэх. 

 
Эрхэм зорилго: 

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын эрхэм зорилго нь төрийн өмчийн 
бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх удирдлагыг сайжруулах, төрийн өмчит болон төрийн 
өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэд сайн засаглалыг хөгжүүлэх замаар өмчийн үр 
өгөөжийг нэмэгдүүлэх, худалдан авах ажиллагааг олон улсын жишигт хүргэн, ил тод, 
өрсөлдөх тэгш боломжийг хангахад оршино. 

Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт: 

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар нь дээрх эрхэм зорилгод хүрэхийн 
тулд үйл ажиллагааны дор дурдсан стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлнэ. 
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Зураг 1.1. Авлигын эсрэг хууль 
тогтоомжийг сурталчилж байгаа нь 

1. Төрийн өмчийн талаар хууль тогтоомж, бодлого, чиглэл, баримт бичгийн төсөл 
боловсруулах, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн 
засаглалыг сайжруулах удирдлага, зохицуулалтаар хангах;  

2. Төрийн өмчийн эзэмших, ашиглах, хамгаалахтай холбоотой бүртгэл, тооллого 
явуулах, төрийн өмчийн бүрэн бүтэн байдал, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн 
оролцоотой хуулийн этгээдийн санхүүгийн байдалд хяналт тавих; 

3. Худалдан авах ажиллагааг төлөвлөн батлагдсан төсвийн хүрээнд ил тод, 
өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай байх зарчимд тулгуурлан зохион 
байгуулах, тайлагнах; 

4. Захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, хууль, эрх 
зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, мэдээлэл, технологийн хөгжлийг хангах. 

Тус байгууллага нь дээр дурдсан үйл ажиллагааны эрхэм зорилго, стратегийн 
зорилтыг хангах хүрээнд “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал – 2030”, 
“Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, “Монгол Улсын эдийн засаг, 
нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл”, холбогдох үндэсний хөтөлбөр зэрэг 
бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилт, арга хэмжээг уялдуулан хэрэгжүүлэхээр 
байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2016 оны 09-12 дугаар сарын хугацааг 
хамруулан боловсруулж батлуулсан. Байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 
авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх бодлого, чиглэлийг орхигдуулалгүйгээр 
тусган хэрэгжилтийг уялдуулан, зохион байгуулж байна.  

Түүнчлэн, авлигын эсрэг хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхээр 
байгууллагын “Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөө”-г албан хаагчид, 
хэлтсүүдээс санал авсны үндсэн дээр боловсруулан, тодорхой ажлуудыг нарийвчлан 
тусгаж, газрын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/23 дугаар тушаалаар 
баталж, авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд хэлтэс, албан хаагчдын үүрэг, оролцоог тодорхой 
болгосон. Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг тус байгууллага байгуулагдсан 
хугацаанаас хамаараад 09-12 дугаар сарыг хамруулан хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд 
Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2015 оны А/88 дугаар тушаалаар батлагдсан авлигын 
эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг хангахад чиглэсэн ажлуудыг тусган 
хэрэгжүүлж байна. Байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн явцыг заалт бүрээр гарган дүгнэж, энэ тайланд хавсаргасан болно.  

Энэхүү “Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны тайлан”-г боловсруулахдаа “Төрийн 
байгууллагуудын авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх аргачлал”-д тусгагдсан шалгуур 
үзүүлэлт бүрийг хангах ажлын агуулгаар тайлагнан мэдээлэхийг зорилоо.  

НЭГ. ХУУЛИАР ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ, ҮР ДҮН 

1.1. Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах 

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг иргэд, олон 
нийтэд таниулах, энэ талаарх мэдээллийг иргэд, 
байгууллага чөлөөтэй авах боломж, нөхцлийг хангахад 
чиглэсэн тодорхой арга хэмжээг авч, боломжит 
хэлбэрээр сурталчилж байна.  

Байгууллагын цахим хуудас http://pcsp.gov.mn –
ийн “Хууль эрх зүй”, “Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа” 
цэсүүдэд авлигын эсрэг хууль тогтоомж, холбогдох 
журмыг байршуулан сурталчлав. Байгууллагын 5 
байршилд хөдөлгөөнт тавиур ашиглан авлигын эсрэг 
хууль тогтоомжийн ном товхимол, сурталчилгааны 
материал, холбогдох ном, сэтгүүл, судалгааны дүн 
зэргийг байршуулан сурталчилж, тогтмол сэлбэн 
баяжуулж байна.  
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Зураг 1.2. Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчилж байгаа хэлбэр, байршил бүрээр 

Зураг 1.3. Худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулахад хамтран ажилладаг ТББ-ын 

төлөөллүүдэд зориулсан сургалт, 2016-04-19 

 

 

Байгууллагын албан хаагчдад удирдлагын цогц цахим систем www.able.mn дотоод 
сүлжээгээр дамжуулан авлигын эсрэг хууль тогтоомж, холбогдох мэдээлэл, сурталчилгаа, 
хуулийн хугацаа сануулах арга хэмжээг зохион байгуулж байна.   

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт, сурталчилгаа, 
соён гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд байгууллагын албан хаагчдад зориулж дараах сургалт, 
семинарыг зохион байгуулав. Үүнд: 

1. “Ёс зүй ба ёс суртахуун” лекц, 2016 оны 11 дүгээр сарын 11, лектор нь 
ЗХЗХэлтсийн Хуулийн ахлах мэргэжилтэн Э.Эрдэнэхишиг, 

2. “Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах. Мэдүүлэг, мэдэгдэл гаргахад 
анхаарах асуудал” сэдэвтэй шинэ албан хаагчдад зориулсан сургалт, 2016 оны 
11 дүгээр сарын 11, илтгэгч нь ЗХЗХэлтсийн Дотоод ажил, тайлан хариуцсан 
ахлах мэргэжилтэн, ЭБАТ Х.Энхчимэг.  

Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад хамтран ажиллаж буй төрийн бус 
байгууллага, мэргэжлийн холбоодын гишүүдийн хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, 
авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд тэдний оролцоог сайжруулахад 
чиглэсэн уулзалт, семинарыг 2016 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр АТГ-тай хамтран 

зохион байгуулсан. Уг уулзалтад Авлигатай 
тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён 
гэгээрүүлэх хэлтсийн ажилтан, комиссар 
А.Дэлгэрбаяр “Таны мэдэх ёстой ашиг 
сонирхол” сэдвээр, Худалдан авах 
ажиллагааны газар (2016-07-27-ны өдөр татан 
буугдсан)-ын Хууль, хяналтын хэлтсийн 
мэргэжилтэн Т.Санчиргарав “Худалдан авах 
ажиллагаан дахь олон нийтийн оролцоо” 
сэдвээр мэдээлэл хийж, семинар өгсөн. Мөн 
уулзалтын үеэр төрийн бус байгууллагын 
төлөөллүүдийн тавьсан авлигын эсрэг хууль 
тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 
сонирхсон асуултад хариулт өгч, зарим 
ойлголтыг нэг мөр болгов. Уг уулзалт, 
семинарын мэдээллийг байгууллагын цахим 

хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлсэн. Цахим хуудасны http://pcsp.gov.mn/n/863 
холбоосоор дамжуулан энэхүү мэдээлэлтэй танилцах боломжтой. Энэ ажил нь татан 
буугдсан ХААГ-ын үед зохион байгуулагдсан хэдий ч худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулах чиг үүрэг ТӨБЗГ-т шилжиж, тэдгээр ТББ-тай байгуулсан хамтын ажиллагааны 
гэрээ хэвээр үргэлжилж байгаа тул энэ тайланд тусган мэдээлж байна.  
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Зураг 1.4. АТГ болон бусад байгууллагаас ирүүлсэн ном, товхимол 

Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа, шинжилгээний албанаас “Төрийн байгууллагын 
шударга байдлын үнэлгээ – 2015” судалгааны тайлангийн товхимол 5 ширхэг, АНУ-ын 
Азийн сангаас ирүүлсэн Сант Марал сантай хамтран хийсэн “Авлигын талаарх олон 
нийтийн ойлголт, мэдлэг тогтоох судалгаа - 2016” судалгааны тайлангийн товхимол 2 
ширхэгийг тус байгууллагад ирүүлснийг албан хаагчдад түгээн танилцуулж, хөдөлгөөнт 
тавиурт байршуулж, мэдээлэн сурталчлав.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Боловсруулж байгаа бодлого, шийдвэр, дүрэм, журмын төслийг олон нийтэд 
танилцуулж, санал авах 

1. Засгийн газрын 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн “Засгийн газрын 
агентлагийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 04 дүгээр тогтоолоор Засгийн 
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг – Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрыг шинээр 
байгуулсантай холбоотойгоор тус байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх 
журам, дүрэм, зааврыг боловсруулан баталж мөрдүүлэх шаардлага үүссэн. Уг хэрэгцээ, 
шаардлагын үүднээс газрын даргын 2016 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/02 дугаар 
тушаалаар байгууллагын үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх журам, дүрэм, зааврын төсөл 
боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулан ажиллав. Ажлын хэсгээс “Төрийн 
өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын болон “Төрийн 
өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын хуралдааны дэг”-ийн төслийг эхний ээлжинд 
боловсруулан, албан хаагчид болон холбогдох хүмүүсээс санал авч тусгах ажлыг зохион 
байгуулав. “Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын хөдөлмөрийн дотоод журам”-
ыг газрын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/25 дугаар тушаалаар баталж, 
журмыг байгууллагын цахим хуудас http://pcsp.gov.mn/f/26, дотоод сүлжээний www.able.mn 
системд байршуулан олон нийт болон албан хаагчдад мэдээлсэн. “Төрийн өмчийн 
бодлого, зохицуулалтын газрын хуралдааны дэг”-ийн төслийг газрын 2016 оны 10 дугаар 
сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцсэн бөгөөд газрын удирдлагууд, орон тооны бус 
гишүүдийн хуралдааны үеэр гаргасан саналыг тусгасны үндсэн дээр батлахаар тогтсон.  

Мөн байгууллагын албан хаагчдын дунд мөрдөх “Ёс зүй дүрэм”-ийн төслийг нийт 
албан хаагчдад танилцуулан санал авах ажлыг зохион байгуулж байна.  

2. ТӨБЗГ нь тайлангийн хугацаанд нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон 
шийдвэр гаргаагүй байна.  

Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн байнгын хэрэгцээтэй бараа, ажил, үйлчилгээний 
худалдан авалтыг ерөнхий гэрээ байгуулах замаар хэрэгжүүлэх хууль, эрх зүйн орчныг 
бүрдүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. Энэ хүрээнд, “Ерөнхий гэрээ байгуулах журам”-
ын төслийг боловсруулж, олон нийт, сонирхогч бүлгээс санал авахаар цахим хуудсанд 
байршуулав. Олон нийтийн зүгээс цахим хуудасны http://pcsp.gov.mn/n/919 холбоосоор 
хандаж, журмын төсөлтэй танилцан саналаа өгөх боломжийг бүрдүүлээд байна.   

Clic
k 

to
 B

UY N
OW

!P
DF-XChange Editor

w
w

w
.tracker-softw

are
.c

o
m

Clic
k 

to
 B

UY N
OW

!P
DF-XChange Editor

w
w

w
.tracker-softw

are

.c
o

m

http://www.pcsp.gov.mn/
http://www.meps.gov.mn/
http://pcsp.gov.mn/f/26
http://www.able.mn/
http://pcsp.gov.mn/n/919
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2016 оны 11 сарын 14 

 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг – Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 
Вэб хуудас: www.pcsp.gov.mn, www.meps.gov.mn, www.e-procurement.mof.gov.mn,  Холбогдох утас: 62263030. 7 

 

Зураг 1.5. Хяналтын мэргэжилтнүүд 
“Мэдээлэл, холбооны сүлжээ” ТӨХХК-д 

шалгалт хийж байгаа нь 

Зураг 1.6. Шилэн дансны мэдээллийн 
самбар 

“Аймаг, нийслэлийн орон сууц хувьчлах товчооны ажиллах журам”-ын төслийг 
холбогдох хуулийн шаардлагад нийцүүлэн боловсруулж, шинэчлэн батлахаар ажиллаж 
байна. Энэ ажлын хүрээнд журмын төслийг боловсруулан олон нийтээс санал авахаар 
танилцуулгын хамт байгууллагын цахим хуудсанд байршуулан мэдээлэв. Журмын төсөл, 
танилцуулгатай http://pcsp.gov.mn/n/1011 холбоосоор хандаж танилцах боломжийг 
бүрдүүлээд байна.  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг санаачлан 
боловсруулж, холбогдох яам болон Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын саналыг авах, 
улмаар цахим хуудсанд байршуулж, олон нийтээс санал авахаар бэлтгэж байна.  

1.3. Төрийн хяналтын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах 

ТӨБЗГ нь байгуулагдсанаас хойшхи 3 сарын хугацаанд төрийн өмчит зарим 
хуулийн этгээдийн үйлдвэрлэл, санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт 
хийх төлөвлөгөө (хяналт шалгалт хийх хуваарь)-г батлан хэрэгжүүлж байна. Шалгалтын 
төлөвлөгөөнд батлагдсанаар төрийн өмчит 11 хуулийн этгээд буюу 3 төрийн өмчит 
хувьцаат компани, 3 төрийн өмчийн оролцоотой хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, 
5 төрийн өмчит үйлдвэрийн газар шалгалтад хамрагдаж байна. Шалгалтын хүрээнд иргэд, 
байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлт, гомдол, мэдээллийн мөрөөр шалгалт хийхээр 
төлөвлөсний дагуу 1 улсын төсөвт үйлдвэрийн газар, 2 төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, 1 
төрийн өмчит хувьцаат компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд баримтын 
шалгалт хийгээд байна. Төлөвлөгдсөн хяналт, шалгалтын ажлаас 4 байгууллагад хийх 
шалгалтын ажил хугацаа болоогүй тул хүлээгдэж байна. Хяналт шалгалт хийх хуваарийг 
байгууллагын цахим хуудасны   
http://pcsp.gov.mn/file/593, хяналт шалгалтын 
ажлын тайлан, явцын мэдээллийг 
http://pcsp.gov.mn/file/627 холбоосоор тус тус 
хандаж авах боломжтой. Дууссан хяналт, 
шалгалтын ажлын дүнг ТӨБЗГ-ын хуралдаанд 
танилцуулж, тайланг баталгаажуулах шийдвэр 
гаргуулахаар бэлтгэсэн байна. Төлөвлөгөөнөөс 
гадуур буюу бусад байгууллагын хүсэлтээр хийсэн 
нэг шалгалтын тайлан, шалгалтын мөрөөр авах 
арга хэмжээг ТӨБЗГ-ын 2016-11-08-ны өдрийн 
133 дугаар тогтоолоор баталгаажуулсан. Уг 
мэдээлэлтэй байгууллагын цахим хуудасны 
http://pcsp.gov.mn/file/693 холбоосоор орж 
танилцах боломжтой юм.  

 

     1.4. Төсвийн орлого, түүний зарцуулалтын мэдээллийн ил тод байдал 

Байгууллагын Ахлах нягтлан бодогч “Шилэн данс”-ны мэдээллийг хариуцан цахим 
хуудсанд шаардлагатай мэдээллүүдийг хуулийн 
хугацаанд байршуулан ажиллаж байна. Монгол 
Улсын Засгийн газрын шилэн дансны нэгдсэн 
систем http://shilendans.gov.mn –ийг байгууллагын 
цахим хуудас http://pcsp.gov.mn –нд шууд холбож, 
иргэдийн мэдээлэл олж авах боломжийг 
хялбаршуулав. ТӨБЗГ-ын шилэн дансны 
мэдээллийг http://pcsp.gov.mn цахим хуудасны 
“Шилэн данс” цэсэнд хандаж авах боломжтой.  

ТӨБЗГ-ын байрны төв хэсэгт “Шилэн 
дансны мэдээллийн самбар”-ыг байршуулан 
байгууллагын төсөв, санхүүгийн мэдээллийг 
тогтмол шинэчилж, олон нийтийн мэдээлэл авах 
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Зураг 1.7. Шилэн дансны нэгдсэн систем http://shilendans.gov.mn дэх ТӨБЗГ-ын мэдээлэл 

боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.  

Байгууллагын шилэн данстай холбоотой мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж, 
хуульд заасан мэдээллүүдийг шилэн дансны системд оруулан олон нийтэд мэдээлж 
ажилласан байдлыг цахим системийн мэдээлэл болон холбогдох баримт материал 
нотолно. (Нотлох баримт, материалыг үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт 4.1-4.18-ийн дагуу 
эмхлэн дугаарлаж хавсаргав). Тус байгууллага 2016 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдөр 
байгуулагдсан тул үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт дэх зарим мэдээллийг татан буугдсан 
ХААГ-ын төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангах талаар Шилэн дансны системд 
мэдээлж байсан баримт материалуудыг нотлох баримтад авч тайланд хавсаргасан болно. 

Нийгмийн даатгалын сангаас тус байгууллагын 4 албан хаагч тэтгэвэр, тэтгэмж 
авах эрх үүссэн бөгөөд жагсаалтыг Шилэн дансны мэдээлэлд байршуулан мэдээлсэн. 

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 4.20 дахь хэсэгт 
хамаарах тус байгууллагын хариуцан хэрэгжүүлж байгаа гадаадын зээл, тусламжаар 
хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөр байхгүй юм. Харин Дэлхийн Банк, Монгол Улсын 
Засгийн газрын хооронд байгуулсан хэлэлцээрийн хүрээнд 2015 оноос хэрэгжиж буй 
“Монгол болон Вьетнам улс дахь төрийн худалдан авах ажиллагааны статистикийг 
бэхжүүлэх төсөл (Р155815)”-ийн хүрээнд Дэлхийн Банкны санхүүжилтээр цахим худалдан 
авах ажиллагааны системийн сургалтыг 2016 оны 11 дүгээр сараас Сангийн яам, Төрийн 
өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар хамтран орон даяар зохион байгуулахаар ажиллаж 
байна. Энэхүү төслийг Сангийн яам хариуцан хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд тус байгууллага 
мэргэжлийн байгууллагын хувьд хамтрагчаар ийнхүү оролцож байна. Энэ төслийн 
талаарх мэдээлэл-танилцуулгыг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулан мэдээлсэн. 
Мэдээллийг http://pcsp.gov.mn цахим хуудасны “Ил тод байдал” цэсний “Үйл ажиллагааны 
ил тод байдал” дэд цэсэн дэх “Төсөл, хөтөлбөр” хэсгээс буюу http://pcsp.gov.mn/file/691 
гэсэн холбоосоор хандан авах боломжтой.  

1.5. Чиг үүргийн дагуу олгож буй зөвшөөрөл, бүртгэлийн ил тод байдал 

Төрийн өмчийн хороо (хуучин нэрээр)-ноос иргэдэд орон сууц эзэмших эрхийн 
бичиг олгож байсан. Захиргааны ерөнхий хууль 2016 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 
хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн бөгөөд тус хуулиар захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон 
актыг “хуулиар тусгайлан эрх олгогдсон ... ” нөхцөлд батлан мөрдүүлэхээр заасан. Үүнтэй 
холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас зарим актыг хүчингүй болгохыг 
шаардсаны дагуу Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2016 оны 9 дүгээр 
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Зураг 1.8. http://pcsp.gov.mn цахим хуудас дахь А3 гэрчилгээ 
эзэмшигчдийн жагсаалт 

сарын 28-ны өдрийн А/11 дүгээр тушаалаар “Аймаг, нийслэлийн орон сууц хувьчлах 
товчооны ажиллах журам”, “Орон сууц хувьчлах товчоодын бүрэлдэхүүн”-ийг тус тус 
хүчингүй болгосон. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас 2016 онд иргэдэд 
орон сууц эзэмших эрхийн бичиг олгоогүй бөгөөд орон сууц хувьчлах товчооны ажиллах 
журмын төслийг холбогдох хуулийн шаардлагад нийцүүлэн боловсруулж байна. Орон 
сууц хувьчлах товчооны ажиллах журам батлагдсан тохиолдолд иргэдэд орон сууц 
эзэмших эрхийн бичиг олгох нөхцөл бүрдэнэ.  

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хууль”-ийн 47.3-т зааснаар үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд томилогдон  
ажиллаж буй бүх гишүүд худалдан авах ажиллагаагаар мэргэшсэн байх буюу худалдан 
авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох сургалтад хамрагдаж, А3 гэрчилгээ авсан байх 
шаардлага тавигддаг. Сангийн сайдын 2014 оны 09 сарын 30-ны өдрийн 212 тоот 
тушаалаар батлагдсан “Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, 
гэрчилгээ олгох журам”-ын дагуу уг сургалтыг Сангийн яамнаас эрх авсан ТББ зохион 
байгуулж, ТӨБЗГ (2016-07-27-өөс өмнө татан буугдсан ХААГ-аас олгож байсан) сургалтад 
хамрагдагсдаас шалгалтыг авч, түүнд тэнцсэн иргэний мэдээллийг бүртгэлжүүлэн иргэд, 
олон нийтэд нээлттэй, ил тод мэдээлэн ажиллаж байна.  

АЗ гэрчилгээ (худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг эзэмшигчийн гэрчилгээ)-г 
олгох үйлчилгээний талаар байгууллагын цахим хуудасны “Ил тод байдал” цэсэн дэх 
“Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний жагсаалт”, “Бүрдүүлэх материал” хэсгээс, холбогдох 
журмыг “Хууль, эрх зүй” цэснээс тус тус танилцаж, мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлэв. 

  

Худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдан шалгалтад тэнцэж, 
худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг эзэмшигчийн гэрчилгээ авсан иргэд, албан 
хаагчид улсын хэмжээнд ямар ч байгууллагад зохион байгуулагдаж байгаа худалдан авах 
ажиллагааны үнэлгээний хороонд томилогдон ажиллах боломжтой болдог. 2016 оны 01  
дүгээр сарын 08-ны өдрөөс 2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хооронд чиг үүргийн 
дагуу тус байгууллага (ХААГ байх үеийг оролцуулав) улсын хэмжээнд нийт 259 удаагийн 
шалгалтыг авсан байна. Тэдгээрт 3599 хүн хамрагдсанаас шалгалтад тэнцсэн 2149 хүнд 
АЗ гэрчилгээ олгосон. (Тэдгээрийн жагсаалтыг энэхүү тайланд нотлох баримтаар 
хавсаргав) 

АЗ гэрчилгээ эзэмшигч иргэдийн жагсаалтыг байгууллагын http://pcsp.gov.mn цахим 
хуудасны “Ил тод байдал” цэснээс харах боломжтой юм.   
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Зураг 1.9. http://pcsp.gov.mn цахим хуудас дахь тендерт оролцогч ААН-ийн нэгдсэн 
бүртгэл - жагсаалт 

Зураг 1.10. http://pcsp.gov.mn цахим хуудас дахь тендерт оролцогч ААН-ийн 
ерөнхий мэдээлэл 

2016 онд худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох сургалтын шалгалтыг 
100 хувь цахим хэлбэрээр зохион байгуулав. “Цахим худалдан авах ажиллагааны 
системийн II үе шат” хөрөнгө оруулалтын төслийн хүрээнд Цахим худалдан авах 
ажиллагааны нэгдсэн системийг ашиглалтад оруулан “Цахим шалгалт” дэд системийн 
шийдлийг гүйцэтгэж хэрэглээнд нэвтрүүлсэн нь шалгалтын үйл явцыг шуурхай, шударга, 
ил тод зохион байгуулах, сургалтын чанарыг бодитой үнэлэхэд ач холбогдолтой болсон 
төдийгүй зардал, цаг хугацааг хэмнэсэн, шалгалтад хамрагдагсдын итгэл, үнэмшлийг 
нэмэгдүүлсэн, дэвшилттэй ажил болж хэвшсэн.   

Байгууллагын чиг үүргийн дагуу А3 гэрчилгээ олгож, бүртгэл хөтлөхөөс гадна 
тендерт оролцогч ААН-ийн бүртгэлийг хийж байгаа бөгөөд цахим хуудсанд ил тод 
мэдээлж байна. Худалдан авах ажиллагааны газраас хөтөлж буй тендерт оролцсон ААН-
ын бүртгэлийг байгууллагын цахим хуудас http://pcsp.gov.mn-д нээлттэй байршуулсан. 
Энэхүү бүртгэлд нийт 1405 ААН бүртгэгдсэн бөгөөд эдгээр тендерт оролцогч ААН-ийн 
тендерт оролцсон эсэх, тендер шалгаруулалтад шалгарсан болон шалгараагүй үндэслэл 
зэрэг мэдээллийг нээлттэй, ил тод мэдээлж байна. 

Цахим хуудасны холбогдох цэсний байршил: Тендер => Худалдан авах ажиллагаанд 
оролцсон аж ахуйн нэгжийн жагсаалт. 
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Зураг 1.11. http://pcsp.gov.mn цахим хуудас дахь тухайн ААН-ийн тендерт 
оролцсон тухай мэдээлэл 

Зураг 1.12. http://pcsp.gov.mn цахим хуудас дахь ТББ-ын төлөөлөлтэй 
байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний бүртгэлийн мэдээлэл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 онд Үнэлгээний хороонд орж ажиллах ТББ-уудтай хийсэн хамтран ажиллах 
гэрээг бүртгэж, цахим хуудасны “Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа” цэсэнд байршуулан олон 
нийтэд мэдээлсэн. 2016 онд нийт 38 ТББ-тай хамтран ажиллахаар гэрээ байгуулсан. 
Гэрээний бүртгэл, үнэлгээний хороо байгуулсан тушаалын товъёог (шийдвэрийн 
жагсаалт)-ийг байгууллагын цахим хуудасны http://pcsp.gov.mn/file/623,   
http://pcsp.gov.mn/f/72 холбоосоор хандаж танилцах боломжийг бүрдүүлсэн. Мөн нотлох 
баримт болгон хуулбарыг хавсаргав (5.4, 7.6, 9.1 дэх шалгууртай давхцана). Татан 
буугдсан ХААГ-ын баримт материал Төрийн архивт шилжсэнтэй холбоотойгоор тушаалын 
хуулбарыг бүрэн хавсаргах боломжгүй байгаа тул жагсаалтаар хавсаргав. Цахим 
хуудсанд үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг томилсон тушаалыг тавих боломжгүй тул 
жагсаалтаар мэдээлж байгаа. Учир нь тендер шалгаруулалтын үйл явцад ашиг сонирхлын 
зөрчил үүсэх нөхцөл бий болно гэж үздэг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Худалдан авах ажиллагааны үр дүнд шалгарсан компанитай захиалагч - Төсвийн 
Ерөнхийлөн захирагчаас хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэх гэрээг байгуулж, гэрээний 
хувийг тус байгууллагад ирүүлдэг. Тэрхүү гэрээний бүртгэлийг хүлээн авч бүртгэж байна. 
2016 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх 63 төсөл, арга хэмжээний 110 багц ажлын 
худалдан авах ажиллагааг тус байгууллагад зохион байгуулахаар төлөвлөсөн бөгөөд 
одоогийн байдлаар тэдгээрээс 46,7 тэрбум төгрөгийн үнийн дүнтэй батлагдсан 29 төсөл, 
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арга хэмжээний 70 багц ажлыг гүйцэтгэх шалгарсан компанитай хийсэн гэрээг бүртгэж 
аваад байна. Тэдгээр гэрээнд тусгагдсанаар нийт 41,7 тэрбум төгрөгийн үнийн дүнтэй 70 
багц ажлыг гүйцэтгэгч компаниуд хүлээн авсан бөгөөд тус байгууллагын зохион 
байгуулсан худалдан авах ажиллагааны үр дүнд улсын төсөвт 5,0 тэрбум төгрөгийн 
хэмнэлт бий болсон дүн гарч байна. Гэрээний бүртгэлийг ТӨБЗГ-ын цахим хуудасны 
http://pcsp.gov.mn/file/624 холбоосоос буюу http://pcsp.gov.mn цахим хуудасны “Тендер” 
цэсний “Худалдан авах ажиллагааны тайлан” хэсэгт байршуулан мэдээлсэн (Гэрээний 
бүртгэлийн материалыг нотлох баримтаар энэхүү тайланд хавсаргав). 

1.6. Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах 

Хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангаж, олон нийтийн зүгээс түүнтэй танилцах 
боломжийг бий болгох үүднээс байгууллагын цахим хуудасны “Ил тод байдал” цэсэнд 
“Хүний нөөцийн ил тод байдал” дэд цэс үүсгэн холбогдох мэдээллийг тухай бүр шинэчлэн 
мэдээлж байна.  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 04 дүгээр 
тогтоолоор Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг – Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газрын орон тооны хязгаарыг 75 байхаар, “Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газрын зохион байгуулалтын бүтцийг батлах тухай” Монгол Улсын 
Ерөнхий сайдын 2016 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдрийн 37 дугаар захирамжаар тус 
байгууллага  бүтцийн 4 нэгжтэй, түүнээс 2 хэлтэс нь дотроо тус бүр нэг албатай байхаар 
тус тус баталсан. 

Засгийн газрын 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолын дагуу 
ТӨБЗГ байгуулагдахад Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг байсан Худалдан авах 
ажиллагааны газар (хуучнаар) болон Сангийн яамны бүтцийн нэгж байсан “Төрийн өмчийн 
удирдлага, бүртгэл, тооллого, хяналтын газар”-т ажиллаж байсан албан хаагчид чиг 
үүргийн дагуу шилжин ажилласан. Албан тушаалд томилогдсон албан хаагчдын хувьд 
шилжин ажиллаж байгаа, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөсөн тул сонгон 
шалгаруулалт зарлах шаардлагагүй.  

Сул орон тооны сонгон шалгаруулалт зарлах, төрийн албаны нөөцөөс сул орон 
тоог нөхөх дүгнэлт гаргуулах асуудлаар Төрийн албаны зөвлөлд албан бичгээр хандсан 
боловч ТӨБЗГ-ын даргын албан тушаалд түр орлон гүйцэтгэгчийг Засгийн газраас 
томилсонтой холбоотойгоор удааширч байна. Байгууллагын томилох эрх бүхий албан 
тушаалтныг зохих журмын дагуу сонгон шалгаруулалтын дүнд томилогдсоны дараа ТАЗ-
өөс аливаа сонгон шалгаруулалтийг нээлттэй зарлаж, дүгнэлт гаргаж өгөх хуулийн 
зохицуулалттай бөгөөд дүгнэлт гаргах боломжгүй тухай тайлбарыг ТАЗ-өөс ирүүлсэн 
болно. 

ТӨБЗГ-ын даргын албан тушаал (ажлын байр)-ын сул орон тооны тухай Засгийн 
газрын хүсэлт, захиалгаар 2016 оны 10 дугаар сард ТАЗ-өөс нээлттэй сонгон 
шалгаруулалт зохион байгуулсан. Сонгон шалгаруулалтын дүнд гарсан ТАЗ-ийн 
дүгнэлтийн дагуу тус байгууллагын даргыг Засгийн газрын 2016 оны 11 дүгээр сарын 02-
ны өдрийн тогтоолоор томилоод байна. Ийнхүү тус байгууллагын удирдлага зохих 
журмын дагуу томилогдож, зарим сул орон тоог холбогдох хууль, журмын дагуу нөхөх, 
нээлттэй сонгон шалгаруулалт захиалга өгөх, нөөцөд байгаа иргэдээс сул орон тоонд 
томилох дүгнэлтийг ТАЗ-д хандаж гаргуулах нөхцөл боломж бий боллоо. Төрийн албаны 
зөвлөлд зарим сул орон тооны захиалгын асуудлаар хандаж, дүгнэлт гаргуулахаар 
бэлтгэж байна.  

Одоогийн байдлаар, нэг ажлын байрны сул орон тоог нөөцөөс нөхөх талаар 
дүгнэлт гаргуулах, Захиргаа, хууль зүйн хэлтсийн дотоод аудитын мэргэжилтний сул орон 
тоонд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлуулахаар захиалга, хүсэлтээ Төрийн албаны 
зөвлөлд хүргүүлээд байна. Энэхүү сул орон тооны тухай мэдээллийг газрын 
www.pcsp.gov.mn цахим хуудасны “Ил тод байдал” цэсний “Хүний нөөцийн ил тод байдал” 
дэд цэсэн дэх “Нээлттэй ажлын байр” хэсэгт байршуулан, нийтэд мэдээлэн ажиллаж 
байна. (Холбогдох материалуудыг тайланд хавсаргав).  
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Зураг 1.13. тендерт шалгарсан компанийн 
ажлын гүйцэтгэлийг мэдээлж байна. 

1.7. Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан 
авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, түүнтэй танилцах боломжоор хангах асуудлыг 
байгууллагын үйл ажиллагаа, тэр дундаа авлигын эсрэг үйл ажиллагааны хүрээнд 
анхааран ажиллаж байна. ТӨБЗГ нь чиг үүргийнхээ дагуу улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулдаг. Татан буугдсан ХААГ-т зохион байгуулагдаж эхэлсэн ажлуудыг одоогийн 
ТӨБЗГ-т үргэлжлүүлэн, тэдгээрийг худалдан авах ажиллагааны дүн, мэдээ, тайланд 
тусгаж байна.  

2015 онд зохион байгуулсан тендер шалгаруулалтад шалгарсан компанийн ажлын 
гүйцэтгэл, 2016 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг 
байгууллагын цахим хуудас www.pcsp.gov.mn (2016 оны эхэнд ХААГ-ын цахим хуудас 
байсан www.e-tender.mn), Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны                        
www.e-procurement.mof.gov.mn системд байршуулан олон нийтэд мэдээлсэн. Мөн 2016 онд 
зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө батлагдсан талаарх 
мэдээллийг бэлтгэж, Ардчилал, Монголын үнэн, Өнөөдөр сонинд 2016 оны 01 сарын 06-
ны өдөр нийтлүүлэн олон нийтэд сурталчлан таниулсан. Түүнчлэн, 2016 оны 01 сарын 08-
ны өдөр хэвлэлийн хурал зарлаж, 7 ТВ, 1 сонин, 1 радиод ХААГ (хуучнаар)-ын Ахлах 
мэргэжилтэн асан Ц.Минжинхүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийн 2016 онд зохион байгуулах 
худалдан авах ажиллагаатай холбоотой төсөл, арга хэмжээнүүдийг танилцуулан 
сурталчилсан. Энэ нь олон нийт, ААН-үүдийг мэдээллээр хангаж, зарласан тендерт 
оролцохтой холбоотой мэдээлэл авахад нь дэмжлэг болсон. 

Мөн байгууллагын цахим хуудас www.pcsp.gov.mn (2016 оны эхэнд ХААГ-ын цахим 
хуудас байсан www.e-tender.mn) -д Засгийн газрын “Ухаалаг засаг төсөл”, БСШУЯ-ны 
“Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд 2015-2016 онд зохион байгуулагдах 
төсөл, арга хэмжээний худалдан авалтын төлөвлөгөөг ил тод байршуулж, олон нийтэд 
мэдээлсэн. Орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны нэгжүүдийн худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөө, тайланг “Орон нутаг” цэсэнд байршуулан мэдээлэв. 

Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой хууль, эрх зүйн актууд, заавар, журам, 
жишиг баримт бичиг, худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдах төсөл, арга 
хэмжээний жагсаалт, төлөвлөгөө, тендерийн урилгыг байгууллагын цахим хуудас 
www.pcsp.gov.mn -ны “Хууль эрх зүй”, “Тендер” үндсэн цэсүүдэд байршуулан олон 
нийтийн зүгээс танилцах боломжоор хангасан. Мөн “Мэдээ, мэдээлэл” цэсэнд тендерт 
шалгарсан компанийн ажлын гүйцэтгэлийн мэдээг фото зургаар баримтжуулан нийтэлсэн. 
Үүнд:  

1. ХААГ-2016/ХБ-05 тендер. “Төв замаас 
Гордок хүртэлх хатуу хучилттай авто зам, 
1 км (Улаанбаатар, Налайх дүүрэг)” 

2. III.1.3.1. “Газар хөдлөлтийн гамшгаас 
хамгаалах сургалтын төвийн тоног 
төхөөрөмж (Улаанбаатар, Сүхбаатар 
дүүрэг)” 

3. ХААГ-2015/XYI.1.3.19 тендер. “Шинжлэх 
ухааны салбарын их засвар (Улсын 
хэмжээнд)” 

4. ХААГ-2016/XII.1.1.167 тендер.  
“Сургуулийн өмнөх насны зорилтот 
бүлгийн тусгай цэцэрлэг, 75 ор (Увс, 
Улаангом сум)” 

5. XVII.1.3.19. “Эрүүл мэндийн салбарын 
тоног төхөөрөмж (Улсын хэмжээнд)” 

 2016 онд зохион байгуулах төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтын урилга, 
зарыг нийтлэх өдөр тутмын сониныг сонгон шалгаруулах ажлыг 2015 оны 11-12 дугаар 
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Зураг 1.14. http://pcsp.gov.mn цахим хуудас дахь mендер шалгаруулалтын үр 
дүнгийн мэдээллийн ил тод байдал 

сард (өмнөх оны тайлангаас хойшхи ажил тул энэ тайланд тусгав) зохион байгуулав. 
Сониныг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог газрын даргын 2015 оны 11 сарын 30-ны 
өдрийн А/84 дүгээр тушаалаар байгуулсан. Сонгон шалгаруулалтад оролцох урилгыг өдөр 
тутмын 11 сонинд хүргүүлснээс 5 сонин оролцох саналаа ирүүлсэн бөгөөд сонгон 
шалгаруулалтад Өдрийн сонин, Өнөөдөр, Улс төрийн тойм сонинууд шалгарч, 2016 оны 
01 сарын 21-ний өдөр хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажилласан. Гадаадын 
оролцогчдод зориулж тендерийн урилга, зарыг англи хэл дээр нийтлүүлэхтэй холбоотой 
шууд гэрээг UB Post сонинтой байгуулан ажиллаж байна.   

2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ний байдлаар, 60 тендерийн урилга, зарыг хамтран 
ажиллах гэрээ байгуулсан сонин (Өнөөдөр сонинд 41, Өдрийн сонинд 15, Улс төрийн 
сонинд 4)-д монгол хэл дээр, гадаадын этгээд оролцох тендерийн 17 урилга, зар, 
залруулгыг UB Рost сонинд англи хэлээр давхар нийтлүүлсэн. (Холбогдох нотлох 
баримтыг хавсаргав). 

Засгийн газрын 2015 оны 455 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2016 онд улсын 
төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад тусгагдсан 
42 төсөл арга хэмжээ, эрх шилжиж ирсэн 21 төсөл, арга хэмжээ буюу нийт 63 төсөл, арга 
хэмжээний 110 багц ажлын худалдан авах ажиллагааг хэрэгжүүлэхээс 13 төсөл, арга 
хэмжээний зураг төсөл, ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолт ирээгүй тул худалдан 
авах ажиллагааг зохион байгуулаагүй. Нийт 50 төсөл, арга хэмжээний 97 багц ажлын 
худалдан авах ажиллагааг 100 хувь цахим хэлбэрээр зохион байгуулаад байна. ТӨБЗГ-
аас зохион байгуулсан улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл, арга 
хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахдаа тухайн жилийн худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөөнөөс эхлээд тухайн тендерийн урилга болон үр дүнгийн 
мэдээллийг дор дурдсан нэр бүхий 3 цахим систем (цахим хуудас)-д тухайн цаг хугацаанд 
нь бүрэн оруулж, олон нийтийг мэдээллээр хангаж ажилласан. Үүнд: 

1. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын www.pcsp.gov.mn цахим хуудас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сангийн яамны эрхэлдэг Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны систем                      
www.e-procurement.mof.gov.mn цахим хуудас 
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Зураг 1.15. Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны систем www.e-procurement.mof.gov.mn 
цахим хуудас дахь mендер шалгаруулалтын үр дүнгийн мэдээллийн ил тод байдал 

Зураг 1.16. Цахим худалдан авах ажиллагааны систем www.meps.gov.mn цахим хуудас дахь 
mендер шалгаруулалтын үр дүнгийн мэдээллийн ил тод байдал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Цахим худалдан авах ажиллагааны www.meps.gov.mn цахим хуудаст тендерийн урилга, 
тендерийн баримт бичиг, үр дүнгүүд болон гэрээ байгуулсан ажлуудын шалгарсан оролцогчийн 
материалыг нийтэлж, олон нийтэд ил тод мэдээлж байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 онд зохион байгуулах нийт 110 багц ажлын худалдан авах ажиллагааны явц, 

үр дүнгийн ил тод байдлын товчоо: 
 

1. Шалгарсан оролцогчийн материалыг цахим хуудсанд нийтэлсэн – 61, 
2. Шууд гэрээ байгуулсан учир үр дүн оруулах боломжгүй – 2, 
3. Хүчингүй болсон – 3, 
4. Ажлын даалгавар, зураг төсөл захиалагчаас ирээгүй – 13, 
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5. Засгийн газрын 2016 оны 38 дугаар тогтоолоор хэрэгжээгүй зогссон – 9, 
6. Тендер шалгаруулалтыг дахин зарласан – 21, 
7. Нээлт хийсэн үнэлгээ хийгдэж  байгаа – 1. 

Гэрээ байгуулсан ажлын гэрээний бүртгэлийг байгууллагын цахим хуудас 
www.pcsp.gov.mn –нд байршуулан мэдээлэв. Гэрээ байгуулсны дараа үр дүн ордог учир, 
зарласан болон гэрээ байгуулаагүй ажлуудын үр дүн цахим системүүдэд ороогүй байгаа 
болно. Мөн шууд гэрээний үр дүн нийтлэгддэггүй, хүчингүй болсон тендерийн хувьд 
шалгарсан оролцогч үгүй тул үр дүнгийн материал нийтлэгдэх боломжгүй юм.  

Тендер шалгаруулалтын үр дүнг нээлттэй мэдээлж байгаа байдалд тус 
байгууллагын хяналт, шалгалтын нэгжээс байнга хяналт тавьж, үнэлгээний хороодод 
зөвлөмж, чиглэл өгөх, удирдах ажилтны шуурхай хуралд 7 хоног тутам мэдээлэх зэргээр 
холбогдох арга хэмжээ аван ажиллаж байсан  (2016 оны эхний хагас жил буюу ХААГ байх 
үеийг дурдав).  

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 7.4-д хамаарах таван 
сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалтийг татан буугдсан ХААГ-ын үед 
хийгдээгүй. ХААГ байх үеийн 2016 оны төсөв нь хэмнэлтийн горимд шилжсэн байсантай 
холбоотойгоор эд хогшил, урсгал засварын зардалд нийт 4,0 сая төгрөг тусгагдсан 
байсан. Засгийн газрын 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолоор 
Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд ТӨБЗГ шинээр байгуулагдаж, тус байгууллагын 
төсөв нь тодотголоор батлагдсан. Төсвийн тодотголоор батлагдсан төсвийн хуваарьт эд 
хогшил, урсгал засварын зардалд 1,8 сая төгрөг батлагдсан. Засгийн газрын 2016 оны 9 
дүгээр сарын 09-ний өдрийн 47 дугаар тогтоолоор өгсөн “...төсвийн зардлыг хэмнэх, 
зарцуулалтын үр ашиг болон төсвийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр арга 
хэмжээг зохион байгуулах” үүрэг, даалгаврын дагуу ТӨБЗГ нь 5,0 сая төгрөгөөс дээш 
хэмжээний үнийн дүнтэй худалдан авалт хийгээгүй байна.   

Тус байгууллагын зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагаанд тусгайлан 
төлөвлөгөөт аудит, хяналт, шалгалт холбогдох байгууллагаас хийгдээгүй. 

Холбогдох хуулийн дагуу 2015 оны байгууллагын санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн 
аудитын дүн, дүгнэлт, аудитын мөрөөр авсан арга хэмжээний хэрэгжилт зэргийг 
http://shilendans.gov.mn цахим хуудсанд байршуулан ил тод мэдээлсэн. Энэ талаарх 
холбогдох тайлан, баланс, мэдээлэл бүхий баримт бичгийг энэхүү тайлангийн 1.4 дэх 
хэсэгт хамааруулан тайлагнасан бөгөөд нотлох баримт болгон хавсаргасан.  

2016 онд тус байгууллагад зохион байгуулагдаж байгаа худалдан авах 
ажиллагааны Үнэлгээний хороонд олон нийтийн хяналт тавих чиг үүрэгтэй ажиллах 
төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодтой хамтран ажиллах гэрээ байгуулах тухай 
урилга, хүсэлтийг байгууллагын цахим хуудас болон өдөр тутмын сонинд зарлаж, олон 
нийтэд мэдээлсэн. Түүний үр дүнд, нийт 38 мэргэжлийн холбоо, төрийн бус байгууллагаас 
хамтран ажиллах хүсэлтээ албан бичгээр ирүүлсний дагуу тэдгээр 38 төрийн бус 
байгууллагатай гэрээ байгуулсан. Уг гэрээний 4 дүгээр зүйл буюу “Төрийн бус 
байгууллагын эрх, үүрэг”-ийн 4.6 дахь хэсэгт төрийн бус байгууллагыг төлөөлж буй гишүүн 
нь авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх тухай заалтыг тусгасан.  

Гэрээ байгуулсан 38 төрийн бус байгууллагын 52 гишүүнийг Үнэлгээний хорооны 
мэдээллийн санд бүртгэж, Үнэлгээний хорооны гишүүнийг сонгоход уг мэдээллийн сан 
дахь нэрсээс санамсаргүй сонголтын аргаар сонгон үнэлгээний хорооны гишүүнээр 
томилон ажиллуулж байна. 2016 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны 54 
үнэлгээний хороонд төрийн бус байгууллагын давхардсан тоогоор 104 төлөөлөл олон 
нийтийн хяналт тавих чиг үүрэгтэйгээр ажиллав.  

Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан төрийн бус байгууллага, худалдан авах 
ажиллагааны суурь мэдлэг олгох сургалтад хамрагдан гэрчилгээ авч, үнэлгээний хороонд 
ажиллах эрх авсан ТББ-ын төлөөллийн талаарх мэдээллийг ТӨБЗГ-ын цахим хуудас 
www.pcsp.gov.mn -д мэдээлсэн.  
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Зураг 1.17. “Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн 
хэрэгжилт” хэлэлцүүлэгт МТА-ны дарга 
Н.Цэрэнсамбуу илтгэл тавьж байгаа нь 

1.8. Төрийн албан хаагч бүрийн ажил үүргийн хуваарийг тодорхой болгох 

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар шинээр байгуулагдсантай 
холбогдуулан тус газрын албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолт, ажил, үүргийн 
хуваарийг шинээр боловсруулах, батлуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг газрын даргын 
2016 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/04 тоот тушаалаар байгуулан ажиллалаа. 
Ажлын хэсэг байгуулах тушаалыг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 
www.pcsp.gov.mn цахим хуудасны “Ил тод байдал” цэсний “Газрын даргын тушаал” дэд 
цэсний “Ажил хэрэгч тушаал-2016” хэсэгт байршуулсан. Уг ажлын хэсэг нь нийт 2 удаа 
хуралдаж, гишүүдийн саналыг нэгтгэн, ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулан 
батлуулж, мөрдөн ажиллаж байна. Албан хаагчдын ажил, үүргийн хуваарийг Төрийн 
өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын www.pcsp.gov.mn цахим хуудасны “Ил тод 
байдал” цэсэн дэх “Хүний нөөцийн ил тод байдал” дэд цэсний “Ажил үүргийн хуваарь” 
хэсэгт байршуулан, нийтэд ил тод мэдээлсэн. (Энэхүү тайланд ажлын хэсэг байгуулсан 
тушаал, ажлын хэсгээс боловсруулсан танилцуулга зэргийг хавсаргав).  

1.9. Авлигатай тэмцэх зорилго бүхий ТББ, иргэдийн хөдөлгөөнийг дэмжих, үйл 
ажиллагаандаа татан оролцуулах. 

2016 онд тус байгууллагад зохион байгуулагдаж байгаа худалдан авах 
ажиллагааны Үнэлгээний хороонд орж ажиллах төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн 
холбоотой хамтран ажиллах гэрээ байгуулах тухай урилга, хүсэлтийг байгууллагын цахим 
хуудас болон өдөр тутмын сонинд зарлаж, олон нийтэд мэдээлсэн. Түүний үр дүнд нийт 
38 мэргэжлийн холбоо, төрийн бус байгууллагаас хамтран ажиллах хүсэлтээ албан 
бичгээр ирүүлсний дагуу тэдгээртэй гэрээ байгуулсан. Уг гэрээний 4 дүгээр зүйл буюу 
“Төрийн бус байгууллагын эрх, үүрэг”-ийн 4.6 дахь хэсэгт төрийн бус байгууллагыг 
төлөөлж буй гишүүн нь авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх тухай заалтыг 
тусгасан.  

Гэрээ байгуулсан 38 төрийн бус байгууллагын 52 гишүүнийг Үнэлгээний хорооны 
мэдээллийн санд бүртгэж, Үнэлгээний хорооны гишүүнийг сонгоход уг мэдээллийн сан 
дахь нэрсээс санамсаргүй сонголтын аргаар сонгон үнэлгээний хорооны гишүүнээр 
томилон ажиллуулж байна. 2016 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны 54 
үнэлгээний хороонд төрийн бус байгууллагын давхардсан тоогоор 104 төлөөлөл олон 
нийтийн хяналт тавих чиг үүрэгтэйгээр ажиллав.  

АТГ-аас төрийн байгууллагын шударга байдлын судалгааг 2016 онд 2 удаа зохион 
байгуулаад байгаа бөгөөд уг судалгааг хийх зөвлөх үйлчилгээний сонгон шалгаруулалтад 
шалгарсан судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний ММСG ХХК-тай 1 дүгээр сард, мөн судалгаа, 
зөвлөх үйлчилгээний SICA ХХК-тай 11 дүгээр сард хамтран ажиллаж, судалгааны 
мэдээлэл цуглуулах ажилд дэмжлэг үзүүлж, зохион байгуулалтаар ханган ажилласан. 

Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн “Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ” бүлгийн 
хэрэгжилтийн үнэлгээний тайланд нэмэлт 
мэдээлэл бэлтгэж, тайланд тусгуулах талаар 
хуулийн зөвлөх үйлчилгээний “Юстиция” ХХК-
тай хамтран ажиллаж, 2 удаагийн 
хэлэлцүүлэг, ярилцлагад тус байгууллага 
хамрагдан өөрийн байгууллагын үйл 
ажиллагаа, болон худалдан авах 
ажиллагааны талаарх холбогдох мэдээллийг 
бэлтгэн өгч дэмжлэг үзүүлсэн. 2016 оны 11 
дүгээр сарын 07-ны өдөр Хууль зүйн үндэсний 
хүрээлэнд болсон “Авлигын эсрэг НҮБ-ын 
конвенцийн хэрэгжилт” сэдэвт хэлэлцүүлэгт 
МТА-ны дарга Н.Цэрэнсамбуу оролцон 
худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг 
хэрхэн хангаж ажиллаж байгаа талаар болон 
худалдан авах ажиллагаанд авлига, ашиг 
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сонирхлын зөрчлөөс ангид байхад монгол улсын санал, санаачилга, идэвх ямар байгаа 
талаар илтгэл тавьсан юм. Хэлэлцүүлгийн үеэр конвенцийн хэрэгжилтийн үнэлгээний 
тайланг бэлтгэж ажилласан “Юстиция” хуулийн фирмийн захирал З.Уянга тус 
байгууллагыг ”...идэвхтэй, сайн хамтрагч байсан” гэж цохон тэмдэглэсэн нь ТББ-ын үйл 
ажиллагааг дэмжиж ажиллах талаарх тодорхой үнэлгээ болсон гэж дүгнэж байна.  

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар (хуучнаар Төрийн өмчийн хороо) нь 
компанийн засаглалыг хөгжүүлэх чиглэлээр Санхүүгийн зохицуулах хороо, “Компанийн 
Засаглалын Хөгжлийн Төв” ТББ-тай “Хамтын ажиллагааны санамж бичиг” байгуулж, Олон 
Улсын Санхүүгийн Корпорацитай хамтран “Жилийн тайлангийн олон улсын стандарт” 
төслийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Тайлагнал, компанийн жилийн тайлангийн ил тод 
байдлын олон улсын стандартын ашиг тус, тулгамдсан хэрэгцээ, түүнийг хэрхэн 
хэрэгжүүлэх, нутагшуулахад тулгарах бэрхшээл, саадыг хэрхэн даван туулах талаар 
шийдэл боловсруулахаар ажиллаж байна. Жилийн тайлангийн олон улсын стандартыг 
нэвтрүүлэх, шилдэг тайлан шалгаруулах үндэсний анхны уралдааныг Санхүүгийн 
зохицуулах хороо болон “Компанийн Засаглалын Хөгжлийн Төв” ТББ-тай хамтран 
амжилттай зохион байгуулсан. Тус уралдаанд “Дарханы дулааны цахилгаан станц” ТӨХК, 
“Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц” ТӨХК, “Дулааны 4-р цахилгаан станц” ТӨХК, 
“Дулааны 3-р цахилгаан станц” ТӨХК, “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК, 
”МИАТ” ТӨХК, “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-иуд амжилттай оролцсон.  

Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой компаниудын төлөөлөн удирдах 
зөвлөлийн гишүүд, нарийн бичгийн даргыг чадавхижуулах чиглэлээр ТӨБЗГ компанийн 
засаглалын сургалтыг 2 удаа мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран (ТББ) зохион 
байгуулсан. Компанийн засаглалын чиглэлээр сургалт явуулдаг, Санхүүгийн зохицуулах 
хорооны зөвшөөрөл бүхий сургалтын байгууллагууд (ТББ)-ын зохион байгуулсан 
сургалтад хамрагдаж, зохих мэдлэг эзэмшин гэрчилгээ авсан давхардсан тоогоор нийт 
450 хүн 51 компанийн ТУЗ-д томилогдон ажиллаж байна. Тэдгээрийн 307 нь төрийн 
өмчийн төлөөллийг ТУЗ-д хэрэгжүүлж, 143 нь хараат бус гишүүнээр ажиллаж байна.  

1.10. Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хариуцан зохион байгуулах 
ЭБАТ-ыг томилон ажиллуулж байгаа байдал 

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хариуцан зохион байгуулах эрх 
бүхий албан тушаалтныг 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн Б/12 дугаар тушаалаар 
томилж, холбогдох хуульд заасан урамшууллыг олгож байна. ЭБАТ-ын ажил үүргийг 
байгууллагын Дотоод ажил, тайлан хариуцсан Ахлах мэргэжилтэнд хариуцуулан ажлын 
байрны тодорхойлолтод ЭБАТ-ын ажил үүргийг нэмэлтээр хавсарган албажуулсан болно. 
(ЭБАТ-ыг томилсон тушаал, ажил үүргийн хуваарийг хавсаргав).  

Байгууллагын ЭБАТ нь 2016 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр  “Шударга байдлын 
үнэлгээний дүн”-ийн хэлэлцүүлэг, уулзалт, 2016 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр АТГ-аас 
зохион байгуулсан “Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенцийн хэрэгжилт” сэдэвт хэлэлцүүлэгт тус 
тус хамрагдсан. Өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой конвенцийн заалтын 
хэрэгжилтийн тайланд нэмэлт мэдээлэл бэлтгэж, үнэлгээний тайлан боловсруулж байгаа 
судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний “Юстиция” ХХК-д хүргүүлсэн. НҮБ-ын Авлигын эсрэг 
конвенцийн Монгол Улс дахь хэрэгжилтийн үнэлгээний тайлангийн худалдан авах 
ажиллагаатай холбоотой хэсгийг боловсруулахад зохих оролцоог хангасан.  

Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн ажил нь ЭБАТ-ын үйл ажиллагааны гол хэсэг юм.  
Тайлангийн энэ хэсэгт хамаарах ажлуудыг “Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-
нд тодорхой тусгаж, хэрэгжилтийн явцыг тооцон ажилласан. (Төлөвлөгөөний холбогдох 
заалт: 7-13.) 
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Зураг 1.18. Төрийн дуулал, Төрийн 
албан хаагчийн тангараг, Эрмэлзэх 9 
зүйлийг ил тод байршуулсан байдал 

1.11.  Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх                                                               
ёс зүйн дүрмийг тогтоон мөрдүүлэх 

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын нийт албан хаагчдаас Ёс зүйн 
хорооны гишүүдийг сонгох асуудлаар 2016 оны 11 дүгээр сарын 01-02-ны өдрүүдэд санал 
асуулга авсан ба уг санал асуулгад 66 албан хаагчаас 59 албан хаагч оролцож саналаа 
өгсөн. Санал асуулгын дүнг байгууллагын дотоод сүлжээний www.able.mn цахим 
системийн “Олон нийтийн” цэсний “Зар мэдээ” хэсэгт байршуулан, албан хаагчдын 
танилцах боломжийг бүрдүүлсэн. Уг санал асуулгын дүнгээр хамгийн олон санал авсан 7 
албан хаагч Ёс зүйн хорооны гишүүнээр томилогдохоор болж, 2016 оны 11 дүгээр сарын 
08-ны өдөр хуралдан дарга, нарийн бичгийн даргыг сонгосон. Санал асуулгын дүнд 
үндэслэн 2016 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/40 дүгээр тушаалаар Ёс зүйн хороог 
байгуулсан. “Ёс зүйн хороо байгуулах тухай” тушаалыг байгууллагын дотоод сүлжээний 
www.able.mn цахим системийн “Олон нийтийн” цэсний “Файлын сан” хэсэгт, мөн иргэд, 
олон нийтэд ил тод, нээлттэй мэдээлэх зорилгоор байгууллагын www.pcsp.gov.mn цахим 
хуудасны “Ил тод байдал” цэсний “Газрын даргын тушаал” дэд цэсний “Ажил хэрэгч 
тушаал-2016” хэсэгт тус тус байршуулан мэдээлээд байна.  

Байгууллагын Ёс зүйн хорооноос ТӨБЗГ-ын албан хаагчдын “Ёс зүйн дүрэм”-ийн 
төслийг боловсруулан, нийт албан хаагчаас санал авахаар байгууллагын дотоод 
сүлжээний www.able.mn цахим системийн “Олон нийтийн” цэс дэх “Зар мэдээ” хэсэгт 
байршуулаад байна. Ёс зүйн дүрэмд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэхэд чиглэсэн заалт оруулахаар төлөвлөж байна. Энэхүү төсөл эцэслэн 
боловсруулагдмагц Авлигатай тэмцэх газраас санал авахаар төлөвлөж байна. (Энэхүү 
тайланд Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг сонгох санал асуулгын хуудасны маягт, санал 
асуулгын дүн, танилцуулга, Ёс зүйн хороо байгуулах тухай даргын тушаал, дүрмийн 
төсөлд санал асуулга авч байгааг нотлох баримтыг хавсаргав). 

Зөрчлийн талаарх мэдээлэл, иргэдийн санал, гомдол, хүсэлтийг хайрцгаар, 
захидал харилцааны ажилтны утас, биечлэн, цахим хэлбэрээр зэрэг боломжит бүхий 
л хэлбэрээр хүлээн авах нөхцлийг бүрдүүлж ажиллав. 2016 онд ёс зүйн асуудлаар 
зөрчил үүссэн тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. Ёс 
зүйн дүрмийн хэм хэмжээг сахин биелүүлж, 
зөрчил, доголдолгүй ажиллах талаар 
байгууллагын албан хаагчдын хурал, цуглааны 
үеэр сануулан анхааруулж ажиллав.  

Мөн албан хаагчид ёс зүйн хэм хэмжээг 
сахин ажиллах, ёс суртахууны доголдол гаргахгүй 
байхад дэмжлэг үзүүлж, сурталчлах зорилгоор 
Төрийн дуулал, Төрийн албан хаагчийн тангараг, 
Төрийн албан хаагчийн эрмэлзэх 9 зүйлийг ил 
тод байршуулж, байгууллагын соёлыг бий болгох, 
албан хаагчдыг соён гэгээрүүлэх арга хэмжээний 
нэг хэлбэр болгон хэрэгжүүлсэн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.12. Давхар ажил эрхлэх боломжтой эсэхийг шийдвэрлэх 

Давхар ажил эрхлэлтийн талаарх холбогдох хуулийн заалтыг албан хаагчдад 
таниулж, ойлголт өгсний үндсэн дээр давхар ажил эрхлэлтийн байдлыг асуулгын үндсэн 
дээр тодорхойлохоор судалгааны маягтыг тарааж, судалгааг бичгээр авч байна. 
Судалгааны урьдчилсан дүнгээр нийт 4 албан хаагч давхар ажил эрхэлж байгаагаа 
мэдэгдээд байна. Судалгааны эцсийн дүнг үндэслэн “Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 
хууль”-ийн 18, 19 дэх зүйлд заасан давхар ажил эрхлэлттэй холбоотой журмын дагуу 
хязгаарлалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Судалгааны дүн 12 дугаар 
сарын эхээр гарна. Дүнг цахим системд байршуулна (Судалгааны материалыг 
хавсаргав). 
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Зураг 1.19. Байгууллагын мэдээллийн самбарууд, (2016-08-01-ээс өмнөх байдал) 

 

1.13. Байгууллагын удирдлагын шийдвэрийн ил тод байдал 

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын удирдлагаас үндсэн үйл 
ажиллагаа, боловсон хүчинтэй холбоотой байгууллагын даргын 51 тушаал, ТӨБЗГ-ын 
хуралдааны шийдвэр буюу ТӨБЗГ-ын 136 тогтоолыг тус тус гаргаж албажуулсан, 5 
шийдвэрийг албажуулахаар бэлтгэж байна. Нийт 166 шийдвэрийг байгууллагын цахим 
хуудас www.pcsp.gov.mn -ны “Ил тод байдал” үндсэн цэсэнд нээлттэй байршуулан 
мэдээлж байна.  

Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг ашиг сонирхол үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх 
шалтгаанаар нээлттэй мэдээлэх боломжгүй тул байгууллага байгуулагдсанаас хойш 
батлагдсан 10 үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг томилсон тушаалыг зохион байгуулах 
худалдан авах ажиллагааны жагсаалтын нэрээр мэдээлсэн болно. Энэхүү мэдээллээс 
ямар ажлын үнэлгээний хороо хэзээ байгуулагдсан тухай мэдээллийг харах боломжтой. 
Тухайн хувь хүнтэй холбоотой дотоод хэрэгцээний тушаалыг цахим хуудсанд 
байршуулаагүй. (Байгууллагын нийт А, Б тушаалын жагсаалт, тушаалуудыг 
баримтаар хавсаргав). 

Мөн байгууллагын чиг үүрэгт хамаарах хууль тогтоомж, заавар, журмыг иргэд, олон 
нийтэд таниулах зорилгоор цахим хуудсанд эмхлэн байршуулсан. 

Тендерт оролцогч ААН-ээс цахим тендерт оролцохдоо Сангийн яамны баталсан 
журмын дагуу 50,000 төгрөгийн төлбөр хураамж хураалгадаг. Үйлчлүүлэгчээс авч байгаа 
энэхүү төлбөр хураамжийг “Шилэн дансны мэдээлэл”-д хамруулан мэдээлсэн. 

1.14. Иргэдийн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч, шийдвэрлэх шат дамжлагыг 
цөөрүүлэх, зөрчлийн мэдээллийг хүлээн авч шалгах 

Байгууллагын үйл ажиллагааг байгууллагын http://www.pcsp.gov.mn цахим хуудас, 
хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл, мэдээллийн самбаруудаар дамжуулан олон нийтэд 
мэдээлж байна.  

Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийг 
хангах үүднээс  “Ил тод байдлын мэдээлэл”, “Захиргаа, удирдлагын хэлтсийн мэдээлэл”, 
“Шилэн дансны мэдээлэл” самбаруудыг ажиллуулж (ХААГ-т, 2016-08-01-ээс өмнөх 
хугацаанд), байгууллагын албан хаагчдад болон тус байгууллагаар үйлчлүүлсэн иргэд, 
олон нийтэд хандсан мэдээ, мэдээллийг бэлтгэн байршуулан тэдний хүртээл болгож 
ажилласан. Мөн “Нэг цэгийн үйлчилгээ”-ний заалны мэдээллийн цахим самбарын үйл 
ажиллагаанд хяналт тавин байнгын ажиллагаатай байлгаж, үйлчлүүлэгч иргэд, олон 
нийтэд шаардлагатай мэдээллийг шуурхай хүргэн ажиллав. 

 
Худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээ, мэдээллүүдийн түгээлтийг 2016 оны 

эхний хагас жилийг хамруулан тооцвол телевизээр 18, сониноор 8, татан буугдсан хуучин 
байгууллагын цахим хуудсаар 21, бусад цахим хуудсаар 5 мэдээ, мэдээлэл, давхардсан 
тоогоор нийт 52 мэдээ, мэдээллийг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэн 
сурталчилсан байна.  
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Зураг 1.20. ТӨБЗГ-ын дарга Ц.Ням-Осор 
хэвлэлийн бага хурлын үеэр мэдээлэл хийж 

байгаа нь 

ТӨБЗГ байгуулагдсанаас хойшхи 3 сарын хугацаанд удирдлагаас 2 удаа хэвлэлийн 
бага хурал хийсэн бөгөөд тэдгээрт 20 гаруй хэвлэл, мэдээллийн байгууллага оролцов.  

Байгууллагын цахим 
хуудас http://www.pcsp.gov.mn –ийг татан 
буугдсан ХААГ-ын цахим хуудас http://www.e-
tender.mn –д түшиглэн шинэчилж, шинээр 
байгуулагдсан Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны чиг 
үүргийн дагуу байгуулагдсанаас хойшхи 3 
сарын хугацаанд хийж буй ажлын мэдээллийг 
тухай бүр байршуулан мэдээлж байна. 2016 
онд зарласан тендерийн урилга, үр дүн, 
тендерт оролцсон аж ахуйн нэгж тус бүрээр 
тендерт оролцсон мэдээлэл, дуудлага 
худалдааны зар зэргийг олон нийтэд 
нээлттэйгээр мэдээлэх боломжийг бий 
болгосон. Мэдээллийн баяжилтыг тогтмол 
хийн цахим хуудсыг хөгжүүлж байна.  

Байгууллагын удирдлагын цогц программ хангамж www.able.mn дотоод сүлжээний 
хэвийн үйл ажиллагааг Мэдээллийн технологийн алба хариуцан ажиллаж, нийт албан 
хаагчид дотоод мэдээлэл, удирдлагаар хангагдан ажиллаж, бүрэн хэвшээд байна. 
Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бүх мэдээлэл дотоод сүлжээгээр албан 
хаагчдад ил тод, шуурхай мэдээлэгдэж байна. ТӨБЗГ-ын өдөр тутмын үйл ажиллагааны 
хүрээнд байгууллага байгуулагдсанаас хойш нийт 4 төрлийн 76 мэдээллийг дотоод 
сүлжээнд байршуулж, албан хаагчдыг шуурхай мэдээллээр хангаж, ажлын уялдаа холбоо, 
удирдлагын мэдээллийн нэгдмэл байдлыг бий болгож ажиллав.            

Иргэдийн өргөдөл, хүсэлт, гомдол, саналыг утас, хайрцаг, цахим хаяг, амаар, 
бичгээр зэрэг олон сувгаар авах боломжийг бүрдүүлсэн бөгөөд тус байгууллага 
байгуулагдсанаас хойшхи хугацаанд цахимаар болон хайрцгаар өргөдөл, гомдол, 
мэдээлэл ирээгүй байна. Бичгээр ирүүлсэн өргөдлийг байгууллагын бичиг хэргийн 
ажилтан хүлээн авч, шийдвэрлэлтэд хяналт тавин ажиллаж байна.  

Байгууллагын цахим хуудасны http://pcsp.gov.mn/contact холбоосоор захидал 
харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн нэр, албан тушаал, харилцах утас, 
иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь зэргийг ил тод, нээлттэй мэдээлсэн болно.  

Байгууллагын цахим хуудас www.pcsp.gov.mn -ны “Ил тод байдал” үндсэн цэсний 
“Үйл ажиллагааны ил тод байдал” хэсэгт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн 
шийдвэрлэлтийг улирал бүрээр тайлагнан мэдээлж байна. Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газар байгуулагдсанаас хойш буюу 2016 оны 08 дугаар сарын 17-оос 11 
дүгээр сарын 11-ний өдөр хүртэлх 3 сарын хугацаанд байгууллагын албан хаагчдаас 
болон иргэдээс нийт 43 өргөдлийг бичгээр хүлээн авч бүртгэсэн бөгөөд тэдгээрийг 
хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн хариу өгсөн байна. Бичгээр ирүүлсэн өргөдлийн агуулгыг 
тоймлон үзвэл: 

 иргэдээс өмч хувьчлалын асуудлаар ирүүлсэн өргөдөл, гомдол нийт  
     өргөдлийн 30,0 хувийг, 

 ажилд орох, ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт 23,2 хувийг, 

 урамшуулал, дэмжлэг туслалцаа хүссэн өргөдөл 18,6 хувийг, 

 бусад асуудлаар ирүүлсэн өргөдөл 30,2 хувийг тус тус эзэлж байна.  

1.15. Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах 

2016 оны 10-11 дүгээр сард “Авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаал, 
үйлчилгээний жагсаалт гаргах” зорилгоор газрын нийт албан хаагчдаас судалгаа авсан. 
Нийт 66 албан хаагчид судалгааны асуулгыг тарааснаас 48 нь буюу 73 хувь нь уг 
судалгааг бөглөж оролцов. Судалгааны дүнгийн танилцуулгыг энэхүү тайланд 
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Зураг 1.21. Үнэлгээний хороог санамсаргүй сонгох программын шийдэл 

хавсаргасан бөгөөд байгууллагын цахим хуудсанд байршуулан мэдээлэв. Судалгааны үр 
дүнд үндэслэн газрын даргын тушаалаар “Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 
авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаалын жагсаалт”-ыг батлан гаргаж, олон нийтэд 
мэдээлсэн. Байгууллагын цахим хуудасны http://pcsp.gov.mn/file/750 холбоосоос 
судалгааны тайлангийн танилцуулга болон эрсдэлтэй ажил, албан тушаалын жагсаалттай 
танилцах боломжтой. 

Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах чиглэлээр ТӨБЗГ нь ХААГ-
ын хэрэгжүүлж байсан зарим ажлуудыг үргэлжлүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд дараах 
ажил, арга хэмжээ нь хэвшин тогтмолжсон ажил болсон. Үүнд:  

1. Худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох сургалтын шалгалтыг 100 хувь 
цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан. “Цахим худалдан авах ажиллагааны системийн II үе 
шат” хөрөнгө оруулалтын төслийн хүрээнд “Цахим шалгалт” дэд системийн шийдлийг 
гүйцэтгэн хэрэглээнд нэвтрүүлсэн нь шалгалтын үйл явцыг шуурхай, шударга, ил тод 
зохион байгуулах, сургалтын чанарыг бодитой үнэлэхэд ач холбогдолтой болсон төдийгүй 
зардал, цаг хугацааг хэмнэсэн, шалгалтад хамрагдагсдын итгэл, үнэмшлийг нэмэгдүүлсэн, 
дэвшилттэй ажил болов.   

2. Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг сонгохдоо санамсаргүй сонголтын аргыг 
хэрэглэж хэвшив. Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг санамсаргүй сонгох сонголтын 
программ хангамжийн шийдлийг “Цахим худалдан авах ажиллагааны системийн II үе шат” 
төслийн хүрээнд мөн шийдвэрлэн ашиглаж байна. Ийнхүү санамсаргүй сонголтын аргыг 
хэрэглэснээр үнэлгээний хорооны гишүүдийн ажлын ачаалал тэнцвэртэй болох, ашиг 
сонирхлын зөрчил гарахгүй байхад чиглэсэн шударга сонголт болж чадаж байгаа. 
Үнэлгээний хороодын үйл ажиллагаанд байгууллагын холбогдох нэгжээс хяналт тавин 
ажиллав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Шалгарсан компанийн тендерийн материалыг цахим худалдан авах 
ажиллагааны систем www.meps.gov.mn цахим хуудсанд байршуулан (Зураг 1.22) ил тод 
мэдээлж байгаа нь шалгараагүй ААН-үүд харьцуулсан мэдээлэл авах, шударга байдлыг 
илэрхийлэх, олон нийтээс гарах буруу ташаа ойлголт, үндэслэлгүй хардалт гарахгүй байх 
боломжийг бий болгож байгаагаараа ач холбогдолтой юм. Өнөөдрийн байдлаар гэрээ 
байгуулсан 61 багц ажлын гүйцэтгэгчээр шалгарсан ААН-ийн материалыг ил тод 
байршуулаад байна. (шалгуур үзүүлэлт 7.3-тай давхацна). 
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Зураг 1.23. Тендерийн хяналтын төсвийг цахим худалдан авах ажиллагааны  
www.meps.gov.mn цахим системд ил тод мэдээлж байна 

 

Зураг 1.22. Тендерт шалгарсан ААН-ийн материалыг 
www.meps.gov.mn цахим системд ил тод мэдээлж байна 

 

4. Тендер шалгаруулалт нь 
зохион байгуулагдах төсөл, арга 
хэмжээний хяналтын төсвийг ил тод 
мэдээлж хэвшсэн. Зураг, төсөл нь 
бэлэн болсон ажлын тендерийг 
зарладаг. Тендер зарлахдаа 
тендерийн баримт бичиг, зураг төсөл, 
хяналтын төсөв, сайдын тушаал 
(тухайн ажлыг багц болгон задалсан 
жагсаалт) зэргийг цахим хуудсанд ил 
тод мэдээлж хэвшсэн. Зураг төслийн 
нэг хэсэг болох хяналтын төсвийг 
цахим худалдан авах ажиллагааны 
систем www.meps.gov.mn -д 
байршуулан олон нийтэд мэдээлж 
хэвшсэн. Ингэснээр хэт өндөр 
төсөвтэй тендерийн санал ирж, 

тендер хүчингүй болохоос сэргийлэх, оролцогчдын үнийн санал хяналтын хязгаарын 
зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс илүү гарахгүй болж байгаа нь улсын төсвийн хөрөнгийг 
хэмнэх, нөгөө талаас тендерт оролцогч компаниудын үнийн саналын зөрүү багасч, тэдэнд 
чирэгдэл, хүнд сурталгүйгээр тендерийн материал бүрдүүлж оролцоход нь чухал ач 
холбогдолтой санаачилга (алхам) төдийгүй мэдээллийн нээлттэй байдлыг хангасан ажил 
болж хэвшсэн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Үнэлгээний хорооны гишүүдээр “Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, 
зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл”-ийг гаргуулж хэвшсэн. ТӨБЗГ нь шинээр байгуулагдсанаас 
хойшхи 3 сарын хугацаанд тус газарт зохион байгуулагдаж байгаа улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар гүйцэтгэх төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний 
хорооны 13 гишүүн, газрын орон тооны бус 1 гишүүн, нийт 14 албан хаагчаас ашиг 
сонирхлын зөрчилтэй эсэхээ мэдүүлсэн мэдэгдлийг хүлээн авч, АТГ-ын цахим системд 
мэдээллийг бүртгэсэн. Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой (татан буугдсан ХААГ-ын 
мэдээллийн тухайд) нийт 26 үнэлгээний хорооны гишүүдээс 45 багц ажилтай 
холбоотойгоор гаргасан 177 ашиг сонирхлын мэдэгдлийг хүлээн авч, АТГ-ын мэдүүлгийн 
бүрдүүлэлтийн цахим систем https://meduuleg.iaac.mn -д мэдээллийг нь оруулсан. Нийт 
дүнгээр, 2016 онд 190 “Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 
мэдэгдэл”-ийг мэдүүлэг гаргагч нараас гаргасныг АТГ-ын цахим системд мэдээлсэн байна. 

Clic
k 

to
 B

UY N
OW

!P
DF-XChange Editor

w
w

w
.tracker-softw

are
.c

o
m

Clic
k 

to
 B

UY N
OW

!P
DF-XChange Editor

w
w

w
.tracker-softw

are

.c
o

m

http://www.pcsp.gov.mn/
http://www.meps.gov.mn/
http://www.meps.gov.mn/
http://www.meps.gov.mn/
http://www.meps.gov.mn/
https://meduuleg.iaac.mn/
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2016 оны 11 сарын 14 

 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг – Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 
Вэб хуудас: www.pcsp.gov.mn, www.meps.gov.mn, www.e-procurement.mof.gov.mn,  Холбогдох утас: 62263030. 24 

 

Тайлангийн энэ хэсэгт хамаарах Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн ажлуудыг “Авлигын 
эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-нд тусгаж, хэрэгжилтийн явцыг тооцон ажилласан. 
(Төлөвлөгөөний холбогдох заалтууд: 7-13.)  

1.16. АТГ-аас бүрэн эрхийнхээ дагуу гаргасан шийдвэрийг биелүүлсэн байдал 

Байгууллагын удирдлагын мэдээллийн цогц систем болох https://www.able.mn 
дотоод сүлжээний “Албан бичиг” цэсэнд бусад байгууллагаас ирүүлсэн албан бичгийг 
бүрэн хамруулан бүртгэж, байгууллагын удирдлага, бичиг хэргийн ажилтнаас бүртгэл, 
хариутай бичгийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавин ажиллаж, шаардлагатай тайланг гарган 
дотоодод мэдээлэн ажиллаж байна. Уг бүртгэлээр, тус байгууллагад 2016 онд АТГ-аас 
нийт 66 албан бичгийг хүлээн авч, удирдлагад танилцуулан холбогдох албан хаагчид 
шилжүүлэн шийдвэрлүүлж ажилласан. Тэдгээрээс 14 нь хариутай бичиг байсан бөгөөд 
тухай бүр хариуг шийдвэрлэн хүргүүлсэн дүнтэй байна. Ирүүлсэн бичгүүдийн дотор АТГ-
ын зөвлөмж 1, бусад байгууллагын зөрчилд чиг үүргийн дагуу хяналт шалгалт хийж, 
дүгнэлт, зөвлөмж гарган ирүүлэх талаар чиглэл өгсөн 1 албан бичиг байсан болно. (АТГ-
аас ирүүлсэн бичгийн шийдвэрлэлтийн тайланг хавсаргав).  

2015 оны тайлангаас хойш (2016-11-15-аас хойш) “Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангах асуудлаар АТГ-аас ирүүлсэн нийт 3 зөвлөмжийг тус 
байгууллага хүлээн авсан бөгөөд тэдгээрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах хүрээнд 
www.able.mn дотоод сүлжээний ”Олон нийтийн”, байгууллагын цахим хуудас 
www.pcsp.gov.mn -ны “Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа” цэсэнд тус байршуулан, нийт албан 
хаагчдад болон олон нийтэд мэдээлэн сурталчилж, таниулах, хэрэгжүүлэх ажлыг 
төлөвлөн зохион байгуулах арга хэмжээ авсан. АТГ-аас ирүүлсэн зөвлөмж, чиглэлийн 
биелэлтийн дүн 90,0 хувийн гүйцэтгэлтэй байна (Зөвлөмжийн биелэлтийг энэхүү 
тайланд хавсаргав). 

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийн 16.2-16.5 дахь 
шалгуурт тусгагдсан мэдэгдэл, албан бичиг, шаардлага ТӨБЗГ-т бүртгэгдээгүй байна. 
Авлига гарах нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн гэж үзсэн дүрэм, журам, заавар, шийдвэрийг 
өөрчлөх буюу хүчингүй болгох талаар АТГ-аас чиглэл, шаардлага ирүүлээгүй. 

Шалгуур үзүүлэлтийн 16.6-д заасан АТГ-ын даргын 2012 оны 74 дүгээр тушаалаар 
батлагдсан “Албан тушаалтан өөрт ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг 
холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журам”-ыг 
байгууллагын цахим хуудасны “Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа” үндсэн цэсний “Холбогдох 
хууль, журам, заавар” дэд цэс, байгууллагын дотоод сүлжээнд байршуулан иргэд, олон 
нийт болон албан хаагчдад таниулан сурталчилсан.  

ХОЁР. АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ САНАЛ, САНААЧИЛГА, ҮР ДҮН 

2.1. Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх, авлигатай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх                    
арга хэмжээг боловсруулж хэрэгжүүлэх 

Байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг байгууллагын дотоод 
нэгж - хэлтсүүд, албан хаагчдаас санал авсны үндсэн дээр боловсруулан баталж, 
хэрэгжилтийг ханган ажиллав. Уг төлөвлөгөөнд төрийн өмчийн бодлого, удирдлага, 
бүртгэл, хяналтын үйл ажиллагаа, төрийн худалдан авах ажиллагаанд авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс ангид байхад чиглэсэн нийт 30 зорилт, үйл ажиллагааг  
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Хэрэгжилтийг хангах ажлыг хэлтсүүдийн төлөвлөгөө, албан 
хаагчдын үр дүнгийн гэрээнд тусган хэрэгжүүлэв. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт (2016 оны 11 
дүгээр сарын 14-ний өдрийн байдлаар) дунджаар 96,1 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.  
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Хүснэгт 2.1.  

ТӨБЗГ-ын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт - 2016 он 
 

№ Хэрэгжилтийн явц Заалтын тоо 

1 Нийт хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 30 

2 Бүрэн хэрэгжиж биелсэн – (Б) 21 

3 Хэрэгжих шатандаа – (ХШ): 7 

 
   Үүнээс:  90% 5 

 
  70% 2 

 
  50% - 

 
  30% - 

 
  10% - 

4 Хэрэгжүүлэх хугацаа болоогүй хүлээгдэж байгаа – (ХБ) 2 

5 Тасарсан – (Т) - 

Хэрэгжилтийн хувь 96,1 

 

Тус байгууллага шинээр байгуулагдаад 3 сарын хугацааг өнгөрүүлж байгаа бөгөөд 
энэ хугацаанд авлигын эсрэг үйл ажиллагааний төлөвлөгөөг 96,1 хувийн гүйцэтгэлтэйгээр 
хэрэгжүүлж ажилласан нь тодорхой ажлуудыг амжуулсан ололттой байна. Авлигын эсрэг 
үйл ажиллагааны энэхүү тайланг ТӨБЗГ-ын “Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны 
төлөвлөгөө”-ний биелэлтийн тайлантай цогцоор нь авч үзэн мэдээллүүдийг нэгтгэн үнэлэх 
нь зүйтэй юм. Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг байгуулагдсанаас хойших хугацааг 
хамруулан төлөвлөсөн бөгөөд үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн хангахад цаг хугацаа 
бага байсан нь зарим төлөвлөсөн ажлуудыг дуусгаж, тайланд хамруулах боломжгүй 
байсныг дурдаж байна. Мөн түүнчлэн авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд зарцуулах төсөв, 
санхүү шинээр байгуулагдсан байгууллагад батлагдаагүй, улмаар санхүүгийн жил дуусч 
байгаа, Засгийн газраас төсвийн хэмнэлтийн горимоор ажиллах чиглэл өгсөн нь зарим 
хөрөнгө зарцуулах ажлуудыг хийж гүйцэтгэхэд бэрхшээл болж байсан.  

Цаашид авлигын эсрэг үйл ажиллагааны хүрээнд хууль тогтоомжийг сурталчлах, 
соён гэгээрүүлэх ажлыг түлхүү зохион байгуулах, худалдан авах ажиллагаа, компанийн 
засаглалыг бэхжүүлэх үйл ажиллагааны үр дүнг ил тод мэдээлэх ажлыг үргэлжлүүлэх, 
байгууллагын цахим хуудасны мэдээллийн ил тод байдлыг оны эхнээс жигд хангаж 
ажиллах, байгууллага шинээр эмхлэгдэн зохион байгуулагдаж ажиллаж байгаатай 
холбоотойгоор мэдээллийн самбаруудыг шинэчлэх, мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд ил 
тод мэдээлэх сувгуудийг техник, технологийн дэвшилтэй уялдуулан олшруулах, ААН-
үүдийн ЭБАТ-уудыг чадавхижуулах, авлигын эсрэг үйл ажиллагааны чиглэлээр ТББ-тай 
хамтран ажиллаж, үр дүнтэй ажлуудыг албан хаагчид, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн 
оролцоотой ААН-үүдэд зохион байгуулах  зэрэг ажлуудыг тодорхой төлөвлөн хэрэгжүүлэх 
саналтай байна.  

2.2. Байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх                                                                
хүсэл эрмэлзлэл, хүчин чармайлт 

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны төлөвлөгөөг тус байгууллага шинээр 
байгуулагдсантай холбогдуулан 2016 оны 09 дүгээр сарын 01-ээс 2016 оны 12 дугаар 
сарын 31-ний хооронд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн боловсруулж батлав. Хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах ажлын хүрээнд удирдлага, албан хаагчдад дотоод сүлжээгээр 
дамжуулан төлөвлөгөөг хүргэж, нээлттэй мэдээлсэн. Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг 
үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг хангахад чиглэсэн ажлуудыг уг төлөвлөгөөнд тусган 
хэрэгжүүлсэн. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, шалгуур үзүүлэлтийг хангах ажлыг удирдан 
чиглүүлэх, зохион байгуулалтаар хангахад байгууллагын удирдлагын зүгээс анхааран 
ажиллаж, энэ хугацаанд нийт 2 удаагийн хурал, ярилцлага хийсний дүнд Авлигын эсрэг 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлууд хугацаа богино ч гэсэн хангалттай 
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Зураг 2.1. Байгууллагын удирдлагууд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид 
байх эрмэлзлээ илэрхийлэх үеэр 

 

түвшинд хэрэгжсэн дүнтэй байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн талаарх дүгнэлтийг энэ 
тайлангийн 2.1 дэх хэсэгт тодорхой тусгасан.  

2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр авлигын эсрэг үйл ажиллагааны хүрээнд 
“Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх хүсэл эрмэлзлээ илэрхийлэх арга хэмжээ”-г 
тусгай хөтөлбөрөөр зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээнд газрын удирдлага, албан 
хаагчид хамрагдаж авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид, шударга ажиллахаа 
илэрхийлсэн юм. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын дарга Ц.Ням-Осор, дэд 
дарга А.Дагвадорж, Захиргаа, хууль зүйн хэлтсийн дарга Б.Гаваа, Бодлого төлөвлөлт, 
удирдлагын хэлтсийн дарга Ц.Баяр-Эрдэнэ, Төрийн өмчийн бүртгэл, хяналтын хэлтсийн 
дарга Ц.Түвшинзаяа, Худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн дарга Х.Улам-Өрнөх, 
Мэдээллийн технологийн албаны дарга Н.Цэрэнсамбуу, нийт албан хаагчдыг төлөөлж 
Төрийн өмчийн бүртгэл, хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн Э.Дуламсүрэн нар авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс ангид, шударга ажиллахаа илэрхийлж “Авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс ангид байх хүсэл эрмэлзлийн илэрхийлэл”-ийг хамт олны өмнө уншин 
танилцуулж, гарын үсэг зурлаа. Энэхүү арга хэмжээ нь байгууллагын удирдлагын хүсэл, 
эрмэлзэл төдийгүй удирдлагын манлайллын илэрхийлэл болсон төдийгүй нийт албан 
хаагчдад хууль, эрх зүйн зөрчил, доголдолгүй ажиллах, хууль, ёс суртахуун, шударга 
байдлыг эрхэмлэхийг сануулж, сэдэлжүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ болов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг сонгохдоо санамсаргүй сонголтын аргыг 
хэрэглэж байгаа нь худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах явцад авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлээс хамгаалах, Үнэлгээний 
хороонд томилогдох мэргэжлийн албан хаагчдын ачааллыг тэнцвэртэй хуваарилах 
талаар удирдлагаас гаргаж байгаа хүчин чармайлтын нэг хэлбэр юм. Энэ талаар 
тайлангийн 1.15 дахь хэсэгт тодорхой дурдсан болно. 

2016 онд зохион байгуулах төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтын урилга, 
зарыг нийтлэх өдөр тутмын сониныг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулсан нь 
байгууллагын удирдлагын авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх, шударга сонголт 
хийх бас нэгэн хүчин чармайлт юм. Энэ талаарх мэдээллийг мөн тайлангийн 1.7 дахь 
хэсэгт тайлагнасан. Худалдан авах ажиллагаа, төрийн өмчийн дуудлага худалдааны зар, 
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Зураг 2.2. Хуулийн ахлах мэргэжилтэн 
Э.Эрдэнэхишиг “Ёс зүй ба ёс суртахуун” 

сэдэвт лекц уншиж байгаа нь 

 

Зураг 2.3. Албан хаагчид авлигын эсрэг 
хууль тогтоомжийг таниулах сургалтад 

хамрагдаж байгаа нь 

 

урилга, холбогдох мэдээллийг хамтран ажиллах гэрээтэй сонин хэвлэлд байршуулан 
мэдээлж, олон нийтэд хүргэж байна.  

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд мэдээллийн ил тод байдлыг хангах асуудал 
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хамаарагдаж байгаа ба энэ чиглэлийн ажилд, өөрөөр 
хэлбэл, мэдээлэл, сурталчилгаа, тендерийн ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагаанд 2016 
оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн байдлаар нийт 17,2 сая төгрөгийг зарцуулсан тооцоо 
гарсан (Санхүүгийн нотлох баримтыг хавсаргав). 

2.3. Албан хаагчдын шударга байдал ба түүнийг нэмэгдүүлэх 

Албан хаагчдын шударга байдлыг нэмэгдүүлэх, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, хууль, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх, соён гэгээрүүлэх зорилгоор 
лекц, сургалт зохион байгуулах хуваарийг баталж, хэлтэс, албан хаагчдын оролцоо, 
идэвхийг нэмэгдүүлэхэд анхааран ажиллаж байна. ТӨБЗГ байгуулагдсанаас хойшхи 
хугацаанд дараах сургалт, соён гэгээрүүлэх ажлыг албан хаагчдын дунд зохион 
байгуулав: Үүнд: 

1. “Захиргааны ерөнхий хуулийн талаарх ойлголт ба танилцуулга” сургалт, 2016 
оны 09 дүгээр сарын 07, илтгэгч нь Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны 
Захиргааны хэм хэмжээний актын хяналт, бүртгэлийн хэлтсийн Ахлах 
мэргэжилтэн н.Алтанцэцэг, 

2. “Ёс суртахуун ба гэгээрч, ухамсрахуй” лекц, 2016 оны 09 дүгээр сарын 30, лектор 
нь Эрдэнэзуу хийдийн Хамба лам Х.Баасансүрэн, 

3. “Ёс зүй ба ёс суртахуун” лекц, 2016 оны 11 дүгээр сарын 11, лектор нь 
ЗХЗХэлтсийн Хуулийн ахлах мэргэжилтэн Э.Эрдэнэхишиг, 

4. “Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах. Мэдүүлэг, мэдэгдэл гаргахад 
анхаарах асуудал” сэдэвтэй шинэ албан хаагчдад зориулсан сургалт, 2016 оны 
11 дүгээр сарын 11, илтгэгч нь ЗХЗХэлтсийн Дотоод ажил, тайлан хариуцсан 
ахлах мэргэжилтэн, ЭБАТ Х.Энхчимэг,  

5. “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх хүсэл, эрмэлзэл”-ээ илэрхийлэх 
арга хэмжээ, 2016 оны 11 дүгээр сарын 11, зохион байгуулагч нь ЗХЗХэлтэс, 

6. “Харилцаа ба хандлага” хувь хүний хөгжил, төлөвшлийн талаарх лекц, 2016 оны 
11 дүгээр сарын 14, лектор нь “Open mind” төв ТББ-ын ажилтан н.Мөнхбаяр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байгууллагын удирдлагын цогц программ хангамж www.able.mn дотоод сүлжээний 
хэвийн үйл ажиллагааг Мэдээллийн технологийн алба хариуцан ажиллаж, нийт албан 
хаагчид дотоод мэдээлэл, удирдлагаар хангагдаж бүрэн хэвшээд байна. Байгууллагын 
үйл ажиллагаатай холбоотой бүх мэдээлэл дотоод сүлжээгээр албан хаагчдад ил тод, 
шуурхай мэдээлэгдэж байна. Албан хаагчид өдөр тутмын хийсэн ажлаа дотоод сүлжээнд 
бичиж, удирдлага түүнтэй танилцан хяналт тавих бүрэн боломжтой болсон.  ТӨБЗГ-ын 
өдөр тутмын үйл ажиллагааны хүрээнд байгууллага байгуулагдсанаас хойш нийт 4 
төрлийн 76 мэдээллийг дотоод сүлжээнд байршуулж, албан хаагчдыг шуурхай 
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мэдээллээр хангаж, ажлын уялдаа холбоо, удирдлагын мэдээллийн нэгдмэл байдлыг бий 
болгож ажиллав. 

Байгууллагын дотоод аудит, хяналт, шалгалтын хүрээнд илэрсэн авлигын зөрчил, 
бусад байгууллага, иргэдийн мэдээллээр илэрсэн зөрчил тайлангийн хугацаанд 
бүртгэгдээгүй. Авлигатай тэмцэх газрын шалгалтаар илэрсэн авлигын гэмт хэрэг (шүүхээр 
шийдвэрлэгдсэн) ба бусад зөрчил бүртгэгдээгүй.  

ДҮГНЭЛТ 

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар нь Ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын 
хүрээнд шинээр байгуулагдаж, 3 сарын хугацаанд үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлээд байна. 
Байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны тусгайлан боловсруулсан төлөвлөгөөнд 
байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн ажил, 
сургалт, соён гэгээрүүлэх ажил, арга хэмжээ, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэхэд байгууллагын хүлээх үүрэгт хамаарах бусад ажлуудыг тусган хэрэгжүүлсэн 
нь цаг хугацаа бага байсан ч үр дүнгээ өгч, төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлууд 2016 оны 
жилийн эцэс гэхэд бүрэн хэрэгжих бололцоотой гэж дүгнэхээр байна. Энэ нь, 
төлөвлөгөөний хэрэгжилт 96,1 хувийн гүйцэтгэлтэй байгаа, авлигын зөрчил, гэмт хэрэг 
бүртгэгдээгүй, мэдээллийн ил тод байдалд онцгойлон анхаарч ажилласан байдлаар илэрч 
байна. Энэ ажилд байгууллагын удирдлагын манлайлал, хүчин чармайлт, нийт албан 
хаагчдын идэвх оролцоо ихээхэн нэмэртэй байсныг тэмдэглэж байна. Тухайлбал, тендер 
шалгаруулалтын үр дүнг олон нийтэд мэдээлэх, шалгарсан ААН-ийн ирүүлсэн тендерийн 
холбогдох материалыг ил тод болгосон, хяналтын төсвийг нээлттэй мэдээлж, хүнд суртал, 
чирэгдлийг багасгасан, үнэлгээний хороонд төрийн бус байгууллагуудын оролцоог 
хангасан, худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох, компанийн засаглалыг 
хөгжүүлэхэд Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос эрх олгосон энэ чиглэлээр 
сургалт явуулдаг ТББ-уудтай хамтран ажилласан, Шилэн дансны мэдээллийг бүрэн 
мэдээлсэн зэрэг ажил, арга хэмжээг дурьдаж болно.  

Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу мэдүүлэг, мэдэгдлийн бүрдүүлэлтийн ажлын 
зохион байгуулалт, гүйцэтгэл хэвийн хангагдаж байна. Энэ талаар зөрчил, доголдол 
тайлангийн хугацаанд гараагүй. Мэдүүлэг гаргагчдын цаасан суурьт мэдүүлгүүдийн 
хадгалалт, хамгаалалтын асуудлыг шийдвэрлэн ажилласан.  

Тайлант хугацаанд, НҮБ-ын Авлигын эсрэг конвенцийн хэрэгжилтийн Монгол улсын 
өөрийн үнэлгээний тайлан бэлтгэхэд худалдан авах ажиллагааны чиглэлээрх нэмэлт 
мэдээлэл, тайланг гарган холбогдох ТББ-д хүргүүлж, 2 удаагийн хэлэлцүүлэг, ярилцлагад  
Монгол Улсын худалдан авах ажиллагааны салбарыг төлөөлж оролцсон, төрийн 
байгууллагын шударга байдлын үнэлгээний судалгаанд 2 удаа хамрагдаж, судалгааны 
байгууллагын ажлыг зохион байгуулалтаар хангасан зэрэг Авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны олон улсын болон дотоодын үнэлгээ, судалгааны ажлуудад дэмжлэг үзүүлж, 
тодорхой оролцоог ханган ажилласан.   

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд мэдээллийн ил тод байдлыг хангах асуудал 
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хамаарагдаж байгаа тул тус байгууллага улсын 
төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 
байгуулах явцдаа олон нийтэд худалдан авах ажиллагаа, тендер шалгаруулалтын 
мэдээллийг ил тод, нээлттэй хүргэх бодлого баримтлан ажилласныг тэмдэглэж байна. 
Энэ нь олон нийтийн буруу ташаа ойлголт, үндэслэлгүй хардалт сэрдэлтээс үүсэн гарах 
гомдол, маргааныг багасгах, худалдан авах ажиллагааны шударга байдлыг ил тод 
мэдээлэх, олон нийтэд зөв ойлгуулах ач холбогдолтой юм.  

Түүнчлэн, албан хаагчдын дунд дотоод хяналт, мэдээллийг ил тод болгох үүднээс 
удирдлагын цогц систем www.able.mn дотоод сүлжээг бүрэн ашиглах арга хэмжээ авч, үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлэн, албан хаагчдын ажлын хариуцлага, цаг ашиглалтыг уг 
системийн тусламжтайгаар хянаж, удирдлагын мэдээллийн нэгдмэл байдлыг ханган 
ажиллаж байна. Иймээс тайлант онд ТӨБЗГ нь мэдээллийн ил тод байдлыг хангах арга 
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хэмжээнд нийт 17,2 сая төгрөгийг зарцуулсан тооцоо гарч байна (Татан буугдсан ХААГ-ын 
энэ асуудалд зарцуулсан хөрөнгийг хамт тусгав).  

Цаашид, 

- авлигын эсрэг үйл ажиллагааны хүрээнд хууль тогтоомжийг сурталчлах,  
- соён гэгээрүүлэх ажлыг түлхүү зохион байгуулах,  
- төрийн өмчийн бодлого, удирдлага, эзэмшилт, ашиглалт, худалдан авах 

ажиллагааны үр дүнг ил тод мэдээлэх ажлаа үргэлжлүүлэх, 
- байгууллагын цахим хуудасны мэдээллийн ил тод байдлыг оны эхнээс жигд 

хангаж ажиллах, 
- байгууллагын мэдээллийн самбаруудыг сайжруулж, мэдээллийн багтаамж, 

олон нийтийн мэдээлэл авах сувгуудыг өргөжүүлэх зэрэг ажлуудыг тодорхой 
төлөвлөн хэрэгжүүлэх саналтай байна.  
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ДАРГА                                                         Б.ГАВАА 
 
 
ТАЙЛАН БИЧСЭН: 
ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН  
АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН, ЭБАТ                Х.ЭНХЧИМЭГ  
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АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2016 оны 11 сарын 14 

 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг – Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 
Вэб хуудас: www.pcsp.gov.mn, www.meps.gov.mn, www.e-procurement.mof.gov.mn,  Холбогдох утас: 62263030. 30 
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