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            ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ – ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 
        АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН 

(2016 оны 11 дүгээр сарын 14-ны өдрийн байдлаар) 

2016-11-14                                                                                                                                                                                                        Улаанбаатар хот 

Д/д 
Үйл ажиллагаа,  

түүний эрх зүйн үндэслэл 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 

Гүйцэтгэлийн тухай мэдээлэл,  
Гүйцэтгэлийн хувь 

Нэг. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах чиглэлээр: 
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Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын 
баримт бичиг, журам, дүрмийн төсөлд 
албан хаагчдын болон сонирхогч 
бүлгийн саналыг тусгах арга хэмжээ 
авах 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.2; 

 Мэдээллийн ил тод байдал ба 
мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.5. 

- Төсөлд албан хаагчид болон 
сонирхогч бүлгээс санал өгөх 
боломжоор хангах,  

- Ил тод байршуулах техникийн 
нөхцлийг бүрдүүлсэн байх, 

- Төслийн талаарх албан хаагчид 
болон бусад этгээдээс ирүүлсэн 
саналыг нэгтгэн боловсруулах,  

- Эрх бүхий этгээдээр батлуулж,  
мөрдүүлэх арга хэмжээ 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 “Ес зүйн дүрэм”-ийн төсөлд албан 
хаагчдаас санал авах ажлыг зохион байгуулж байна.  

http://pcsp.gov.mn/f/26
http://www.able.mn/
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2. ТӨБЗГ нь тайлангийн хугацаанд нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ 
тогтоосон шийдвэр гаргаагүй байна.  
Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн байнгын хэрэгцээт 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.   
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. (Б-100%) 

– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 2.1- 
2.3-т хамаарна. 
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Шилэн дансны тухай хуулийг 
хэрэгжүүлж, холбогдох мэдээллийг 
тогтмол мэдээлж байх 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.4; 

 Шилэн дансны тухай хуулийн 6 
дугаар зүйлийн 6.1, 6.4; 

 Мэдээллийн ил тод байдал ба 
мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.9. 

- Хуулийн холбогдох заалтыг хуульд 
заасан хугацаанд хэрэгжүүлсэн 
байх,  

- Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг 
үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг 
хангасан байх, 

- Байгууллагын санхүү, хөрөнгө 
оруулалт, худалдан авах 
ажиллагааны явцын талаарх 
мэдээлэл ил тод болсон байх. 

- Шилэн дансны мэдээллийн ил тод 
байдалд хяналт тавьж ажилласан 
байх. 

ТӨБЗГ нь “Шилэн данс”-ны мэдээллийг хуульд заасан хугацаанд 
цахим хуудсанд тогтмол байршуулан олон нийтэд мэдээлж байгаа. 
Монгол Улсын Засгийн газрын Шилэн дансны нэгдсэн систем 
http://shilendans.gov.mn цахим хуудсыг байгууллагын                       
http://www.pcsp.gov.mn цахим хуудастай шууд холбож, иргэдийн 
мэдээлэл олж авах боломжийг хялбаршуулав. Холбогдох нотлох 
баримтууд уг цахим системээс тодорхой харагдах бөгөөд цаасан 
хэлбэрээр тайланд хавсаргасан болно.   
Байгууллагын Шилэн дансны мэдээллийн самбарыг ажиллуулж, 
холбогдох мэдээллийг байршуулан сурталчилж байна. Цаашид 
мэдээллийн самбарыг боловсронгуй болгох талаар ирэх жилийн 
ажлын төлөвлөгөө, төсөвт тусгахаар шийдвэрлээд байна. (Б-100%) 

- Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 4.1-
4.18-д хамаарна. 
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Байгууллагын дотоод сүлжээний хэвийн 
үйл ажиллагааг хангаж, албан хаагчдад 
мэдээллийг ил тод, шуурхай хүргэж 
ажиллах 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар 

- www.able.mn дотоод сүлжээнд 
байгууллагын үйл ажиллагаатай 
холбоотой нийт албан хаагчдын 
хэрэгцээний мэдээллийг шуурхай 
байршуулан мэдээлж байх, 

- Дотоод сүлжээний системийг иж 
бүрнээр нь ашиглаж хэвших. 

Байгууллагын удирдлагын цогц систем 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 

http://pcsp.gov.mn/n/919
http://shilendans.gov.mn/
http://www.pcsp.gov.mn/
http://www.able.mn/
http://www.able.mn/
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зүйлийн 6.1.2; 

 Мэдээллийн ил тод байдал ба 
мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.5. 

хойш нийт 4 төрлийн 76 мэдээллийг дотоод сүлжээнд байршуулж, 
албан хаагчдыг шуурхай мэдээллээр хангаж, ажлын уялдаа холбоо, 
удирдлагын мэдээллийн нэгдмэл байдлыг бий болгож ажиллав.           
(Б-100%) 

– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 1.1, 
9.3, 19.2-т хамаарна. 
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Байгууллагын цахим хуудасны 
хөгжүүлэлтийг хийж, мэдээллийн ил тод 
байдлыг хангах боломжийг бий болгох 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.2; 

 Мэдээллийн ил тод байдал ба 
мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.5. 

- Байгууллагын цахим хуудас 
хэвийн ажиллагаатай болсон байх, 

- Хэлтсүүд үйл ажиллагаатай 
холбоотой мэдээллийг 
байгууллагын цахим хуудсаар 
олон нийтэд мэдээлж байх, 

- Мэдээллийн баяжилт хийгдсэн 
байх. 

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 зэргийг олон нийтэд 
нээлттэйгээр мэдээлэх боломжийг бий болгосон. Мэдээллийн 
баяжилтыг тогтмол хийн цахим хуудсыг хөгжүүлж байна. (Б-100%) 

– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 9.3, 
14.1-д хамаарна. 
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Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл 
авах эрхийн тухай хууль, Мэдээллийн 
ил тод байдлыг хангах нийтлэг журмыг 
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, ил 
тод байдлыг хангах 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.2; 

 Мэдээллийн ил тод байдал ба 
мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.5. 

- Мэдээлэл нээлттэй, үр ашигтай, 
хүртээмжтэй байх,  

- Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр 
байгууллагын үйл ажиллагааны 
явцыг олон нийтэд тогтмол 
мэдээлж хэвшсэн байх,  

- Байгууллагын цахим хуудас болон 
холбогдох бусад цахим хуудсанд 
мэдээллийг ил тод байршуулсан 
байх, 

- Байгууллагын цахим хуудасны 
хөгжүүлэлтийг тогтмол хийх. 

Байгууллагын үйл ажиллагааг байгууллагын http://www.pcsp.gov.mn 
цахим хуудас, хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл, мэдээллийн 
самбаруудаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлж байна. Байгууллага 
байгуулагдсанаас хойшхи 3 сарын хугацаанд байгууллагын 
удирдлагаас 2 удаа хэвлэлийн бага хурал хийсэн бөгөөд тэдгээрт 20 
гаруй хэвлэл, мэдээллийн байгууллага оролцов.  

Харин 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.  

Байгууллагын дотоод ажлын мэдээ, мэдээллүүдийг www.able.mn 
дотоод сүлжээ, мэдээллийн самбар, нийт албан хаагчдын хурал, 
цуглаанаар дамжуулан албан хаагчдад ил тод мэдээлж хэвшсэн. 
Байгууллагын үйл ажиллагаа, төсөв, санхүү, хүний нөөцийн болон 
бусад мэдээ, мэдээллийг албан хаагчдын зүгээс дээр дурдсан 
мэдээллийн сувгаар олж авч, танилцах боломж бүрдсэн. (Б-100%) 

http://www.pcsp.gov.mn/
http://www.e-tender.mn/
http://www.pcsp.gov.mn/
http://www.able.mn/
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– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 14.1.-д 
хамаарна. 
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Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 
шалгуур үзүүлэлтийг хангахад чиглэсэн 
зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.2; 

 Мэдээллийн ил тод байдал ба 
мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.5. 

- Шалгуур үзүүлэлт, авлигын эсрэг 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
нийт албан хаагчдад 
танилцуулсан байх, 

- Хэрэгжилтийг хангах зохион 
байгуулалтын арга хэмжээг 
хэрэгжүүлсэн байх,  

- Шалгуур үзүүлэлтийг хангаж, 
үнэлгээнд хамрагдах. 

- Байгууллагын Авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны тайланг гаргаж, 11 
дүгээр сарын 15-ны дотор нотлох 
баримтын хамтаар АТГ-т 
хүргүүлсэн байх. 

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. Төсөлд байгууллагын 
бүтцийн нэгж – хэлтсүүд, албан хаагчдаас санал авч тусгасан. 
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 
хэрэгжүүлж байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, шалгуур үзүүлэлтийг 
хангах ажлыг удирдан чиглүүлэх, зохион байгуулалтаар хангахаар 
нийт 2 удаагийн хурал, ярилцлага хийсэн. (Б-100%) 
– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 17.2, 
18.2-т хамаарна. 
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Байгууллага шинээр байгуулагдсантай 
холбоотойгоор АТГ-ын мэдүүлгийн 
бүрдүүлэлтийн цахим системд 
байгууллагын эрхийг авч, цахим 
хэлбэрээр мэдүүлэг гаргах боломжоор 
хангах 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.8, 11 дүгээр зүйлийн 
11.1.5; 

 Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
24 дүгээр зүйлийн 24.1.5. 

- ЭБАТ-ыг томилсон шийдвэрийг 
баталгаажуулж, АТГ-т хүргүүлэх, 

- Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн цахим 
систем meduuleg.Iaac.mn-д 
байгууллагын нэр, нууц үгийг 
үүсгүүлэх, 

- ЭБАТ-ын зүгээс АТГ-аас чиглэл, 
зөвлөмж авч ажиллах. 

ТӨБЗГ-ын даргын 2016 оны 09 сарын 15-ны өдрийн Б/12 тоот 
тушаалаар Мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан 
тушаалтан (ЭБАТ)-ыг томилж, холбогдох хууль тогтоомжийн 
хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг хариуцуулан, ажил, үүргийн хуваарийг 
баталсан. Байгууллагын ЭБАТ-ыг томилсон шийдвэрийг АТГ-ын 
Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн албанд хүргүүлсэн. ТӨБЗГ нь шинээр 
байгуулагдсантай холбоотойгоор байгууллагын мэдүүлэг гаргагч 
албан хаагчдын болон төрийн өмчит ААН-ийн захирал, гүйцэтгэх 
захирлын ХАСХОМ-ийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд АТГ-ын Мэдүүлгийн 
бүрдүүлэлтийн цахим систем meduuleg.iaac.mn –д мэдүүлэг 
мэдүүлэх, бүртгэх боломжийг бий болгох асуудлаар АТГ-ын Хяналт 
шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн 
албаны ажилтан н.Мөнхбаяр, IT-мэргэжилтэн н.Дэлгэрням нартай 
холбогдон хамтран ажиллав. Байгууллагын ЭБАТ 2016-09-19-ний 
өдөр АТГ-т ажиллаж, техник, программ хангамжийн хэвийн нөхцлийг 
бүрдүүлэх, мэдүүлэг, мэдэгдлийн бүрдүүлэлтийн ажлын талаар 
чиглэл, зөвлөмж авсан. АТГ-т байгууллагын мэдүүлэг гаргагч албан 
хаагчдын нэрсийн жагсаалтыг хүргүүлж, систем 9  дүгээр сарын 22-ны 
өдрөөс эхлэн хэвийн ажиллаж эхэлсэн. (Б-100%) 
– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 10.4, 
15.2-т хамаарна. 

8 
Төрийн өмчит компани, аж ахуйн 
тооцоот үйлдвэрийн газрын ЭБАТ-

- Салбар ЭБАТ-уудын судалгаа 
гаргах, 

Төрийн өмчит дараах 12 хуулийн этгээдийн Мэдүүлгийг бүртгэх, 
хянах, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтан (ЭБАТ)-ыг шинээр 

http://www.meduuleg.iaac.mn/


5 
 

  

уудтай мэдүүлэг бүрдүүлэлтийн 
асуудлаар уялдаа холбоог хангаж 
ажиллах 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.8;  

 Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
7 дугаар зүйлийн 7.2.2. 

- Чиглэл зөвлөмж өгч, мэдээллээр 
хангах,  

- Мэдүүлэг бүрдүүлэлтийн тайлан, 
мэдээлэл солилцох, 

- Мэдүүлэг бүрдүүлэлтэд хяналт 
тавьж ажиллах. 

бүртгэн, цахим систем дэх эрхийг нээж өгсөн бөгөөд тэдэнд 
мэдүүлгийг хэрхэн бүрдүүлэх талаар нэг бүрчлэн зөвлөгөө, дэмжлэг 
үзүүлэн, арга зүйгээгээр хангаж, салбар ЭБАТ-ын ажлыг чиглүүлэн 
ажилласан. ТӨБЗГ-тай харилцан салбар ЭБАТ-ын эрх нээлгүүлсэн 
хуулийн этгээдүүд:  

1. “Диспетчерийн үндэсний төв” ТӨХХК, 
2. “Оргил рашаан сувилал” ТӨХК, 
3. “Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК, 
4. “Дулааны 4-р цахилгаан станц” ТӨХК, 
5. “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХК, 
6. “Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК, 
7. “Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ, 
8. “Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем” ТӨХК, 
9. “Дипломат байгууллагын үйлчилгээг  эрхлэх газар” ТӨҮГ, 
10. “Улаанбаатар дулааны сүлжээ” ТӨХК,  
11. “Монгол Улсын Хөгжлийн банк”, 
12. “Сэлэнгэ АЗЗА” ТӨХК. 

(Б-100%) 
– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 10.4, 
15.2-т хамаарна. 
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Төрийн өмчийн хороо (хуучнаар)-ны 
ЭБАТ-д бүртгэгдэн хадгалагдаж байсан 
мэдүүлэг гаргагчдын цаасан суурьт 
мэдүүлгийг тус байгууллагад нүүлгэн 
шилжүүлж авах ажлыг зохион байгуулах 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар 
зүйлийн 10.7; 

 Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
23 дугаар зүйлийн 23.8; 

 Авлигатай тэмцэх газрын 2012 оны 
196 дугаар тушаалаар баталсан 
журмын 5.3 дахь заалт. 

- Хүлээлцэх ажлын хэсэг байгуулах, 
- Сангийн яаманд байршиж байгаа 

мэдүүлгүүдийг шилжүүлэн актаар 
хүлээн авах, 

- Агуулж байгаа сейфны хамт бүрэн 
бүтэн байдлыг хангаж, нүүлгэн 
шилжүүлэх. 

Төрийн өмчийн хороо (хуучнаар)-ны ЭБАТ-д хадгалагдаж байсан 
2006 оноос хойшхи Төрийн өмчийн хорооны мэдүүлэг гаргагч албан 
хаагчдын цаасан суурьт ХАСХОМ-ууд Сангийн яаманд байршиж 
байсныг бүртгэлээр хүлээн авч, хадгалж байсан төмөр сэйфний хамт 
ТӨБЗГ-т нүүлгэн шилжүүлж авсан. Түүнчлэн, мэдүүлгийн 
бүрдүүлэлтийн ажлын жил бүрийн тайлан, мэдээлэл, холбогдох 
баримт бичгүүдийг хүлээн авсан. Цаашид, ХАСХОМ-үүд, түүнтэй 
холбоотой тайлан, мэдээнүүдийг ангилан ялгаж, холбогдох журмын 
дагуу архивт өгөх шаардлагатай гэж үзсэн. (Б-100%) 
 
– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 10.4, 
15.2-т хамаарна. 

10 Албан тушаалд нэр дэвшигчдийн - Нэр дэвшигчдийн ХАСУМ-ийг Шинээр албан тушаалд болон ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд төрийн өмчийн 



6 
 

  

ХАСУМ-ийг хүлээн авч бүртгэн, АТГ-т 
хүргүүлж хянуулах ажлыг зохион 
байгуулах Үүнд: 

- ТӨБЗГазрын бүтцийн нэгж дэх 
ажлын байранд нэр дэвшигч, 

- Төрийн өмчит компани, аж ахуйн 
тооцоот үйлдвэрийн газруудын 
гүйцэтгэх захирал, захирлын 
албан тушаалд нэр дэвшигч, 

- ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигч. 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
23 дугаар зүйлийн 23.5. 

хүлээн авч, бүртгэх, 
- АТГ-т хүргүүлэн хянуулах, 
- АТГ-ын дүгнэлтийг үндэслэн 

томилох шийдвэрийг гаргах ажлыг 
зохион байгуулах. 

төлөөлөл хэрэгжүүлэхээр томилогдох нэр дэвшигчдээс нийт 325 
хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг (ХАСУМ)-ийг холбогдох 
баримт материалын хамт хүлээн авч бүртгэн, АТГ-т хүргүүлж 
хянуулсан. Үүнд:  

 байгууллагын мэдүүлэг гаргах албан тушаалд нэр дэвшигчдийн 
болон байгууллагын албан хаагчдаас ТУЗ-ийн гишүүнээр 
томилогдохоор нэр дэвших үедээ гаргасан нийт 136 ХАСУМ-
ийг, 

 бусад төрийн байгууллагын албан тушаалтнаас төрийн өмчийн 
төлөөлөл хэрэгжүүлэхээр ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн 
133 ХАСУМ-ийг,  

 төрийн өмчит зарим ААН-ийн удирдлагаар томилогдохоор нэр 
дэвшигчдийн гаргасан 56 ХАСУМ-ийг тус тус АТГ-т хянуулсан 
дүнтэй байна. 

 

Дээр дурдсан нэр дэвшигчдийн ХАСУМ-ийг хянуулахад, давхар ажил 
эрхлэлтийн хязгаарлалтын журмыг хэрэгжүүлэх талаар АТГ-аас 
дүгнэлт гарсан нийт 12 нэр дэвшигч мэдүүлэг гаргах албан тушаалд 
томилогдоод 30 хоногийн дотор давхар эрхэлж байгаа ААН-ийн 
гүйцэтгэх захирлын ажлаа шилжүүлэх шийдвэрийг удирдлагаас 
гаргаж, бичгээр үүрэг чиглэл өгч ажилласан. Одоогийн байдлаар 5 
мэдүүлэг гаргагч давхар ажил эрхлэлтээ шийдвэрлэсэн талаар албан 
ёсны хариу ирүүлээд байна. (ХШ-90%) 

– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 10.4, 
15.2-т хамаарна. 
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Мэдүүлэг гаргагч албан хаагчдаас 
томилогдсоноос хойш  30 хоногт (2015*) 
багтаан ХАСХОМ-ийг мэдүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар 
зүйлийн 10.3; 

 Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
23 дугаар зүйлийн 23.3. 

- Байгууллагын мэдүүлэг гаргагч 
албан хаагчид, төрийн өмчит 
компани, аж ахуйн тооцоот 
үйлдвэрийн газрын удирдлага, 
төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 
дарга, гишүүд (шинээр 
томилогдсон) ХАСХОМ-ээ 
хугацаанд нь гаргаж мэдүүлсэн 
байх, 

- Цахим системд баталгаажуулсан 
байх, 

- ЭБАТ-д цаасан сууриар 
мэдүүлгийг хүлээлгэж өгсөн 

Шинээр албан тушаалд томилогдсон байгууллагын мэдүүлэг гаргагч 
56 албан хаагч, төрийн өмчит ААН-ийн 54 захирал, гүйцэтгэх захирал, 
нийт 110 мэдүүлэг гаргагч хуулийн хугацаанд ХАСХОМ (2015*)-ийг 
цахим хэлбэрээр гаргасныг Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн цахим систем 
https://meduuleg.iaac.mn -д баталгаажуулан хүлээж авав. Эдгээр 
мэдүүлэг гаргагч бүртэй харилцаж, цахим системд мэдүүлэг мэдүүлэх 
боломж, нөхцлөөр ханган зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэв. Хуулийн 
хугацаа хоцорсон тохиолдол гараагүй. (Б-100%) 
 
– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 15.2-т 
хамаарна. 

https://meduuleg.iaac.mn/
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ХАСХОМ-ын бүртгэлийг цахим 
системд оруулах, 

- Мэдүүлэг бүрдүүлэлтийн ажил цаг 
хугацаандаа зохион 
байгуулагдсан, зөрчилгүй байх. 

12 

Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн эсэх 
талаарх мэдэгдлийг холбогдох албан 
хаагчдаас гаргуулан авч, бүртгэх 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
8 дугаар зүйлийн 8.2, 8,6.  

- Холбогдох албан хаагчдаас 
мэдэгдлийг тухай бүр гаргуулан 
авах, 

- Мэдүүлгийн бүрдүүлэлтийн цахим 
системд мэдэгдлийн мэдээллийг 
бүртгэн оруулсан байх, 

- Мэдээллийн санг үүсгэн хяналт 
тавьж ажиллах. 

ТӨБЗГ нь 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 тэдгээр мэдэгдлийн мэдээллийг оруулсан. 
Нийт дүнгээр, 2016 онд мэдүүлэг гаргагч нараас 190 “Ашиг сонирхлын 
зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл”  
гаргасныг АТГ-ын цахим системд оруулсан байна. (ХШ-90%) 
– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 15.2-т 
хамаарна. 

13 

Мэдүүлэг бүрдүүлэлтийн программ дахь 
“ЭБАТ” цэсний бүртгэлүүдийг тогтмол 
бүрэн хөтлөн мэдүүлэг, мэдэгдлийг 
хуулийн хугацаанд хүлээн авч, албан 
хаагчдад холбогдох зөвлөмж, арга зүйн 
туслалцаа үзүүлэх 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 11 дүгээр 
зүйлийн 11.1.5; 

 Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
24 дүгээр зүйлийн 24.1.5. 

- Хуульд заасан хугацаанд бүртгэл, 
бүрдүүлэлтийг хийж гүйцэтгэсэн 
байх,  

- Мэдүүлэг гаргагч албан хаагчдад 
хөрөнгө орлогод орсон их 
хэмжээний өөрчлөлт (2015+)-ийг 
хуулийн хугацаанд мэдүүлэх 
талаар санамж өгөх, 

- Заавар, зөвлөмжийг холбогдох 
албан хаагч бүрт хүргэж, 
мэргэжил, арга зүйгээр хангаж 
ажиллах. 

ТӨБЗГ-ын ЭБАТ-д холбогдох хууль, журмын дагуу мэдүүлэг 
бүрдүүлэлттэй холбоотой 3 төрлийн бүртгэл-судалгааг байнга хөтөлж 
байна. Үүнд: 

1. Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлэг 
(ХАСХОМ)-ийг хүлээн авсан бүртгэлд 110 мэдүүлэг, 

2. Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн 
тухай мэдэгдэл (АСМ)-ийн бүртгэлд 190 мэдэгдэл (худалдан 
авах ажиллагаатай холбоотой тул 2016 оны эхнээс тооцсон), 

3. Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг (ХАСУМ)-ийн 
бүртгэлд 325 мэдүүлгийн тус тус бүртгэж аваад байна. 

Цаасан суурьтай хөтөлсөн бүртгэлүүд цахим системийн мэдүүлэг, 
мэдэгдлийн цахим бүртгэлтэй нийцэж байгаа болно.  

Мэдүүлэг, мэдэгдлийг хуулийн хугацаанд мэдүүлэх талаар мэдүүлэг 
гаргагч бүртэй харилцан, зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлж, цахим системд 
мэдүүлэг мэдүүлэх боломж, нөхцлөөр хангаж ажиллав. Хуулийн 
хугацаа хоцорсон тохиолдол гараагүй. (ХШ-90%) 

https://meduuleg.iaac.mn/


8 
 

  

– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 15.2-т 
хамаарна. 

14 

Давхар ажил эрхлэлтийн судалгаа авах, 
АТГ-аас ХАСУМ хянахдаа давхар ажил 
эрхэлж байгаа байдалд хязгаарлалтын 
арга хэмжээ авах талаар өгсөн 
чиглэлийг хэрэгжүүлэх 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
7 дугаар зүйлийн  7.2.6, 19 дүгээр 
зүйл. 

- Хуулийн холбогдох заалтыг албан 
хаагчдад таниулан сануулах, 

- Судалгааг бичгээр авах. 
- Дүгнэлт хийж, удирдлагад 

танилцуулж, шаардлагатай арга 
хэмжээ авах. 

Давхар ажил эрхлэлттэй холбоотой холбогдох хуулийн заалтыг нийт 
албан хаагчдад таниулж, ойлголт өгсний үндсэн дээр давхар ажил 
эрхлэлтийн байдлыг 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. (ХШ-70%) 
– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 12.1, 
12.2-т хамаарна. 

15 

Авлигатай тэмцэх газраас ирүүлсэн 
зөвлөмж, шийдвэр, албан бичгийн 
бүртгэл хөтлөн хэрэгжилтийг хангах 
зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.6, 6.7, 18 дугаар зүйлийн 
18.4.2, 29 дүгээр зүйлийн 29.4; 

 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2. 

- Бүртгэлээр хяналт тавих, 
- Удирдлагуудад танилцуулан 

хэрэгжилтийг хангах,  
- Зөвлөмж, шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг тооцон холбогдох 
байгууллага, удирдлага, олон 
нийтэд танилцуулах. 

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 албан бичгийн 
бүртгэл, хариутай бичгийн шийдвэрлэлтэд хяналт тавин ажиллаж, 
шаардлагатай тайланг гарган дотоод үйл ажиллагааны хүрээнд 
мэдээлэн ажиллаж байна. Уг бүртгэлээс үзэхэд, 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.  
“Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай” хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах асуудлаар 2015 оны тайлангаас хойш 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 арга хэмжээ авсан.  

https://www.able.mn/
http://www.able.mn/
http://www.pcsp.gov.mn/
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АТГ-аас ирүүлсэн зөвлөмж, чиглэлийн биелэлт 90,0 хувьтай байгаа 
бөгөөд биелэлтийг авлигын эсрэг үйл ажиллагааны тайланд тусгасан 
болно. (Б-100%) 
– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 16.1-д 
хамаарна. 

16 

Худалдан авах ажиллагааны ил тод 
байдлыг хангаж, тендерт шалгарсан, 
шалгараагүй үндэслэлийг худалдан 
авах ажиллагааны цахим систем, 
байгууллагын цахим хуудсанд тодорхой 
байршуулах 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.4; 

 Шилэн дансны тухай хуулийн 6 
дугаар зүйлийн 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6; 

 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хуулийн 21 
дүгээр зүйл, 47 дугаар зүйлийн 47.4, 
48 дугаар зүйлийн 48.5. 

- Цахим хуудсанд тендерийн үр дүнг 
мэдээлэхдээ ЗХЗХ-ээр урьдчилан  
хянуулсны дүнд олон нийтэд 
мэдээлэх, 

- Цахим хуудаснаас мэдээллийг 
тодорхой авах боломжтой байх. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 11 дүгээр сарын 27 -ны 
өдрийн 455 дугаар тогтоол, 2016 оны Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 2, 3  дугаар хавсралтаар батлагдсан 
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх 35 төсөл, арга хэмжээ, 
Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хийгдэх 7 төсөл, арга хэмжээний 
худалдан авах ажиллагаа, нийт 72,9 тэрбум төгрөгийн 42 төсөл, арга 
хэмжээний болон эрх шилжиж ирсэн 21 төсөл, арга хэмжээний 
худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж  байна. 
Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу тендерийн урилгыг 
байршуулж, гэрээ байгуулсан 29 төсөл, арга хэмжээний үр дүнг 
Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны систем www.e-
procurement.mof.gov.mn,  http://meps.gov.mn, www.e-tender.mn (хуучин 
ХААГ-ын цахим хуудас), ТӨБЗГ-ын цахим хуудас www.pcsp.gov.mn -д 
тус тус мэдээлэн ажиллаж байна. (Б-100%) 

– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх үзүүлэлтийн 7.3-т 
хамаарна.  

17 

Зохион байгуулах худалдан авах 
ажиллагааны үнэлгээний хороонд ТББ-
ын төлөөллийг оролцуулж, олон 
нийтийн хяналт тавих боломжийг 
бүрдүүлэх 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.4; 

 Шилэн дансны тухай хуулийн 6 
дугаар зүйлийн 6.4.3, 6.4.4, 6.4.6; 

 Төрийн болон орон нут-гийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хуулийн 21 
дүгээр зүйл, 47 дугаар зүйлийн 47.4, 
48 дугаар зүйлийн 48.5. 

- Төрийн бус байгууллага, 
мэргэжлийн холбоодын 
төлөөлөлтэй хамтран ажиллах 
гэрээ байгуулах урилгыг 
байгууллагын цахим хуудсаар 
дамжуулан олон нийтэд мэдээлсэн 
байх, 

- Төрийн бус байгууллага, 
мэргэжлийн холбоодын 
төлөөлөлтэй хамтран ажиллах 
гэрээ төслийг цахим хуудсанд 
байршуулах, 

- Гэрээнд авлига, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс ангид байх заалт тусгах, 

- Гэрээ байгуулсан төрийн бус 
байгууллага, мэргэжлийн 
холбоодын төлөөллийг Үнэлгээний 

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 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 

http://www.e-procurement.mof.gov.mn/
http://www.e-procurement.mof.gov.mn/
http://meps.gov.mn/
http://www.e-tender.mn/
http://www.pcsp.gov.mn/
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хорооны бүрэлдэхүүнд оруулах, 
- Мэдээллийн бааз үүсгэсэн байх. 

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. (Б-100%) 
– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 7.6, 
9.1, 9.3-т хамаарна. 

18 

Иргэдийн өргөдөл (санал, мэдэгдэл), 
гомдол, хүсэлт, мэдээллийг 
шийдвэрлэсэн талаар хэвлэл, 
мэдээлэл, олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгсэл, цахим хуудсанд мэдээлж, 
хэвших 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн  6.1.11; 

 Мэдээллийн ил тод байдал ба 
мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.2; 

 Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
7 дугаар зүйлийн 7.2.3; 

 Иргэдээс төрийн байгууллага, албан 
тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомд-
лын шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 
дугаар зүйлийн 8, 9 дэх заалт, 19 
дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэг. 

- Өргөдөл (санал, мэдэгдэл), 
гомдол, хүсэлт, мэдээлэл хүлээн 
авах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх 
(утас, хайрцаг, санал хүсэлтийн 
дэвтэр, факс, цахим, бичгээр, 
амаар г.м хэлбэрээр), 

- Үйлчилгээ, захидал харилцааны 
асуудал хариуцсан албан хаагчийн 
нэр, албан тушаал, ажиллах 
журам, харилцах утас, иргэдийг 
хүлээн авч уулзах цагийн 
хуваарийг цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байршуулах 

- Улирлын мэдээ гаргаж, 
шийдвэрлэлтийн байдлыг 
улирлаар мэдээлсэн байх, 

- Цахим хуудсанд бйршуулан 
мэдээлэх. 

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 холбоос 
бүхий холбогдох хэсэгт 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.  

(Б-100%) 
– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 14.2, 
14.3, 14.4-д хамаарна. 

http://pcsp.gov.mn/contact
http://www.pcsp.gov.mn/
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Удирдлагаас гаргасан төрийн болон 
байгууллагын нууцад хамааруулснаас 
бусад шийдвэр (тушаал, тогтоол)-ийг 
цахим хуудсанд байршуулах 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн  6.1.10; 

 Мэдээллийн ил тод байдал ба 
мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.4, 
9.1.5. 

- Удирдлагын шийдвэрийн ил тод, 
нээлттэй байдлыг хангах нөхцөл, 
боломжийг бүрдүүлсэн байх 
(цахим хуудсаар), 

- Үйл ажиллагаандаа мөрдөж 
байгаа хууль тогтоомж 
(хуульчилсан акт), дүрэм, журам, 
зааврыг байгууллагын цахим 
хуудсанд байршуулсан байх. 

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын удирдлагаас үндсэн 
үйл ажиллагаатай 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 мэдээлээд байна. Харин Үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнийг ашиг сонирхол үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх 
шалтгаанаар нээлттэй мэдээлэх боломжгүй тул байгууллага 
байгуулагдсанаас хойш батлагдсан 10 үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнийг, ХААГ байх үеийн үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнийг томилсон тушаалыг жагсаалтаар мэдээлсэн болно. 
Энэхүү мэдээллээс ямар ажлын үнэлгээний хороо хэзээ 
байгуулагдсан тухай мэдээллийг харах боломжтой.  
Мөн байгууллагын чиг үүрэгт хамаарах хууль тогтоомж, заавар, 
журмыг иргэд, олон нийтэд таниулах зорилгоор цахим хуудсанд 
эмхлэн байршуулсан. (Б-100%) 
– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 13.1, 
13.2, 13.3-т хамаарна. 

20 

Ёс зүйн хороог байгуулж, ёс зүйн 
дүрмийг боловсруулан батлах 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
7 дугаар зүйлийн 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4, 
7.2.5, 10-22 дугаар зүйл, 27 дугаар 
зүйлийн 27.1, 29 дүгээр зүйл;  

 Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.9, 6.8, 6.1.6. 

- Ёс зүйн хороог нийт албан 
хаагчдаас санал авсны дүнд 
газрын даргын тушаалаар батлах, 

- Ёс зүйн дүрмийн төслийг 
боловсруулж, албан хаагчдаас 
санал авах, 

- Ёс дүрмийг холбогдох бусад 
дүрэм, журамтай уялдуулан 
сурталчлах, 

- Хэрэгжилтэд хяналт тавьж, 
дүгнэлт хийх. 

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 байгуулав. “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. Ёс зүйн хорооноос 
ТӨБЗГ-ын албан хаагчдын “Ёс зүйн дүрэм”-ийн төслийг 
боловсруулан, нийт албан хаагчаас санал авахаар байгууллагын 

http://www.pcsp.gov.mn/
http://www.able.mn/
http://www.able.mn/
http://www.pcsp.gov.mn/
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дотоод сүлжээний www.able.mn цахим системийн “Олон нийтийн” цэс 
дэх “Зар мэдээ” хэсэгт байршуулан санал авч 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 байгаа болно. Энэ заалтын биелэлт болон тайланд Ёс зүйн 
хорооны бүрэлдэхүүнийг сонгох санал асуулгын хуудасны маягт, Ёс 
зүйн хорооны санал асуулгын дүн, танилцуулга, Ёс зүйн хороо 
байгуулах тухай даргын тушаал, дүрмийн төсөлд санал асуулга авч 
байгааг нотлох баримтыг хавсаргав. (Б-100%) 
– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 11.1, 
11.2-т хамаарна. 

21 

Авлигатай тэмцэх зорилго бүхий ТББ-ын 
үйл ажиллагааг дэмжиж, хамтран 
ажиллах 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.7, 6.1.13; 

 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 
7.6.3. 

- ТББ-ын үйл ажиллагааг дэмжих,  
- Авлигын эсрэг төрийн болон 

төрийн бус байгууллага, хувийн 
хэвшлийн байгууллагаас гаргасан 
санал, санаачилга (уриа, уриалга, 
мэдэгдэл, амлалт г.м)-д нэгдэх. 

2016 онд 38 төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодын 52 
төлөөлөлтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, төрийн худалдан авах 
ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж, хяналтыг бий 
болгон ажиллаж байна. Энэ нь худалдан авах ажиллагааны шударга 
байдал, авлигатай тэмцэхэд олон нийтийн хяналтыг дэмжин ажиллаж 
байгаа хэлбэр юм.  
Хамтран ажиллаж буй төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн 
холбоодын төлөөллийн 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 байгууллаа. 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 төлөөллөөс авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчил, худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын 
талаар судалгаа авч, оролцогчдын санал сэтгэгдлийг сонсон, 
сонирхсон асуултад хариулт өгөв. Уг уулзалт, семинарын мэдээллийг 
байгууллагын цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлсэн. 
Байгууллагын цахим хуудасны http://pcsp.gov.mn/n/863 холбоосоос 
энэхүү мэдээлэлтэй танилцах боломжтой. (Б-100%) 
– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 9.3-т 
хамаарна. 

22 Авлигад өртөх эрсдэлтэй албан тушаал, - Судалгааны үндсэн дээр “Авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаал, үйлчилгээний 

http://www.able.mn/
http://pcsp.gov.mn/n/863
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үйлчилгээний жагсаалтыг гаргах  
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.12;  

 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 
9.1.1. 

эрсдэлтэй ажлын байрны 
жагсаалтыг гаргах, 

- Албан хаагчдаас санал авах, 
- Тушаалаар батлан гаргаж, 

байгууллагын цахим хуудсанд 
байршуулан мэдээлэх. 

жагсаалт гаргах” зорилгоор газрын нийт албан хаагчдаас судалгаа 
авсан. Газрын нийт 66 албан хаагчид судалгааны асуулгыг 
тарааснаас 48 нь буюу 73 хувь нь уг судалгааг бөглөж оролцсон. 
Судалгааны үр дүнд үндэслэн газрын даргын 2016 оны 11 дүгээр 
сарын 14-ний өдрийн 42 дугаар 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 тайлан болон эрсдэлтэй ажил, албан тушаалын 
жагсаалттай танилцах боломжтой. (Б-100%) 
– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 15.1, 
15.2-т хамаарна. 

23 

Албан хаагчдын ажил үүргийн хуваарийг 
тодорхой болгох 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.6. 

- Албан хаагч нэг бүрийн ажил 
үүргийн хуваарь, ажлын байрны 
тодорхойлолтыг баталж 
мөрдүүлсэн байх, 

- Хариуцсан ажил, үүргийн 
чиглэлийн талаарх мэдээллийг 
цахим хуудсаараа нээлттэй 
мэдээлсэн байх. 

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар шинээр 
байгуулагдсантай холбогдуулан тус газрын албан хаагчдын ажлын 
байрны тодорхойлолт, ажил, үүргийн хуваарийг шинээр боловсруулан 
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 байгууллагын 
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 байгууллагын www.pcsp.gov.mn цахим хуудасны “Ил тод 
байдал” цэсэн дэх “Хүний нөөцийн ил тод байдал” дэд цэсний “Ажил 
үүргийн хуваарь” хэсэгт байршуулан, нийтэд мэдээлсэн. Ажлын хэсэг 
байгуулсан тушаал, ажлын хэсгээс боловсруулсан танилцуулга  
зэргийг тайланд хавсаргав. (Б-100%) 
– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 8.1, 
8.2-т хамаарна. 

24 

Худалдан авах ажиллагааны суурь 
мэдлэг эзэмшигчийн гэрчилгээний 
бүртгэлийн үйл ажиллагааг ил тод, 
нээлттэй байлгах, олон нийтэд танилцах 
боломжоор хангах 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.5; 

- Гэрчилгээ олгоход шаардлагатай 
баримт бичгийн жагсаалт, уг 
асуудлыг шийдвэрлэх журмыг 
цахим хуудсандаа байршуулах, 

- Гэрчилгээ эзэмшигчийн нэр, хаяг, 
эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, 
зөвшөөрөл олгосон болон 
дуусгавар болох хугацааг цахим 
хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар 

Худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг эзэмшигчийн гэрчилгээ 
олгоход шаардлагатай баримт бичгийн жагсаалтыг байгууллагын 
цахим хуудас www.pcsp.gov.mn -ний “Ил тод байдал” цэсний “Иргэдэд 
үзүүлэх үйлчилгээ” хэсэгт байршуулсан. Цахим хуудасны 
http://pcsp.gov.mn/n/735 холбоосоор хандан танилцах боломжтой.  
Худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг эзэмшигчийн гэрчилгээний 
бүртгэлийг байгууллагын цахим хуудас www.pcsp.gov.mn -ний “Ил тод 
байдал” цэсний “А3 эзэмшигчийн жагсаалт” хэсэгт байршуулан олон 
нийтийг мэдээлэл, лавлагаагаар хангаж байна. Сангийн сайдын 

http://pcsp.gov.mn/file/750
http://www.pcsp.gov.mn/
http://www.pcsp.gov.mn/
http://pcsp.gov.mn/n/735
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 Мэдээллийн ил тод байдал ба 
мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8. 

байршуулах баталсан “Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх, 
гэрчилгээ олгох журам”-тай байгууллагын цахим хуудасны 
http://pcsp.gov.mn/f/16 холбоосоор хандаж танилцах боломжийг 
бүрдүүлсэн. (ХШ-90%)  
– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 5.1, 
5.2, 5.3-т хамаарна. 

25 

Төрийн өмчийн бүртгэл, хяналт 
шалгалтын ажлын дүнг олон нийтэд 
мэдээлэх  
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.3. 

- Цахим хуудсаар, хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлсэн 
байх, 

- Хяналт шалгалтын мөрөөр авсан 
арга хэмжээ (дүгнэлт, акт, 
зөвлөмж гаргах, түүний мөрөөр 
холбогдох арга хэмжээг авсан 
байдал)-ний үр дүнгийн талаар 
мэдээлсэн байх. 

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 хийж байна. Төлөвлөгдсөн хяналт, 
шалгалтын ажлаас 4 байгууллагад хийх шалгалтын ажлын хугацаа 
болоогүйгээс 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 холбоосоос тус тус авах боломжтой. 
Дууссан хяналт, шалгалтын ажлын дүнг ТӨБЗГ-ын хуралдаанд 
танилцуулж, тайланг баталгаажуулан 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 байна. Уг мэдээлэлтэй байгууллагын цахим 
хуудасны http://pcsp.gov.mn/file/693 холбоосоор хандан танилцах 
боломжтой.   (ХШ-90%)  
– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 3.1, 
3.2, 3.3-т хамаарна. 

Хоёр. Сургалт, сурталчилгаа, соён гэгээрүүлэх ажлын чиглэлээр: 

26 

Худалдан авах ажиллагааны суурь 
мэдлэг олгох сургалтын хөтөлбөрт 
авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг 
таниулах талаар тусгах арга хэмжээг 

- Сангийн яамнаас боловсруулсан 
сургалтын хөтөлбөрт авлигын 
эсрэг хууль тогтоомжийг таниулах 
талаар тодорхой заалт оруулж 

Энэ асуудлын талаар АТГ-ын УССГХ-ээс Сангийн яаманд албан 
бичгээр санал тавихаар тохиролцсон. Шийдвэрлэх хугацаа болоогүй, 
хүлээгдэж байгаа. (ХБ) 
 

http://pcsp.gov.mn/f/16
http://pcsp.gov.mn/file/593
http://pcsp.gov.mn/file/627
http://pcsp.gov.mn/file/693
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авах 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 5 дугаар 
зүйлийн 5.1.4, 6 дугаар зүйлийн 
6.1.8. 

батлах асуудлыг шийдвэрлүүлэх.  – Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 1.1, 
9.2-т хамаарна. 

27 

Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн 
талаар Үнэлгээний хороонд ажиллах 
ТББ-ын төлөөллүүдэд семинар өгөх 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 5 дугаар 
зүйлийн 5.1.2, 5.1.4; 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.8. 

- Семинарын хөтөлбөр боловсруулж 
батлуулах, 

- Нэгдсэн семинар зохион 
байгуулах, 

- АТГ-аас дэмжлэг авах. 

2016 онд 38 төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодын 52 
төлөөлөлтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, төрийн худалдан авах 
ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж, хяналтыг бий 
болгон ажиллаж байна. 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 байгуулав. 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 тус тус 
мэдээлэл хийж, семинар өгсөн. Мөн уулзалтын үеэр төрийн бус 
байгууллагын төлөөллөөс авлига, ашиг сонирхолын зөрчил, худалдан 
авах ажиллагааны ил тод байдлын талаар судалгаа авч, 
оролцогчдын санал сэтгэгдлийг сонсон, сонирхсон асуултад хариулт 
өгч, харилцан үйл ажиллагаагаа дэмжиж ажиллахаар болов. Уг 
уулзалт, семинарын мэдээллийг байгууллагын цахим хуудсаар 
дамжуулан олон нийтэд мэдээлсэн. Байгууллагын цахим хуудасны 
http://pcsp.gov.mn/n/863 холбоосоос уг мэдээлэлтэй танилцах 
боломжтой. Энэ ажил нь худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах 
үйл явцтай хамааралтай тул ХААГ-ыг татан буугдахаас өмнө 
хийгдсэн ажлаар гүйцэтгэлийг тооцов. ХААГ-ын гүйцэтгэж байсан чиг 
үүрэг шинээр байгуулагдсан ТӨБЗГ-т бүхэлдээ шилжсэн тул ийнхүү 
хэрэгжсэнээр тооцсон болно. (Б-100%) 
– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 7.6, 
9.3-т хамаарна. 

28 

Нийт албан хаагчдын авлигын эсрэг 
хууль тогтоомж, мэдүүлэг, мэдэгдэл 
гаргах талаарх ойлголт, мэдлэгийг 
дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах 

- Сургалтын сэдвийг АТГ-тай 
хамтран тогтох, 

- Сургалтад нийт албан хаагчдыг 
хамруулсан байх. 

Нийт албан хаагчдыг хамруулсан сургалтыг тус байгууллага 
байгуулагдсанаас хойшхи 3 сарын хугацаанд хийж амжаагүй. Харин 
байгууллагын Мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах эрх бүхий албан 
тушаалтан (ЭБАТ)-ын зүгээс шинээр албан тушаалд томилогдон 

http://pcsp.gov.mn/n/863
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Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 5 дугаар 
зүйлийн 5.1.2, 5.1.4; 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.8. 

ажиллаж байгаа 12 мэдүүлэг гаргагч албан хаагчдад Авлигын эсрэг 
хууль тогтоомжийг таниулах, мэдүүлэг, мэдэгдэл гаргахтай холбоотой 
асуудлаар 2016-11-11-ний өдөр сургалт хийж, мэдээлэл, 
зөвлөгөөгөөр хангаж ажиллав. (ХШ-70%) 
– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 1.1, 
10.4, 19.1 -д хамаарна. 

29 

Төрийн өмчит компани, аж ахуйн 
тооцоот үйлдвэрийн газруудын ЭБАТ-д 
зориулсан сургалт зохион байгуулах 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 5 дугаар 
зүйлийн 5.1.2, 5.1.4; 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.8. 

- Сургалтын хөтөлбөр 
боловсруулах,  

- Шаардагдах хөрөнгийн тооцоог 
гаргаж, шийдвэрлүүлэх, 

- АТГ-ын УССГХ, ХШДШХ-тэй 
хамтран зохион байгуулах. 

Төрийн өмчит ААН-ийн удирдлага өөрчлөгдөн томилогдож байгаатай 
холбоотойгоор зарим ААН-д бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт 
хийгдэн мэдүүлэг гаргагчдын шилжилт хөдөлгөөн үүсч байна. Үүнтэй 
холбоотойгоор ЭБАТ-ууд өөрчлөгдөж байгаа нь мэдүүлгийн 
бүрдүүлэлтийн ажилд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй байдал үүсч 
байгаад анхааран ЭБАТ-уудын мэдлэг, чадварыг сайжруулж, 
чадавхийг дээшлүүлэх шаардлагатай болж байна. Иймд, 2016 оны 12 
сарын 16-ны өдөр төрийн өмчит аж ахуйн нэгжийн ЭБАТ-уудын 
нэгдсэн семинарыг зохион байгуулах талаар АТГ-ын ХШДШХэлтсийн 
ажилтан, ТӨБЗГ-ыг хариуцсан комиссар н.Мөнхбаяртай урьдчилсан 
байдлаар тохиролцсон. Сургалтын хөтөлбөр, шаардагдах хөрөнгийн 
тооцоог гаргаж, хоёр талын удирдлагад танилцуулахаар бэлтгэж 
байна. Тиймээс энэхүү төлөвлөгөөнд уг сургалтыг зохион 
байгуулахаар төлөвлөсөн. Хэрэгжих хугацаа болоогүй, хүлээгдэж 
байгаа. (ХБ.) 
– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 1.1, 
10.4, 19.1 -д хамаарна. 

30 

Шударга ёс, ёс зүйн асуудал хөндсөн 
сэдвээр лекц уншуулах 
 
Эрх зүйн үндэслэл: 

 Авлигын эсрэг хуулийн 5 дугаар 
зүйлийн 5.1.2, 5.1.4; 6 дугаар 
зүйлийн 6.1.8. 

- Лекторыг сонгон холбогдож, лекц 
унших товыг тогтох, 

- Лекцийг тогтсон хугацаанд 
уншуулах,  

- Нийт албан хаагчдыг хамруулсан 
байх. 

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 хойших хугацаанд дараах сургалт, соён гэгээрүүлэх 
ажлыг 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, 
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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. 

(Б-100%) 
– Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийн 1.1, 
10.4, 18.2, 19.1-д хамаарна. 

 

 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦЫН ДҮН 

o Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг – Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны 

төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийт 30 зорилт (үйл ажиллагаа)-ын хэрэгжилтийг 2016 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн байдлаар гарган 

дүгнэсэн. Хэрэгжилтийн явцыг дүгнэхэд, нийт 30 зорилт, үйл ажиллагааны хэрэгжилт дунджаар 96,1 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.  

 

o Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”-д 

заасан аргачлалыг баримтлан төлөвлөгөөний заалт тус бүрийг дүгнэв.  
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ДҮНГИЙН ТОВЧОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАНИЛЦСАН: 

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОДЛОГО, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН  

ГАЗРЫН ДАРГА                                                                           Ц.НЯМ-ОСОР 

 

 

ХЯНАСАН:  

ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                          Б.ГАВАА 

 

 

НЭГТГЭН БОЛОВСРУУЛСАН: 

ЗАХИРГАА, ХУУЛЬ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН  

АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН, ЭБАТ                                                 Х.ЭНХЧИМЭГ 

Д/д Хэрэгжилтийн явц Заалтын тоо 

1 Нийт хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 30 

2 Бүрэн хэрэгжиж биелсэн – (Б) 21 

3 Хэрэгжих шатандаа – (ХШ): 7 

  Үүнээс:  90 хувь 5 

 70 хувь 2 

 50 хувь - 

 30 хувь - 

 10 хувь - 

4 Хэрэгжүүлэх хугацаа болоогүй хүлээгдэж байгаа – (ХБ) 2 

5 Тасарсан – (Т) - 

6 Хэрэгжилтийн хувь 96,1 


