
Хүрэх түвшин, үр 

дүнгийн үзүүлэлт

Төсөв Хүрэх түвшин, 

үр дүнгийн 

үзүүлэлт

Төсөв Үндсэн Хамтрагч

1 Төрийн албаны зөвлөлийн болон 

салбар зөвлөлийн дүгнэлт, нийтийн 

албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 

этгээдийн Хувийн ашиг сонирхлын 

урьдчилсан мэдүүлэг(ХАСУМ)-ийг 

хянасан дүгнэлтийг олон нийтэд ил 

тод, нээлттэй болгох

2017-

2022

Дүгнэлтүүд 

нээлттэй, ил тод 

болсон байх

Дүгнэлтийг 

нээлттэй, ил тод 

болгох ажил 

хэвшсэн байх

АТГ,                  

ТАЗ

Төв, орон 

нутгийн 

МХБ

2 ХАСУМ-д хавсаргаж ирүүлэх баримт 

бичгийн жагсаалтад Төрийн албаны 

зөвлөлийн болон салбар зөвлөлийн 

дүгнэлтийг оруулах

2017-

2019

Дүгнэлтийг ХАСУМ-

д хавсаргах талаар 

журамд өөрчлөлт 

оруулсан байх

АТГ,                

ТАЗ

Төв, орон 

нутгийн 

МХБ

3 Төрийн захиргааны төв байгууллагын 

хүний нөөцийн жагсаалт, төрийн 

албанаас түр чөлөөлөгдсөн, Төрийн 

албаны тухай хуульд заасан 

үндэслэлээр  чөлөөлөгдсөн төрийн 

албан хаагчийн нөөцийн бүртгэлийг ил 

тод, нээлттэй болгох

2017-

2022

Улсын 

төсөв

         10.0 Нөөцийн жагсаалт, 

бүртгэл ил тод, 

нээлттэй болсон 

байх

       10.0 Нөөцийн 

жагсаалт, 

бүртгэлийг ил 

тод, нээлттэй 

байлгах ажил 

хэвшсэн байх

ТАЗ Төв, орон 

нутгийн 

МХБ

Нэг. Шударга, хариуцлагатай, ил тод нийтийн албыг бэхжүүлэх замаар авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн сонгон шалгаруулалт болон 

томилгоонд улс төрийн нөлөөллөөс ангид, мэдлэг, боловсролд суурилсан мерит зарчмыг хэрэгжүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр

4.1.1.1. төрийн албаны төв байгууллагын 

дүгнэлт, хувийн ашиг сонирхлын 

урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан байдлыг 

үндэслэн албан тушаалд томилох тухай 

хуулийн хэрэгжилтийг хангах, 

хариуцлагыг дээшлүүлэх

Хэрэгжүүлэх 

байгууллага

Хоѐр дахь үе шат               

(2020-2023 он)

Нэг дэх үе шат                                                                                                                                                                                              

(2017-2019 он)

Хэрэг

жих

хугаца

а

Үндэсний хөтөлбөрт тусгагдсан үйл 

ажиллагаа

/Засгийн газрын 2017 оны  114  дүгээр тогтоолын 

хавсралтаас МХБ-д хамааралтайг хэсэгчлэн авав/

БАТЛАВ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ 

ГАЗРЫН ДАРГА

Н.ЦАГААНХҮҮ

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2017-2023 ОНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нийт 

хөрөнгийн

хэмжээ

(сая 

төгрөг)

Эх 

үүсвэр

№ Үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээ



4.1.1.2.нийтийн албанд томилогдох 

албан тушаалтны ѐс зүй, мэдлэг, 

боловсрол, туршлага, ур чадварын 

шалгуурыг олон улсын жишигт 

нийцүүлэн шинэчлэх, албан тушаалтныг 

мэдлэг, боловсролд суурилсан мерит 

зарчмыг баримтлан томилох, дэвшүүлэх

4 Албан тушаалтанд тавигдах ѐс зүй, 

мэдлэг, боловсрол, туршлага, ур 

чадварын ерөнхий болон тусгай  

шалгуурыг үндэслэн төрийн албанд 

томилох, дэвшүүлэх  тогтолцоог 

бүрдүүлэх

2017-

2022

Албан тушаалтанд 

тавигдах ѐс зүй, 

мэдлэг, боловсрол, 

туршлага, ур 

чадварын 

шалгуурыг 

шинэчилсэн байх

Шалгуурыг 

үндэслэн төрийн 

албанд томилох, 

дэвшүүлэх  

тогтолцоо 

бүрдсэн байх

ЗГХЭГ, 

ТАЗ

Төв, орон 

нутгийн 

МХБ

4.1.1.7.нийтийн албан тушаалтанд 

холбогдох авлига, ашиг сонирхол, ѐс 

зүйтэй холбоотой гомдол, мэдээллийг 

хүлээн авах, хянан шалгах, хариуцлага 

хүлээлгэх арга хэлбэрийг тодорхой 

болгож, дотоод хяналтын тогтолцоог 

бүрдүүлэх

5 Албан тушаалтанд холбогдох авлига, 

ашиг сонирхол, ѐс зүйтэй холбоотой 

өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хүлээн 

авах, хянан шалгах, хариуцлага 

хүлээлгэх үйл ажиллагааг шинэ арга 

хэлбэрт шилжүүлэх,  дотоод хяналтын 

тогтолцоог бүрдүүлэх

2017-

2019

Өргөдөл, гомдол, 

мэдээллийг хянан 

шалгах ѐс зүйн 

хороо, хяналт 

шалгалт, дотоод 

аудитын нэгжийн 

үйл а-ны үр дүн 

сайжирсан байх

АТГ, 

ТАЗ

Төв, орон 

нутгийн 

МХБ

6 Төрийн байгууллагуудын албан хэрэг 

хөтлөлтийн системүүдтэй нийтийн 

түлхүүрийн дэд бүтцийг холбох

2017-

2022

Улсын 

төсөв

  10,000.0 Нийтийн түлхүүрийн 

дэд бүтцийг холбох 

ажлын гүйцэтгэл 50 

хувьд хүрсэн байх 

  5,000.0 Албан бичиг 

цахим орчинд 

баталгаажиж, 

мэдээлэл 

солилцох 

мэдээллийн 

систем бий 

болсон байх

5000 ЗГХЭГ, 

ХХМТГ

Төв, орон 

нутгийн 

МХБ

7 Мэдээлэл солилцох нэгдсэн сүлжээ, 

сан  байгуулах

 


2018-

2022

Мэдээллийн нэгдсэн 

сүлжээ/сан 

байгуулсан байх

Байгууллагууды

н мэдээлэл 

солилцох нөхцөл 

бүрдсэн байх

ЗГХЭГ, 

ХХМТГ

АТГ, МХЕГ

8 Төрийн албаны бүх чиглэлээр богино 

хугацааны болон давтан сургалт 

явуулах  нийтийн албаны сургалтын 

институт байгуулах 

2017-

2019

Улсын 

төсөв

       300.0 Нийтийн албаны 

сургалтын 

институтийг 

байгуулсан байх

     300.0 ЗГХЭГ, 

АТГ, 

ТАЗ,      

УА

Төв, орон 

нутгийн 

МХБ

9 Сургалтын модуль, давтан сургалтын 

хөтөлбөр боловсруулах  

 


2017-

2019

Модуль, 

хөтөлбөрийн дагуу 

сургалтыг явуулсан 

байх

АТГ, 

ТАЗ,    

УА

Төв, орон 

нутгийн 

МХБ

Авлигын эсрэг сургалт, давтан 

сургалтыг зохион байгуулах. Үүнд:

2018-

2022

Улсын 

төсөв 

          160 Авлигын эсрэг 

хуулийн үйлчлэлд 

хамаарах нийт 

албан хаагчдын 90 

хувь буюу 36387 

албан хаагчийг 

сургалтад 

хамруулсан байх

          80 Албан хаагчдын 

90 хувь буюу  

36387 албан 

хаагчийг давтан 

сургасан байх

       80 ЗГХЭГ, 

АТГ, 

ТАЗ,   

УА

Төв, орон 

нутгийн 

МХБ

Шадар сайдын эрхлэх асуудлын 

хүрээний байгууллагын албан хаагчдыг 

сургах

2017-

2022

Улсын 

төсөв

       159.8 Албан хаагчдын 90 

хувийг  сургасан 

байх

       79.9 Албан хаагчдын 

90 хувийг  

давтан сургасан 

байх

    79.9 АТГ ЗГХЭГ, 

ТАЗ, УА, 

МХЕГ

10

4.1.1.10.нийтийн албаны сургалтын 

институт байгуулах, албан тушаалтныг 

давтан сургах боломжийг бүрдүүлэх

4.1.1.9.төрийн байгууллага хоорондын 

хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, мэдээлэл 

солилцох нөхцөл, боломжийг 

сайжруулах



  14,034.0   7,027.0 7007.0

11 Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт 

шилжүүлэхэд учрах хүндрэл бэрхшээл, 

шийдвэрлэх арга замыг судалж, цахим 

хэлбэрт шилжүүлэх төрийн 

үйлчилгээний жагсаалтыг шинэчлэн 

батлуулах

2017-

2018

Цахим хэлбэрээр 

үзүүлэх төрийн 

үйлчилгээний 

жагсаалтыг 

шинэчилсэн байх

ЗГХЭГ, 

ХХМТГ

Төв, орон 

нутгийн 

МХБ

12 Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн сүлжээ 

бий болгож, бэхжүүлэх

2018-

2022

Улсын 

төсөв

    3,700.0 Төрийн 

үйлчилгээний 

нэгдсэн портал 

сайтыг 

боловсронгуй 

болгосон байх

  3,700.0 Сүлжээний 

хэвийн 

ажиллагааг 

хангасан байх

ЗГХЭГ, 

ХХМТГ

Төв, орон 

нутгийн 

МХБ

4.1.2.2.зөвшөөрөл олгох журмыг 

хялбарчилж, түүнд тавих хяналтын 

тогтолцоог бүрдүүлэх, зарим төрлийн 

зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих чиг 

үүргийг төрийн бус байгууллагад 

шилжүүлэх

13 Зарим төрлийн зөвшөөрөл олгох, 

хяналт тавих чиг үүргийг төрийн бус 

байгууллагад шилжүүлэх 

2018-

2022

Төрийн бус 

байгууллагад 

шилжүүлэх 

зөвшөөрлийг 

тодорхойлсон байх

Зарим төрлийн 

зөвшөөрөл 

олгох, хяналт 

тавих чиг үүргийг 

ТББ-д 

шилжүүлсэн 

байх

ЗГХЭГ Холбогдох 

яам, 

агентлаг, 

аймаг, 

нийслэлий

н Засаг 

дарга

14 Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт 

хэрэгжүүлэх талаар хууль тогтоомжийг 

боловсронгүй болгох 

2018-

2019

Зөвлөн туслах 

үйлчилгээ, хяналт 

шалгалт, урьдчилан 

сэргийлэх  зэрэг үйл 

ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх талаар 

хууль тогтоомжид  

холбогдох 

зохицуулалтыг 

тусгасан байх

ЗГХЭГ, 

МХЕГ, 

ТЕГ

ХЗДХЯ, 

ТӨБЗГ      

15 Аж ахуйн нэгжийн дотоод хяналтын 

стандартыг шинээр боловсруулж 

нэвтрүүлэх 

2018-

2020

Улсын 

төсөв

         20.0 Аж ахуйн нэгжийн 

дотоод хяналтын 

стандартыг 

боловсруулсан байх

Стандартыг 

хангуулах 

сургалт зохион 

байгуулсан байх

  20.00 ЗГХЭГ, 

МХЕГ, 

СХЗГ, 

ТӨБЗГ

ХЗДХЯ, 

ШӨХТГ      

16 Хяналт шалгалтын 70 хувийг 

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зохион 

байгуулах, хяналт шалгалтын 

чиглэлийг цөөрүүлэх

2018-

2022

Хяналтын 

шалгалтын 70 

хувийг урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор 

зохион байгуулдаг 

болсон байх

Хяналт 

шалгалтын тоог 

цөөрүүлсэн байх

ЗГХЭГ, 

МХЕГ

Бүх шатны 

төрийн 

байгууллаг

а

4.1.2.4.эрсдэлд суурилсан төрийн хяналт 

шалгалт болон аж ахуйн нэгжийн дотоод 

хяналтыг бэхжүүлэх, хяналт шалгалтын 

70 хувийг урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор зохион байгуулах, чиглэлийг 

цөөрүүлэх замаар төрийн хяналт 

шалгалтын тогтолцоог боловсронгуй 

болгох

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

хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр 

4.1.2.1.төрийн үйлчилгээг иргэнд цахим 

хэлбэрээр хүргэх тогтолцоог бүрдүүлэн, 

цахим үйлчилгээний нэгдсэн сүлжээ бий 

болгож, бэхжүүлэх

Дүн



4.1.2.7.төрийн үйлчилгээний чанар, 

хүртээмжид хөндлөнгийн үнэлгээ хийх, 

албан хаагчийн үйл ажиллагааг иргэн 

үнэлэх тогтолцоог нэвтрүүлж, үйлчилгээг 

сайжруулах

17 Төрийн үйлчилгээний чанар, 

хүртээмжид хөндлөнгийн үнэлгээ 

хийлгүүлэх

2017-

2022

ТББ, мэргэжлийн 

холбоо, хөндлөнгийн 

мэргэжлийн 

байгууллагаар 2 жил 

тутамд үнэлгээ 

хийлгэсэн байх

Үнэлгээ хийлгэх 

ажил хэвшсэн 

байх 

  ЗГХЭГ Төв, орон 

нутгийн 

МХБ

  3,720.00  3.700.0   20.00 

4.1.3.2.Төсвийн төлөвлөлтийн үр 

ашигтай байдал, гүйцэтгэл, 

зарцуулалтын хөндлөнгийн хяналт, 

хариуцлагыг дээшлүүлэх                             

18 Эрсдэлтэй гэж үзсэн төсөвт 

байгууллагын төсвийн зарцуулалтад 

санхүүгийн хөндлөнгийн хяналт хийх

2017-

2022

Эрсдэлтэй 

байгууллагын 

жагсаалтыг гаргаж, 

төсвийн 

зарцуулалтад тавих 

хяналтыг 

сайжруулсан байх

Төсвийн 

төлөвлөлт, 

зарцуулалтын үр 

ашиг сайжирсан 

байх

СЯ МХЕГ

4.1.3.3. Засгийн газрын тусгай сангийн 

санхүүжилт, зарцуулалтыг ил тод, 

хяналттай болгох

19 Засгийн газрын тусгай сангийн 

санхүүжилт, зарцуулалтын мэдээллийг 

Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд 

“ЗГ-ын тусгай сангийн мэдээлэл” гэсэн 

цэсээр олон нийтэд мэдээлэх ажлыг 

зохион байгуулах

2017-

2019

Мэдээллийг олон 

нийтэд хүргэх ажлыг 

хэвшүүлсэн байх

СЯ Төв, орон 

нутгийн 

МХБ

20 Орон нутгийн төсвийн төслийн талаар 

хэлэлцүүлэг өрнүүлэх, төсвийн төсөлд 

олон нийтийн саналыг авч тусгах 

2017-

2022

Орон нутгийн 

төсвийн төслийг 

иргэд, олон нийтээр 

хэлэлцүүлэх нөхцөл 

бүрдсэн байх

Төсвийн төсөлд 

олон нийтийн 

саналыг тусгаж 

хэвшсэн байх

СЯ ХХМТГ,      

Бүх шатны 

төрийн 

байгууллаг

а

21 Орон нутгийн төсвийн төсөлд санал 

авах хэлэлцүүлгийн талаар Засгийн 

газрын www.iltod.mn, 

www.shilendans.com цахим хуудас 

болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр  

иргэд, олон нийтэд мэдээлэл хүргэх 

2018-

2022

Цахим хуудас болон 

бусад хэвлэл, 

мэдээллийн 

хэрэгслээр  төсвийн 

төсөлд санал авах 

мэдээллийг хүргэж 

хэвшсэн байх

Төсвийн төсөл 

хэлэлцэхэд олон 

нийтийн  

оролцоог 

хангасан байх

СЯ Бүх шатны 

төрийн 

байгууллаг

а

Дүн   -   -   - 

4.1.6.2. хувийн хэвшлийн 

байгууллагуудыг чадавхжуулж, төрийн 

зарим чиг үүргийг гүйцэтгүүлэх 

боломжийг судлан хэрэгжүүлэх, төр, 

хувийн хэвшлийн түншлэлийн заагийг 

тодорхойлох 

22 Хувийн хэвшлийн байгууллагуудын 

чадавхжуулах цогц сургалтыг үе 

шаттайгаар зохион байгуулах

2017-

2019

Улсын 

төсөв

30.0 Сургалтыг тогтмол 

зохион байгуулж 

хэвшүүлсэн байх

30.0 АТГ,   

ШӨХТГ, 

МХЕГ,  

ГЕГ,ТЕГ

, СХЗГ

МҮХАҮТ, 

МАОЭНХ, 

Монголын 

бизнесийн 

зөвлөл

  Гурав. Төсөв, санхүү, аудитын үйл ажиллагааны удирдлага, хяналтыг сайжруулах, ил тод байдлыг хангах, төсвийн хөрөнгө,  гадаадын зээл, тусламжийг үр ашигтай, 

зориулалтын дагуу зарцуулах, хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилтыг хангах чиглэлээр

Дүн

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

4.1.3.4. төсвийн төсөл хэлэлцэхэд олон 

нийтийн оролцоог хангах



23 Зах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжих 

чиглэлээр  хөтөлбөр боловсруулж 

хэрэгжүүлэх

2018-

2020

Хөтөлбөрийг 

төслийг 

боловсруулж, 

батлуулсан байх

Хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийг 

хангах ажил 

хэвшсэн байх

ШӨХТГ Холбогдох 

яам, 

агентлаг

24 Төрийн байгууллага, албан 

тушаалтнаас зах зээлийн өрсөлдөөнд 

нөлөөлсөн, аль нэг аж ахуйн нэгжид 

давуу байдал олгосон шийдвэр, үйл 

ажиллагаа явуулах боломжийг 

хязгаарласан эрх зүйн орчинг 

сайжруулах

2017-

2019

Картель, шударга 

бус өрсөлдөөнийг 

хязгаарласан эрх 

зүйн орчинг 

сайжруулсан байна

ШӨХТГ Холбогдох 

яам, 

агентлаг

         30.0        30.0  -

4.1.7.1.Төрийн бодлого боловсруулах, 

хэлэлцэх, батлах зэрэг шийдвэр гаргах 

бүх шатанд тухайн асуудлаар үйл 

ажиллагаа явуулдаг иргэний нийгмийн 

байгууллагыг татан оролцуулах замаар 

авлигатай тэмцэх, авлигаас урьдчилан 

сэргийлэхэд иргэний нийгмийн 

байгууллагын оролцоог дэмжих 

25 Шийдвэр гаргах шатанд иргэний 

нийгмийн оролцоо, хяналтын талаарх 

хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд  

үнэлгээ хийх ажлыг төрийн бус 

байгууллагатай хамтран зохион 

байгуулах

2017-

2018

Улсын 

төсөв 

         20.0 Авлигаас урьдчилан 

сэргийлэх үйл 

ажиллагаанд        

ТББ-ын оролцоог 

хангасан байх

20.0 АТГ,         

яам, 

агентла

г, 

аймаг, 

нийслэл 

дэх 

ГХУСАЗ

СЗ

ТББ

26 Төрийн байгууллага, түүний 

удирдлагын үйл ажиллагаанд төрийн 

бус байгууллага хяналт тавих 

боломжийг бүрдүүлэх

2017-

2019

Хяналт тавих 

боломж бүрдсэн 

байх

АТГ Төв, орон 

нутгийн 

МХБ

27 Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус 

байгууллагаар гүйцэтгүүлж, төсвөөс 

олгож байгаа санхүүжилтийн 

зарцуулалтыг ил тод, нээлттэй болгож 

нийтэд мэдээлэх

2018-

2022

Төрийн бус 

байгууллагад 

шилжүүлэх 

боломжтой төрийн 

үйлчилгээний 

жагсаалтыг 

баталсан байх

Жагсаалтад 

дурдсан төрийн 

зарим 

үйлчилгээг 

төрийн бус 

байгууллагад 

шилжүүлсэн 

байх

ЗГХЭГ, 

Аймаг, 

нийслэл

ийн 

Засаг 

дарга

Холбогдох 

яам, 

агентлаг

4.1.7.4.Орон нутгийн гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 

салбар зөвлөл болон яам, агентлагийн 

дэргэд авлигаас урьдчилан сэргийлэх 

олон нийтийн хяналтын дэд зөвлөлийг 

байгуулан ажиллуулах

28 Орон нутаг дахь гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах 

салбар зөвлөл болон яам, агентлагийн 

дэргэд авлигаас урьдчилан сэргийлэх 

олон нийтийн хяналтын дэд зөвлөлийг 

байгуулан ажиллуулах

2017-

2022

Улсын 

төсөв

1648.5 Олон нийтийн дэд 

зөвлөл 

байгуулагдаж, үйл 

ажиллагаа нь 

жигдэрсэн байх

Төрийн 

байгууллага, 

албан 

тушаалтны үйл 

ажиллагаанд 

тавих иргэд олон 

нийтийн хяналт 

сайжирсан байх

1648.5 АТГ,   

ХЗДХЯ,

 Яам, 

агентлаг, 

аймаг, 

нийслэл 

дэх 

ГХУСАЗСЗ

1668.5        20.0 1648.5

4.1.7.3.Төрийн байгууллага, түүний 

удирдлагын үйл ажиллагаанд төрийн бус 

байгууллага хяналт тавих боломжийг 

бий болгох, төрийн зарим ажил 

үйлчилгээг төрийн бус байгууллагаар 

гүйцэтгүүлэх, санхүүжилтийг ил тод, үр 

ашигтай зарцуулах, түүнд хяналт тавих 

тогтолцоог бүрдүүлэх       

Дүн

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

Ес. Улс төрийн намын болон сонгуулийн санхүүжилтийг олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгох, хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдлийн байгууллагыг улс төр, бизнесийн 

бүлэглэлийн хууль бус ашиг сонирхол, нөлөөллөөс ангид байлгах зорилтыг хангах чиглэлээр 

 


4.1.6.4.картель, шударга бус 

өрсөлдөөнийг хязгаарласан эрх зүйн 

орчинг сайжруулах

Дүн



4.1.9.5.төрийн өндөр албан тушаалтны 

ѐс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг 

сайжруулж, хариуцлага тооцох 

тогтолцоог бий болгох, авлига, албан 

тушаалын гэмт хэрэг үйлдсэн, зөрчил 

гаргасан төрийн өндөр албан тушаалтны 

эрхийг түдгэлзүүлэх, огцруулах, эгүүлэн 

татах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх

29 Оффшор бүсэд данс эзэмшдэг 

этгээдийг төрийн албанд 

ажиллуулахгүй байх  эрх зүйн 

зохицуулалтыг бий болгож, хяналт 

тавих механизмыг бүрдүүлэх  

2017-

2019

Төрийн алба 

хариуцлагатай, ил 

тод байх нөхцөл 

бүрдэж, авлигатай 

тэмцэх эрх зүйн 

орчин боловсронгуй 

болсон байх

ХЗДХЯ, 

АТГ

Төв, орон 

нутгийн 

МХБ

  -   -   - 

30 Авлигын нийгмийн хор аюулыг ухуулан 

таниулах, авлигыг үл тэвчих үзлийг 

төлөвшүүлэх зорилгоор иргэдэд 

зориулсан сургалт, сурталчилгааны 

ажлыг зохион байгуулах

2017-

2022

Улсын 

төсөв

       110.0 Шударга ѐсны үзэл 

санаа нийгэмд 

төлөвшиж, иргэн 

өөрт учирч байгаа 

хүндрэл, 

бэрхшээлийг хууль 

тогтоомжийн дагуу 

шийдвэрлүүлдэг 

байх нийгмийн 

сэтгэлгээ, хандлага 

өөрчлөгдсөн байх

       50.0 Авлигатай 

тэмцэх үйл 

ажиллагаанд 

олон нийтийн 

оролцоо, хяналт 

сайжирсан байх

    60.0 АТГ  Яам, 

агентлаг, 

аймаг, 

нийслэл, 

сум, 

дүүрэг, баг, 

хорооны 

Засаг 

дарга 

31 Төрийн байгууллагуудын Авлигын 

эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн үр дүнг сайжруулах

2017-

2022

Улсын 

төсөв

30 Төрийн 

байгууллагуудын 

авлигын эсрэг үйл 

ажиллагааны 

хэрэгжилтийн 

үнэлгээ ахисан байх

15 Төрийн 

байгууллагуудын 

Шударга 

байдлын үнэлгээ 

өмнөх 

үзүүлэлтээс 

өссөн байх

15  АТГ Бүх шатны 

төрийн 

байгууллаг

а, төрийн 

өмчит аж 

ахуйн нэгж

       140.0      65.00   75.00 Дүн

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

4.1.10.1.авлигын нийгмийн хор аюулыг 

ухуулан таниулах, авлигыг үл тэвчих 

үзлийг төлөвшүүлэхэд иргэн, төрийн 

болон төрийн бус байгууллагын 

оролцоог хангах арга хэмжээг үе шаттай 

хэрэгжүүлэх

 -ооОоо-

Дүн


