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Үйл!ажиллагааны!гүйцэтгэлийн!загвар!хүснэгт 
3.3.1.1.Төрийн мэдээллийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх 

       Хариуцан хэрэгжүүлэгч 
байгууллага Хууль зүйн яам 

Хэрэгжүүлэгч байгууллагаас 
хариуцсан хүний нэр  
Газар, хэлтсийн нэр Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын мэргэжилтэн 

И-мейл хаяг  Утас  

Бусад 
оролцогч 
талууд 

Засгийн газар Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, Сангийн яам 
ИНБ-ууд, 

хувийн салбар, 
ажлын хэсгүүд, 
болон олон талт 

оролцоо 

- 
 

 
 

Гол зорилт 

Төрийн   мэдээллийн   ил   тод   байдлыг   
нэмэгдүүлж, “Мэдээллийн ил тод байдал ба 
мэдээлэл авах эрх”-ийн тухай хуулийн  
хэрэгжилтийг  хангуулж,  хяналт тавих ажлыг 
эрчимжүүлнэ. 

Үйл ажиллагааны товч 
тодорхойлолт (140 тэмдэгтийн 

хязгаартай) 

Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах 
эрхийн тухай хуулинд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, 
Mэдээллийн ил тод байдлын Үндэсний зөвлөл 
байгуулж, мэдээллийн комиссарын бүтцийг бий 
болгох. 

Хамаарал: 
Уг үйл ажиллагаа нь НЗТ-ийн 
зарчмууд болох мэдээллийн 
нээлттэй байдал, төрийн 
хариуцлага, иргэний оролцоо, 
технологийн дэвшил зэргийг 
хэрхэн хангаж буй талаар 
товчхон тодорхойлох. 

 
НЗТ-ийн зарчим нь мэдээллийн ил тод байдал болон 
мэдээлэл авах нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлэх 
өндөр ач холбогдолтой. Мөн Засгийн газрыг үйл 
ажиллагааныхаа хэрэгжилт, санхүүгийн болон 
хуулийн талаарх мэдээлэлдээ хариуцлагатай байлгах 
талаараа хамааралтай байна. 

 
Уг үйл ажиллагааны 

зорилтод үр дүн: Засгийн газрыг 
хэрхэн илүү нээлттэй болгож, 
Засгийн газрын үйл ажиллагааг 
сайжруулж буй талаар товчхон 
тодорхойлох. 

 
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах 
эрхийн тухай хуулинд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, 
Mэдээллийн ил    тод    байдлын    Үндэсний    
зөвлөл    байгуулж, мэдээллийн   комиссарын   
бүтцийг   бий   болгосноор Засгийн газраас иргэдийг 
мэдээллээр хангах нээлттэй байдлыг илүү 
бэхжүүлнэ. 

!
!

Гүйцэтгэлийн түвшин 

!
Эхлээгүй 

!
Хязгаарлагдмал Биелэгдэх 

дөхөж 
байгаа 

!
Биелэгдсэн 

  

     x   
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Үр дүнгийн тодорхойлолт: 
Тайлангийн хугацаан дахь 

онцлох үйл ажиллагаануудын үр 
дүн 

 
Монгол Улсын Их Хурал 2009 оны 6 дугаар сард 
“Мэдээллийн ил тод байдал болон Мэдээлэл авах 
эрхийн тухай хууль“-ийг баталсан. Уг хуулинд санхүү, 
төсөв, хүний нөөц болон худалдан авах ажиллагааны 
ил тод байдлыг мэдээлж үүнд Авилгалтай тэмцэх 
газар болон төрийн бус байгуулагууд байнгын хяналт 
тавин ажиллаж байна. 2014 оны 7 дугаар сард энэхүү 
хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, 9 дүгээр зүйл 
(Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал) болон 10 дугаар 
зүйлийг (Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
ажиллагааны ил тод байдал) тус тус хассан. Эдгээр 
хасагдсан зүйлүүд “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн 
нэг хэсэг болов. 
  
Хууль зүйн яамны бодлого, үйл ажиллагааны талаар 
иргэдэд мэдээлэл өгөх, асуудал хариуцсан 
ажилтантай нь шуурхай холбож өгөх, сонин, 
телевизтэй байгуулсан гэрээний дагуу сэдэв, хугацаа, 
хуваарь батлах, зохион байгуулах, олон нийтэд 
мэдээлэх, яамны үйл ажиллагаа, цаг үеийн үйл 
явдлыг тухай бүр мэдээлэх, эрх зүйн шинэчлэлийн 
хүрээнд ХЗЯ-наас боловсруулан УИХ-д өргөн 
мэдүүлсэн болон боловсруулж байгаа хуулиудын 
талаар тусгайлсан хөтөлбөрийн дагуу сурталчилгаа 
явуулах, яамны цахим хуудасны мэдээллийг байнга 
шинэчлэх зэрэг ажлуудыг хийсэн. 
  
Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах чиглэлээр харьяа 
агентлаг, байгууллагууд цахим хуудсаа шинэчилж, 
цахим хуудсаар олон нийтэд мэдээлэл түгээж байна. 
 
Мөн харьяа агентлаг, байгууллагын мэдээллийн 
стратеги батлуулж, хэрэгжүүлэх чиглэлээр Хууль зүйн 
яам хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах 
стратегийг боловсруулсан. 

Дуусах өдөр 2016 
Дараагийн алхмууд - 

Нэмэлт мэдээлэл (Уг үүрэг амлалтыг гүйцэлтдүүлэхэд ямар ажил үлдсэн талаар болон 
түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй ямар нэгэн бэрхшээл, эрсдэл байгаа эсэхийг 

тодорхойлох) 

 - 
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Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн загвар хүснэгт 
3.3.1.2.Төрийн байгууллагын мэдээллийн ил тод байдлыг илтгэх шалгуур 

үзүүлэлтийг “иргэн төвтэй” болгож шинэчлэх 
Хариуцан хэрэгжүүлэгч 

байгууллага Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар 

Хэрэгжүүлэгч байгууллагаас 
хариуцсан хүний нэр Х.Оюунцэцэг 

Газар, хэлтсийн нэр   Хяналт, үнэлгээ, шалгалт, дотоод аудитын газрын 
дарга 

Имейл хаяг Oyuntsetseg_kh@cabinet.gov.mn 
Утас  260358 

!
!
Бусад 
оролцогч 
талууд 

Засгийн газар - 

ИНБ-ууд, хувийн 
салбар, ажлын 
хэсгүүд, болон 
олон талт 
оролцоо 

!!!
Иргэний нийгмийн байгууллагууд 

!
!

Гол зорилт 

Төрийн   мэдээллийн   ил   тод   байдлыг   
нэмэгдүүлж, “Мэдээллийн ил тод байдал ба 
мэдээлэл авах эрх”- ийн  тухай  хуулийн  
хэрэгжилтийг  хангуулж,  хяналт тавих ажлыг 
эрчимжүүлэх 

Үйл ажиллагааны товч 
тодорхойлолт (140 тэмтэгтийн 

хязгаартай) 

Төрийн  байгууллагын  мэдээллийн  ил  тод  
байдлыгилтгэх  шалгуур  үзүүлэлтийг  “иргэн  
төвтэй”  болгож шинэчлэх 

                Хамаарал: 
Уг үйл ажиллагаа нь НЗТ-ийн 
зарчмууд болох мэдээллийн 
нээлттэй байдал, төрийн 

хариуцлага, иргэний оролцоо, 
технологийг дэвшил зэргийг 
хэрхэн хангаж буй талаар 
товчхон тодорхойлох. 

!!
!
НЗТ-ийн зарчмын мэдээллийн ил тод байдал болон 
мэдээлэл авах нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлэх өндөр 
ач холбогдолтой. 

Уг үйл ажиллагааны 
зорилтод үр дүн: Засгийн 

газрыг хэрхэн илүү нээлттэй 
болгож, Засгийн газрын үйл 
ажиллагааг сайжруулж буй 
талаар товчхон тодорхойлох. 

!
Уг үйл ажиллагааны зорилтод үр дүн нь Засгийн 
газрыг үйл ажиллагааныхаа хэрэгжилт, санхүүгийн 
болон хуулийн талаарх мэдээлэлдээ хариуцлагатай 
байлгаж, иргэдэд илүү нээлттэй болгох. 

 

Гүйцэтгэлийн түвшин 

Эхлээгүй  Хязгаарлагдмал Биелэгдэх 
дөхөж 
байгаа 

     
Биелэгдсэн
   

      x   
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Үр дүнгийн тодорхойлолт: 
Тайлангийн хугацаан дахь 

онцлох үйл ажиллагаануудын 
үр дүн  

 
Засгийн Газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний журам”-аар төрийн бүх 
шатны байгууллагын үйл ажиллагаанд 
хөндлөнгийн байгууллагаар хэрэглэгчийн үнэлгээ 
хийлгэж байгууллагын үйл ажиллагааг үнэлдэг 
гол шалгуур үзүүлэлт болгон ашиглаж хэвшсэн.  
 
Засгийн газрын  Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2014 
оны “Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” 88 дугаар 
тушаалаар яам, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын 
тамгын газрын үйл ажиллагааг үнэлэхдээ 
Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг ашиглаж 
хэвшлээ. Уг шалгуур үзүүлэлтэд иргэд, олон 
нийтийн оролцоотой буюу төсвийн төсөлд 
иргэдийн өгсөн саналыг тусгасан шийдвэрийн 
эзлэх түвшин, иргэд, ААН болон харилцагч бусад 
байгууллагаас гаргасан нийт хүсэлт, гомдлыг 
хуулийн хугацаанд бодитой шийдвэрлэсэн 
асуудлын түвшин гэх мэт олон үзүүлэлтүүдийг 
багтаасан нь төрийн байгууллагын мэдээллийн ил 
тод байдал, төрийн байгуулагын үйл ажиллагааг 
үнэлэхдээ иргэн төвтэй шалгуур үзүүлэлтүүд 
ашиглаж хэвшсэнийг тодотгож байна. 
 
Мөн Авлигатай тэмцэх газар нь Авлигын эсрэг 
хуулийн 18 дугаар зүйлд заасны дагуу  төрийн 
үйлчилгээ авсан иргэд, байгууллагын судалгаанд 
тулгуурлан төрийн байгууллагын шударга 
байдлын түвшинд 2 жил тутамд үнэлгээ гаргаж, 
олон нийтэд мэдээллэж байна. Уг үнэлгээний дүнг 
захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны 
үнэлгээнд үзүүлэлт болгон ашиглаж байна. 

Дуусах өдөр 2015 
Дараагийн алхмууд - 

Нэмэлт мэдээлэл (уг үүрэг амлалтыг гүйцэлтдүүлэхэд ямар ажил үлдсэн талаар болон 
түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй ямар нэгэн бэрхшээл, эрсдэл байгаа эсэхийг 

тодорхойлох) 
!

!
 

- 
 
 
 



НЗТ$$Монгол$$$$Улс$$үнэлгээний$$$$тайлан$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $
!

6!

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн загвар хүснэгт 
3.3.1.3.Төсвийн ил тод байдлыг хангах 

Хариуцан хэрэгжүүлэгч 
байгууллага 

!
Сангийн яам 

Хэрэгжүүлэгч байгууллагаас 
хариуцсан хүний нэр 

!
Б.Мөнх-Эрдэнэ 

!
Газар, хэлтсийн нэр Төсвийн бодлого төлөвлөлтийн газрын Төсвийн 

орлогын хэлтсийн мэргэжилтэн 
Имейл хаяг munkherdene_b@mof.gov.mn 

Утас +97651264522 

Бусад 
оролцогч 
талууд 

Засгийн Газар Худалдан авах ажиллагааны газар 
ИНБ-ууд хувийн 
салбар, ажлын 
хэсгүүд, болон 
олон талт 
оролцоо 

  
-  
  

!
Гол зорилт  Төсвийн ил тод байдлыг хангах “Шилэн данс”,             

“Шилэн тендер”-ийн тогтолцоонд шилжинэ. 
!

Үйл ажиллагааны товч 
тодорхойлолт (140 тэмтэгтийн 

хязгаартай) 

Төсвийн   бүрдүүлэлт,   орлого,   зарлагын   
задаргаа, хөрөнгө  оруулалт,  төсвийн  хөрөнгөөр  
бараа,  ажил, үйлчилгээ худалдан  авах  үйл  
ажиллагааны төлөвлөгөө, хэрэгжилт, үр дүнг олон 
нийтэд ил тод, тогтмол мэдээлэх 

                Хамаарал: 
Уг үйл ажиллагаа нь НЗТ-ийн 
зарчмууд болох мэдээллийн 
нээлттэй байдал, төрийн 

хариуцлага, иргэний оролцоо, 
технологийг дэвшил зэргийг 
хэрхэн хангаж буй талаар 
товчхон тодорхойлох. 

!!
!
Мэдээллийн нээлттэй, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх 
ач холбогдол бүхий хамааралтай. 

Уг үйл ажиллагааны 
зорилтод үр дүн: Засгийн газрыг 
хэрхэн илүү нээлттэй болгож, 
Засгийн газрын үйл ажиллагааг 
сайжруулж буй талаар товчхон 

тодорхойлох. 

!
!
Төсвийн ил тод байдлыг хангаж Засгийн газрыг илүү 
нээлттэй болгож байна. 

!
!

Гүйцэтгэлийн түвшин 

!
Эхлээгүй 

!
Хязгаар 
лагдмал 

Биелэгдэх 
дөхөж 
байгаа 

!
Биелэгдсэн 

  

           x 
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Үр дүнгийн тодорхойлолт: 
Тайлангийн хугацаан дахь 

онцлох үйл ажиллагаануудын үр 
дүн. 

) Засгийн газрын 2014 оны 384 дүгээр 
тогтоолоор “Шилэн дансны цахим хуудсанд 
тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг  
стандартыг тогтоох тухай журам”-ыг 
боловсруулан батлуулсан. 

)! Шилэн дансны тухай хууль, холбогдон 
гарсан журмыг олон нийтэд таниулан 
сурталчилах, мэдээлэл арга зүйгээр ханган 
ажиллах хүрээнд яам, агентлаг, аймаг, 
нийслэл, дүүрэг зэрэг төв болон орон нутгийн 
төсөвт байгууллага, төрийн болон орон 
нутгийн өмчит компани, төрийн бус 
байгууллагын нийт 15,000  орчим  албан 
хаагчдад 112 удаагийн сургалтыг зохион 
байгуулсан. 

) “Шилэн дансны тухай хууль, Шилэн дансны 
цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн 
агуулга, нийтлэг  стандартыг  тогтоох  тухай  
журам”-ын эмхтгэлийг 25000 ширхэгийг 
хэвлүүлэн төсөвт байгууллагуудад хүргүүлж 
ажилласан. 

) Нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сар 
бүрийн 10-ны дотор http://www.mof.gov.mn вэб 
сайтын төсвийн гүйцэтгэл хэсэгт тогтмол 
байршуулан ил тод мэдээллэн ажиллаж 
байна. 

) Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй 
компаниудын тендерийн материалыг ил тод 
цахим хуудсанд байршуулснаар олон нийтээс 
гардаг хандлага, буруу, ташаа мэдээллийг эрс 
багасгасан. 

) Хөрөнгө  оруулалт,  төсвийн  хөрөнгөөр  
бараа,  ажил, үйлчилгээ худалдан  авах  үйл  
ажиллагааны төлөвлөгөө, хэрэгжилт, үр дүнг 
нэгтгэн https://tender.gov.mn цахим хуудсыг 
ажиллуулж байна. Энэхүү цахим хуудсандаа 
2016 оны байдлаар 2965 тендерийн урилгыг 
нийтэлснээс 567 тендерийн үр дүн оруулсан 
байгаа нь захиалагч байгууллагууд тендерийн 
үр дүнг олон нийтэд мэдээллэхэд хангалтгүй 
ажилласан байна. Иймд захиалагч 
байгууллагууд болох төрийн байгууллагууд нь 
цахим хуудсанд худалдан авах ажиллагааны 
гэрээтэй холбоотой мэдээллээ нийтлэх ажлыг  
сайжруулах чиглэлээр тасралтгүй  холбогдох 
арга хэмжээг авч ажиллаж байна. 

 
Дуусах өдөр 2016 

!
Дараагийн алхмууд 

                               - 
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Нэмэлт мэдээлэл (уг үүрэг амлалтыг гүйцэлтдүүлэхэд ямар ажил үлдсэн талаар болон 
түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй ямар нэгэн бэрхшээл, эрсдэл байгаа эсэхийг 

тодорхойлох) 

-  

 
Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн загвар хүснэгт 

3.3.1.4. Ашигт малтмал, газрын тос, болон тусгай зөвшөөрлийн ил тод байдал 
Хариуцан хэрэгжүүлэгч 

байгууллага 
Ашигт малтмалын газар, Олборлох үйлдвэрлэлийн 

засаглалыг сайжруулах төслийн ажлын алба 
Хэрэгжүүлэгч байгууллагаас 

хариуцсан хүний нэр Н.Чинбаатар, Ш.Цолмон 

Газар, хэлтсийн нэр  Кадастрын хэлтсийн дарга, Ажлын албаны 
зохицуулагч 

Имейл!хаяг  Chinbaa_8763@yahoo.com 
                       Утас  263640 

Бусад 
оролцогч 
талууд 

Засгийн газар Үндэсний дата төв 
ИНБ-ууд хувийн 
салбар, ажлын 
хэсгүүд, болон 
олон талт 
оролцоо 

Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын 
санаачилгын Үндэсний зөвлөл, Ажлын хэсэг  

!
Гол зорилт 

Ашигт малтмал, газрын тосны болон газар 
эзэмших тусгай    зөвшөөрлийг    ил    тод    болгож,    
иргэдийн хяналтанд оруулах 

!!!
Үйл ажиллагааны товч 

тодорхойлолт (140 тэмтэгтийн 
хязгаартай) 

 
Ашигт  малтмалын  тусгай  зөвшөөрөлтэй  холбоотой 
мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж   “цахим газрын 
зураглал”-аар үзүүлэх. Үүнд: Тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигч   хувь   хүн,   эзэмшигч   хуулийн   этгээдийн 
үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, тусгай зөвшөөрлийн 
эхлэх, дуусах хугацаа, орд, газрын байршил, хамрах 
хэмжээ,   нөхөн   сэргээлтийн   талаарх   мэдээллийг 
байршуулж, иргэдийн хяналтад оруулах. 

                 Хамаарaл: 
Уг үйл ажиллагаа нь НЗТ-ийн 
зарчмууд болох мэдээллийн 
нээлттэй байдал, төрийн 

хариуцлага, иргэний оролцоо, 
технологийг дэвшил зэргийг 
хэрхэн хангаж буй талаар 
товчхон тодорхойлох. 

!!
!
Мэдээллийн нээлттэй, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх 
ач холбогдол бүхий хамааралтай. 
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Уг үйл ажиллагааны 
зорилтод үр дүн: Засгийн газрыг 
хэрхэн илүү нээлттэй болгож, 
Засгийн газрын үйл ажиллагааг 
сайжруулж буй талаар товчхон 

тодорхойлох. 

!
Ашигт малтмал, газрын тосны болон газар эзэмших 
тусгай зөвшөөрлийг ил тод болгож, иргэдийн 
хяналтад оруулснаар Засгийн газраа сайжруулах 

Гүйцэтгэлийн түвшин 
!
!!Эхлээгүй 

!
Хязгаарлаг
дмал 

Биелэгдэх 
дөхөж 
байгаа 

!
Биелэгдсэн 

  x  

 
Үр дүнгийн тодорхойлолт: 
Тайлангийн хугацаан дахь 

онцлох үйл ажиллагаануудын үр 
дүн 

 
Дэлхийн   банкны   “Засаглалыг   дэмжих   төсөл”-
ийн хүрээнд “Уул уурхайн  кадастрын 
компьютержсэн систем” /УУККС/ төсөл АМГ-т 
хэрэгжиж дууссан. Төсөл хэрэгжсэнээр   
автоматжуулсан   бүртгэл,   кадастрын системийг 
бий болгон тусгай зөвшөөрлийн эрх олгох түүнтэй 
холбогдсон үйл ажиллагааны менежментийг илүү  
боловсронгуй, түргэн шуурхай болгож 
http://cmcs.mram.gov.mn/CMCS/#cid=1 цахим 
хуудсаар ил тод мэдээллэж байна.   

 
Мөн Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын 
санаачилгын хүрээнд Европын сэргээн босголт, 
хөгжлийн банкны санхүүжилтээр ОҮИТБС-ын цахим 
тайлагналын системийг / http://tailan.eitimongolia.mn /  
бий болгосон.  
 
АМГТГ-ын кадастрын системээс тусгай 
зөвшөөрлийн мэдээллийг авч тус системд оруулан 
ОҮИТБС-ын стандартаар шаардсан мэдээллүүдийг 
ил тод болгож байна. Үүнд: Тусгай зөвшөөрлийн 
дугаар, талбайн нэр, талбайн хэмжээ, ашигт 
малтмалын төрөл, эзэмшигч аж ахуйн нэгж, олгосон 
огноо, дуусах огноо зэрэг болно.  
 
Тусгай зөвшөөрлийн мэдээллүүдийг иргэдэд 
хүртээмжтэй хэлбэрээр газрын зурагт байршуулан 
үзүүлдэг бөгөөд хэрэглэгчид тусгай зөвшөөрлийн 
оршин буй аймаг сум, дугаар, талбайн нэр, 
эзэмшигч компани, ашигт малтмалын төрөл гэх мэт 
мэдээллээр шүүлт хийж нээлттэй өгөгдлийн 
форматын дагуу хүснэгтэн мэдээлэл хэлбэрээр 
татан авах боломжтой.  

 
Мөн тус системээр олборлох салбарт үйл 
ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдээс ил тод 
байдлын тайланг хүлээн авдаг бөгөөд тайлангаар 
тухайн аж ахуйн нэгжээс улсын болон орон нутгийн 
төсөвт төвлөрүүлсэн бүх төрлийн татвар, төлбөр, 
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хураамж, хандив дэмжлэгээс гадна тухайн жилд 
олборлосон борлуулсан бүтээгдэхүүн, нөхөн 
сэргээсэн талбайн мэдээллийг хүлээн авч олон 
нийтэд ил тод болгон мэдээлж байна. 

Дуусах өдөр 2016 
Дараагийн алхмууд - 

Нэмэлт мэдээлэл (уг үүрэг амлалтыг гүйцэлтдүүлэхэд ямар ажил үлдсэн талаар болон 
түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй ямар нэгэн бэрхшээл, эрсдэл байгаа эсэхийг 

тодорхойлох) 

АМГТГ-ын кадастрын системд газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт талбайн 
мэдээллүүдийг оруулах шаардлагатай. 

 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн загвар хүснэгт 

3.3.1.5. Ашигт малтмал, газрын тос, газар, ус ашиглах гэрээний ил тод байдал 
Хариуцан хэрэгжүүлэгч 

байгууллага 
Уул, уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Олборлох 
үйлдвэрлэлийн засаглалыг сайжруулах төслийн 

ажлын алба, 
Хэрэгжүүлэгч байгууллагаас 

хариуцсан хүний нэр Н.Чинбаатар, Ш.Цолмон 

Газар, хэлтсийн нэр Кадастрын хэлтсийн дарга, Ажлын албаны 
зохицуулагч 

Имейл хаяг  Chinbaa_8763@yahoo.com 
Утас  263640 

!
!
Бусад оролцогч 

талууд 

Засгийн газар - 
ИНБ-ууд, 

хувийн салбар, 
ажлын хэсгүүд, 
болон олон 
талт оролцоо 

  
Нээлттэй нийгэм форум ТББ  

  

!
Гол зорилт Нээлттэй гэрээний түншлэлд нэгдэж, гэрээний ил тод 

байдлыг хангах 
Үйл ажиллагааны товч 

тодорхойлолт (140 тэмтэгтийн 
хязгаартай) 

Ашигт малтмал, газрын тос, газар, ус зэрэг 
нийтийн өмчийг ашиглахаар байгуулж байгаа 
гэрээний ил тод байдлыг хангах 

          Хамаарал: 
Уг үйл ажиллагаа нь НЗТ-ийн 
зарчмууд болох мэдээллийн 
нээлттэй байдал, төрийн 
хариуцлага, иргэний оролцоо, 
технологийг дэвшил зэргийг 
хэрхэн хангаж буй талаар 
товчхон тодорхойлох. 

!!!
!
НЗТ-ийн ил тод, нээлттэй байдлын зарчмыг дэмжиж 
буй байдлаараа хамааралтай. 
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Уг үйл ажиллагааны 
зорилтод үр дүн: Засгийн газрыг 
хэрхэн илүү нээлттэй болгож, 
Засгийн газрын үйл ажиллагааг 
сайжруулж буй талаар товчхон 

тодорхойлох. 

!
Ашигт малтмал, газрын тос, газар, ус зэрэг нийтийн 
өмчийг ашиглахаар байгуулсан гэрээг нийтэд ил тод 
болгож байгаагаараа дамжуулан Засгийн газрыг илүү 
нээлттэй болгож байна. 

!
!

Гүйцэтгэлийн түвшин 

!
Эхлээгүй 

!
Хязгаарлагдм

ал 

Биелэгдэх 
дөхөж 
байгаа 

!
Биелэгдсэн 

  

   х  
!

Үр дүнгийн тодорхойлолт: 
Тайлангийн хугацаан дахь 

онцлох үйл ажиллагаануудын үр 
дүн 

 
Гэрээний ил тод байдлыг хангах хүрээнд ОҮИТБС-ын 
Үндэсний зөвлөлөөс оролцогч гурван талын 
төлөөлөл бүхий ажлын дэд хэсгийг Уул уурхайн 
яамаар ахлуулан байгуулж ажилласан. Тус ажлын 
дэд хэсэг нь гэрээг ил болгохтой холбоотой эрх зүйн 
орчинг судалж, гэрээ байгуулсан талуудтай уулзалт 
зохион байгуулж, гэрээний хуулбарыг татан авч сан 
бүрдүүлсэн. Улмаар эрдэс баялгийн салбарт 
байгуулсан гэрээний ил тод байдлын цахим санг 
бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. Тус сан нь 
www.iltodgeree.mn хаягт байрлан ажиллах бөгөөд 
эрдэс баялгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй 
аж ахуйн нэгжүүд Засгийн газар болон төрийн 
холбогдох байгууллагатай байгуулсан Хөрөнгө 
оруулалтын гэрээ, Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, Орон 
нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээ, Газар, ус 
ашиглах гэрээ гэх зэрэг гэрээнүүдийг ил тод болгон 
олон нийтэд мэдээлнэ.  
 
Мэдээллийн санд орсон гэрээнүүд нь метадата, 
гэрээний PDF хувилбар, PDF хувилбараас 
хөрвүүлсэн текст хувилбар, холбогдох заалтуудад 
тайлбар хийсэн  аннотациас бүрдэнэ. Хэрэглэгчид 
дээрхи мэдээллүүдээс хайлт хийх, харьцуулах 
боломжтой байхаас гадна мэдээллүүдийг татаж авах 
боломжтой. 
 
Уул уурхайн салбарын хүрээнд Ашигт малтмалын 
тухай хуулийн дагуу Тогтвортой байдлын гэрээ, 
Хөрөнгө оруулалтын гэрээ, Орд ашиглах гэрээ 
байгуулж ажилласан. Тогтвортой байдлын гэрээг 
Бороогоулд ХХК-тай Бороогийн алтны ордыг 
ашиглахад, Цайрт минерал ХХК-тай Төмөртийн 
Овоооны цайрын ордыг ашиглахад, Нарийн сухайтын 
нүүрсний ордыг ашиглахад Чинхуа-МАК-
Нарийнсухайт ХХК-тай тус тус байгуулсан. Хөрөнгө 
оруулалтын гэрээг ганц Оюу толгой ХХК-тай Оюу 
толгойн ордыг ашиглахад байгуулсан. Тогтвортой 
байдлын болон Хөрөнгө оруулалтын гэрээнүүд бүгд 
олон нийтэд ил тод болсон. Ашигт малтмалын тухай 
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хуулийн 11 дүгээр зүйл. “Төрийн захиргааны 
байгууллага нь ашигт малтмалын хайгуулын болон 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, дахин 
олгох, цуцлах, шилжүүлэх, барьцаалах, талбайг 
хэсэгчлэн болон бүхэлд нь буцаан өгөх, шилжүүлэх 
ажиллагааг олон нийтийн хяналтын дор явуулах,”  
“Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчныг 
хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай 
холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр 
нэмэгдүүлэх асуудлаар нутгийн захиргааны 
байгууллагатай гэрээ байгуулж ажиллах” заалтыг 
хуулинд нэмэлт өөрчлөлтөөр оруулж уг гэрээний 
загварыг Засгийн газрын 2016 оны 179 дүгээр 
тогтоолоор батлуулсан.  

ОҮИТБС-ын Үндэсний зөвлөлийн дэргэдэх гэрээний 
ил тод байдлын ажлын дэд хэсгээс орон нутагтай 
байгуулсан гэрээний хуулбарыг татан авч, сан 
бүрдүүлсэн. Одоогийн байдлаар 15 аймаг, нийслэл 
хариу ирүүлж 59 гэрээний мэдээлэл, үүнээс 25 
гэрээний хуулбарыг ирүүлсэн. Архангай, Дархан-уул, 
Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Төв, Хөвсгөл аймгууд хариу 
ирүүлээгүй болно. 

“Газрын тосны тухай” хуулийн шинэчилсэн найруулга 
батлагдсанаар газрын тос, уламжлалт бус газрын 
тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээниЙ зарчмыг баримтлан 
ажиллаж байна. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний 
загварыг Засгийн газрын 2015 оны 104 дүгээр 
тогтоолоор батлуулсан. ОҮИТБС-ын Үндэсний 
зөвлөлийн дэргэд байгуулагдсан гэрээний ил тод 
байдлыг хангах ажлын дэд хэсгийн зүгээс 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулсан аж ахуйн 
нэгжүүдтэй уулзалт зохион байгуулж, гэрээг ил тод 
болгох асуудлаар зөвшилцөж, гэрээг ил болгохдоо 
геологи, хайгуултай холбоотой хэсэг буюу Хавсралт 
Б-гээс бусад хэсгийг ил болгох боломжтой гэсэн 
нэгдсэн ойлголтонд хүрсэн.  Гэрээний загвар 
www.legalinfo.mn цахим хуудсанд нийтэд нээлттэй 
тавигдсан.  

Мөн Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт компанийн 
жагсаалтыг яам, АМГТГ-ын цахим хуудсанд 
байршуулж олон нийт танилцах нөхцлийг 
бүрдүүлсэн. Мөн байгаль орчныг хамгаалах, орон 
нутгийн хөгжилд сайн дурын үндсэн дээр дэмжлэг 
үзүүлэх асуудлыг тусгасан гэрээний загварыг 
Засгийн газрын 2015 оны 430 дунгаар тогтоолоор 
баталсан. Өнөөдрийн байдлаар нийт 25 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулсан. Эдгээр гэрээт 
талбайд хамрагдсан аймаг болгонд АМГТГ-аас жил 
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бүр орон нутгийн уулзалтыг зохион байгуулж орон 
нутагт мэдээлэл сурталчилгааг тогтмол хийж 
ажиллаж байна. Газрын тосны салбарт хөрөнгө 
оруулалт хийхтэй холбогдсон аливаа шийдвэр гаргах 
үйл ажиллагаанд тодорхой хугацааг байгууллага тус 
бүрээр нь тогтоож өгснөөр Газрын тосны тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгын давуу тал болж 
өгсөн. Мөн Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах шат 
дамжлагыг багасгасан давуу талтай. 

Дуусах өдөр 2015 
Дараагийн алхмууд - 

Нэмэлт мэдээлэл (уг үүрэг амлалтыг гүйцэлтдүүлэхэд ямар ажил үлдсэн талаар 
болон түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй ямар нэгэн бэрхшээл, эрсдэл байгаа 

эсэхийг тодорхойлох) 
 

- 

 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн загвар хүснэгт 

3.3.1.6. Байгаль орчны талаарх мэдээллийн ил тод байдал  
Хариуцан хэрэгжүүлэгч 

байгууллага 
!
Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яам 

Хэрэгжүүлэгч байгууллагаас 
хариуцсан хүний нэр 

А.Сайнбаяр 

!
Газар, хэлтсийн нэр Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Хуулийн 

хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн 
Имейл  
Утас  

!
!

Бусад 
оролцогч 
талууд 

ЗГХЭГ ЗГХЭГ 
Монголын 

байгаль орчны 
иргэний зөвлөл 
болон бусад 
иргэний 
нийгмийн 

байгууллагууд 

!
!
Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөл болон бусад 

иргэний нийгмийн байгууллагууд 

!
Гол зорилт Байгаль   орчны   ил   тод   байх   ёстой   

мэдээллийн жагсаалт гаргаж, ил тод болгох 
!!!

Үйл ажиллагааны товч 
тодорхойлолт (140 тэмтэгтийн 

хязгаартай) 

Байгаль   орчны   ил   тод   байх   ёстой   
мэдээллийн жагсаалт гаргаж, байгаль орчин, хүний 
эрүүл мэндэд хор хохирол учруулахуйц үйл 
ажиллагааны талаарх мэдээллийг ил тод болгох 
үүргийг хувийн хэвшлийн байгууллагад давхар 
оногдуулж, мэдээллийг ил тод, хүртээмжтэй болгох 
механизмыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх. 



НЗТ$$Монгол$$$$Улс$$үнэлгээний$$$$тайлан$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $
!

14!

Хамаарал: 
Уг үйл ажиллагаа нь НЗТ-ийн 
зарчмууд болох мэдээллийн 
нээлттэй байдал, төрийн 
хариуцлага, иргэний оролцоо, 
технологийг дэвшил зэргийг 
хэрхэн хангаж буй талаар 
товчхон тодорхойлох. 

!!!
!
НЗТ-ийн ил тод, нээлттэй байдлын зарчмыг дэмжиж 
буй байдлаараа хамааралтай. 

Уг үйл ажиллагааны 
зорилтод үр дүн: 

Засгийн газрыг хэрхэн 
илүү нээлттэй болгож, 
Засгийн газрын үйл 

ажиллагааг сайжруулж 
буй талаар товчхон 
тодорхойлох. 

!
Байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд хор 
хохирол учруулахуйц үйл ажиллагааны талаарх 
мэдээллийг ил тодоор мэдээлэх үүргийг төр болон 
хувийн хэвшилд оногдуулснаар Засгийн газрын үйл 
ажиллагааг илүү ил тод, хариуцлагатай болгож 
байна. 

!
!

Гүйцэтгэлийн түвшин 

!
Эхлээгүй 

!
Хязгаарлагдма

л 

Биелэгдэх 
дөхөж 
байгаа 

!
  

Биелэгдсэн 
  

       x 
!!!!!!!!!!
!

Үр дүнгийн тодорхойлолт: 
Тайлангийн хугацаан дахь 

онцлох үйл ажиллагаануудын үр 
дүн 

БОАЖЯ нь Ус, цаг уур, орчны судалгаа мэдээллийн 
хүрээлэнгийн Байгаль орчны мэдээллийн төвөөр 
дамжуулан “Байгаль орчны мэдээллийн сан”-г 
үүсгэн eic.mn хаягаар нээлттэй 22 дэд сангаар  
байгаль орчны өгөгдөл, мэдээллийг бүрдүүлэх, 
цуглуулах, дамжуулах, боловсруулах, ашиглах, 
хадгалах, баяжуулах, өөрчлөх, шинэчлэх, 
хамгаалах зэрэг үйл ажиллагааг хангах мэдээллийн 
технологийн системийг бий болгосон.  
 
Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр 
www.agaar.mn цахим сайт болон LED дэлгэц, 
Мобайл программыг ашиглан Android ба Apple-ийн 
үйлдлийн системд зориулсан апликейшн 
нэвтрүүлснээр агаарын чанарын хяналтын 
мэдээллийг олон нийтэд нээлтэй, ил тод мэдээлэх 
тогтолцоог1бүрдүүлсэн.  
Цаг уур орчны шинжилгээний газраас www.tsag-
agaar.mn сайтаар мэдээллийг бүрэн мэдээлж 
хэвшсэн.  
Байгаль орчны салбарын мэдээллийн ил тод 
байдлыг хангах зорилгоор www.mne.mn, 
www.eic.mn хаягаар Байгаль орчны мэдээллийн 
санг ажиллуулан нээлттэй мэдээллийг шуурхай, 
бодитой хүргэж хэвшсэн болно. 

Дуусах өдөр 2016  
Дараагийн алхмууд - 

Нэмэлт мэдээлэл (уг үүрэг амлалтыг гүйцэлтдүүлэхэд ямар ажил үлдсэн талаар болон 
түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй ямар нэгэн бэрхшээл, эрсдэл байгаа эсэхийг 

тодорхойлох) 
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Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн загвар хүснэгт 
3.3.1.7. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай төсөл, хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг ил тод 

болгох 
Хариуцан хэрэгжүүлэгч 

байгууллага 
!

Сангийн яам 

Хэрэгжүүлэгч байгууллагаас 
хариуцсан хүний нэр 

!
Б.Мөнх-Эрдэнэ 

!
Газар, хэлтсийн нэр Төсвийн бодлого төлөвлөлтийн газрын Төсвийн 

орлогын хэлтсийн мэргэжилтэн 
                 Имейл хаяг  

Утас  
Бусад Яамд Бусад 

CSOs, private  
sector, working 

groups,  
Multilaterals 

- 
  

!
Гол зорилт Байгаль   орчны   ил   тод   байх   ёстой мэдээллийн 

жагсаалт гаргаж, ил тод болгох 
!!!

Үйл ажиллагааны товч 
тодорхойлолт (140 тэмтэгтийн 

хязгаартай) 

Гадаадын  зээл,  тусламжийн  хөрөнгөөр  
хэрэгжсэн, хэрэгжиж    байгаа    төсөл,    
хөтөлбөрийн    жагсаалт, тэдгээрийн гэрээний 
мөнгөн дүн, зээлийн буцаан төлөлт болон хүүтэй 
холбоотой үндсэн нөхцлийн мэдээлэл, төсөл 
хэрэгжүүлэгч байгууллага, төслийн удирдах хорооны 
бүрэлдэхүүн, хэрэгжүүлэх нэгжийн талаарх 
мэдээллийг ил болгох 

Хамаарал: 
Уг үйл ажиллагаа нь НЗТ-ийн 
зарчмууд болох мэдээллийн 
нээлттэй байдал, төрийн 

хариуцлага, иргэний оролцоо, 
технологийг дэвшил зэргийг 
хэрхэн хангаж буй талаар 
товчхон тодорхойлох. 

!!!
!
НЗТ-ийн ил тод, нээлттэй байдлын зарчмыг дэмжиж 
буй байдлаараа хамааралтай. 

Уг үйл ажиллагааны 
зорилтод үр дүн: Засгийн газрыг 
хэрхэн илүү нээлттэй болгож, 
Засгийн газрын үйл ажиллагааг 
сайжруулж буй талаар товчхон 

тодорхойлох. 

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай хэрэгжиж буй 
төсөл, 
хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг ил тод 
болгосоноор хэдийн хэмжээний зээл, хэдий 
хэмжээний буцалтгүй тусламж орж ирсэн болон 
тэдгээрийн хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг ил 
тод болгосоноороо Засгийн газрыг илүү нээлттэй, 
ил тод болгож байна. 

!
!

Гүйцэтгэлийн түвшин 

!
Эхлээгүй 

!
Хязгаарлагд

мал 

Биелэгдэх 
дөхөж байгаа 

   
Биелэгдсэн 

  
             x  
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Үр дүнгийн тодорхойлолт: 
Тайлангийн хугацаан дахь 

онцлох үйл ажиллагаануудын үр 
дүн 

Үр дүнд суурилсан хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний удирдлагын мэдээллийн нэгдсэн санг 
интернетэд суурилан хийж тогтмол ажиллагаанд 
оруулаад байна.  /www.odamis.mof.gov.mn/  
Уг мэдээллийн сангаас олон нийтийн эрхээр хандаж 
болох бөгөөд дараах мэдээллийг авах, ашиглах 
боломжтой. Үүнд: 

1. Гадаадын  зээл,  туслажийн  хөрөнгөөр  
хэрэгжсэн, хэрэгжиж байгаа, хөтөлбөрийн 
жагсаалт, гүйцэтгэгч байгууллага,   бүрэлдэхүүн   
хэсэг 
2. Тэдгээрийн мөнгөн дүн, зээлийн хүүтэй 
холбоотой үндсэн нөхцлийн мэдээлэл 
3. Төсөл     хөтөлбөрийн     санхүүжилт,     
гүйцэтгэл, зарлагын    мэдээлэл 
4. Төсөл  хөтөлбөрийн  шалгуур  үзүүлэлт,  
үнэлгээ, хяналт  шинжилгээ,  тэдгээртэй  
холбоотой  мэдээлэл 
5. Төсөл   хөтөлбөр   хэрэгжиж   эхлэх   үеийн   
гэрээ, санамж   бичиг,   сар,   улирал,   жилийн   
тайлангууд, хаалтын тайлангууд зэрэг баримт 
бичгүүдийг хавсаргасан болно.                                                           
 

Олон улсын байгууллагаас авсан зээл, тусламж, 
төсөл хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээллийг ил тод 
болгох үүднээс хэрэгжиж дууссан болон хэрэгжиж 
байгаа 1139 төслийн мэдээллийг өөрсдийн 
мэдээллийн сан дээр тулгуурлан системд оруулаад 
байна. 

Дуусах өдөр 2016 
Дараагийн алхмууд - 

Нэмэлт мэдээлэл (уг үүрэг амлалтыг гүйцэлтдүүлэхэд ямар ажил үлдсэн талаар болон 
түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй ямар нэгэн бэрхшээл, эрсдэл байгаа эсэхийг 

тодорхойлох) 
!!

- 

 
Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн загвар хүснэгт 

3.3.1.8. Төсвийн хөрөнгө оруулалттай 80 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй худалдан авах 
ажиллагааны гэрээг ил тод болгох 

Хариуцан хэрэгжүүлэгч 
байгууллага 

!
Сангийн яам 

Хэрэгжүүлэгч байгууллагаас 
хариуцсан хүний нэр 

!
Б.Сугармаа 

!
Газар, хэлтсийн нэр Хууль, худалдан авах ажиллагаа бодлогын газрын 

мэргэжилтэн 
Ииейл хаяг  

Утас  
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Бусад 
оролцогч 
талууд 

Засгийн газар Худалдан авах ажиллагааны газар 
ИНБ-ууд, 

хувийн салбар, 
ажлын хэсгүүд,    
болон олон  

   талт оролцоо 

  
  
 - 
  

Гол зорилт   Төрийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх 
Үйл ажиллагааны товч 

тодорхойлолт (140 тэмтэгтийн 
хязгаартай) 

Төсвийн хөрөнгө оруулалттай 80 сая төгрөгөөс 
дээш үнийн дүнтэй худалдан авах ажиллагааны 
гэрээг ил тод болгох. 

Хамаарал: 
Уг үйл ажиллагаа нь НЗТ-ийн 
зарчмууд болох мэдээллийн 
нээлттэй байдал, төрийн 

хариуцлага, иргэний оролцоо, 
технологийг дэвшил зэргийг 
хэрхэн хангаж буй талаар 
товчхон тодорхойлох. 

!!!
!
НЗТ-ийн ил тод, нээлттэй байдлын зарчмыг дэмжиж 
буй байдлаараа хамааралтай. 

Уг үйл ажиллагааны 
зорилтод үр дүн: Засгийн газрыг 
хэрхэн илүү нээлттэй болгож, 
Засгийн газрын үйл ажиллагааг 
сайжруулж буй талаар товчхон 

тодорхойлох. 

!
!
Улсын  төсвийн  зарцуулалтын  талаарх  мэдээллийг 
олон   нийтэд   мэдээллэн   Засгийн   газрын   ил   
тод байдлыг хангах. 

!
!

Гүйцэтгэлийн түвшин 

!
Эхлээгүй 

!
Хязгаарлагдм

ал 

Биелэгдэх 
дөхөж 
байгаа 

!
 Биелэгдсэн 

  

      x 

Үр дүнгийн тодорхойлолт: 
Тайлангийн хугацаан дахь 

онцлох үйл ажиллагаануудын үр 
дүн 

 
Томоохон хэмжээний тендерийн зар, үр дүнг нэгтгэн 
мэдээллэж байх, энэ чиглэлийн мэдээллийн бааз 
бий болгох, мөн худалдан авах ажиллагаатай 
холбоотой хууль, журам, заавар, жишиг бичиг 
баримтаар олон нийтийг хангах, тендер 
шалгаруулалттай  холбоотой  асуудлаар онлайн 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, сонирхсон 
этгээдүүдэд  мэргэжлийн  заавар,  зөвлөгөө  өгөх 
зорилго бүхий https://e-tender.mn болон 
https://www.tender.gov.mn !цахим хуудсыг ажиллуулж 
байна.!!!!
 
Нэгдсэн цахим  хуудасны  системийг боловсронгуй 
болгож нийт 10009 тендерийн урилгыг    
байршуулсан байна. Энэхүү цахим хуудсандаа 2016 
оны байдлаар 2965 тендерийн урилга нийтлэгдсэн 
боловч 567 үр дүн нийтлэгдэж хангалтгүй ажилласан 
байгаа тул анхааран ажиллаж  захиалагч талаас 
тенднрийн үр дүнг мэдээлж байх шаардлага тавин 
ажиллаж байна. 

Дуусах өдөр 2016 
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Дараагийн алхмууд 

 
- 

Нэмэлт мэдээлэл (уг үүрэг амлалтыг гүйцэлтдүүлэхэд ямар ажил үлдсэн талаар болон 
түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй ямар нэгэн бэрхшээл, эрсдэл байгаа эсэхийг 

тодорхойлох) 

- 

 
Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн загвар хүснэгт 

3.3.2.1. Төрийн үйлчилгээг сайжруулахад иргэдийн оролцоог хангах 
Хариуцан хэрэгжүүлэгч 

байгууллага 
!

Хууль зүйн яам 

Хэрэгжүүлэгч байгууллагаас 
хариуцсан хүний нэр 

!
Энхжаргал 

Газар, хэлтсийн нэр Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын мэргэжилтэн 
Имэйл  
Утас  

Бусад 
оролцогч 
талууд 

Засгийн Газар ЗГХЭГ 
ИНБ-ууд, хувийн 

салбар, 
ажлын хэсгүүд,    
болон олон  

   талт оролцоо 

  
  
-  
  

!
Гол зорилт Төрийн  үйлчилгээг  сайжруулах,  иргэдийн оролцоог 

хангах 
Үйл ажиллагааны товч 

тодорхойлолт (140 тэмтэгтийн 
хязгаартай) 

!
Төв болон орон нутгийн түвшинд төрийн үйлчилгээг 
төлөвлөх, боловсруулахад иргэдийн оролцоог хангах 

Хамаарал: 
Уг үйл ажиллагаа нь НЗТ-ийн 
зарчмууд болох мэдээллийн 
нээлттэй байдал, төрийн 

хариуцлага, иргэний оролцоо, 
технологийг дэвшил зэргийг 
хэрхэн хангаж буй талаар 
товчхон тодорхойлох. 

!!!
!
НЗТ-ийн ил тод, нээлттэй, иргэдийн оролцоог хангаж 
байгаагаараа хамааралтай. 

Уг үйл ажиллагааны 
зорилтод үр дүн: Засгийн газрыг 
хэрхэн илүү нээлттэй болгож, 
Засгийн газрын үйл ажиллагааг 
сайжруулж буй талаар товчхон 

тодорхойлох. 

!
НЗТ-ийн иргэдийн оролцоог хангах зарчмыг хангаж 
буй байдлаараа Засгийн газрын үйл ажиллагааг 
иргэдэд ил тод, нээлттэй болгож, иргэдийн саналыг 
тусган төрийн үйлчилгээг сайжруулж байна. 

!
!

Гүйцэтгэлийн түвшин 

!
Эхлээгүй 

!
Хязгаарлагдм

ал 

Биелэгдэх 
дөхөж 
байгаа 

!
  

Биелэгдсэн 
  

   x    
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Үр дүнгийн тодорхойлолт: 
Тайлангийн хугацаан дахь онцлох 
үйл ажиллагаануудын үр дүн 

Төрийн   бодлого, шийдвэр   гаргахад   иргэдийн  
оролцоог   хангахад   чиглэгдсэн  “Хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлтийн   тухай   хууль”  2015 оны 11 дүгээр 
сард, “Нийтийн  сонсголын тухай хууль”k2015kоныh7 
дугаар сард, “Захиргааны  Ерөнхий Хууль” 
2015kоныh6 дугаарh сард, “Хууль тогтоомжийн 
тухай хууль” 2015 оны 5 дугаар сард тус тус Улсын 
Их Хурлаар хэлэлцэгдэн батлагдсан.  

Уг хуулиуд баталснаар төрийн бодлого, шийдвэр 
хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний актыг 
батлахаас өмнө төрийн байгууллага, албан 
тушаалтан, иргэн, хуулийн этгээд, мэргэжлийн 
шинжээчдийн саналыг авч тусгадаг болсон нь 
төрийн байгууллагын шийдвэр ил тод, олон нийтийн 
саналыг тусгасан байх нөхцлийг бүрдүүлж байгаа 
юм.  

 
Мөн “Төсвийн тухай хууль”-д тусгах орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалт, хөтөлбөр, төслийг олон нийтэд нээлттэй 
хэлэлцүүлж баталж хэвшсэн.  

 
Иргэдийн оролцооны эрхийг иргэд олон нийтэд 
сурталчилан таниулах, иргэд эрх, үүргээ 
бодитойгоор хэрэгжүүлж төрийн үйлчилгээг 
сайжруулах хүрээнд “Хууль тогтоомж сурталчлах 
нэгдсэн арга хэмжээ”-г 2016 онд нийслэлийн төвийн 
6 дүүрэгт, болон Багахангай, Багануур, Налайх 
дүүргүүдэд зохион байгуулсан. Уг арга хэмжээний 
үеэр 11 агентлаг, байгууллагын нийт 51279 ширхэг 
гарын авлага, танилцуулга зэрэг сурталчилгааны 
материалыг иргэдэд түгээн сурталчилж, эрх зүйн 
шинэчлэлийн хүрээнд батлагдсан хуулиудын талаар 
танилцуулсан.  

Дуусах өдөр 2016 
Дараагийн алхмууд - 

Нэмэлт мэдээлэл (уг үүрэг амлалтыг гүйцэлтдүүлэхэд ямар ажил үлдсэн талаар болон 
түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй ямар нэгэн бэрхшээл, эрсдэл байгаа эсэхийг 

тодорхойлох) 

- 

 
Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн загвар хүснэгт 

3.3.2.2. Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах 
Хариуцан хэрэгжүүлэгч 

байгууллага 
Мэдээлэл технологи, шуудан, харилцаа холбооны 

газар 
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Хэрэгжүүлэгч баагууллагаас 
хариуцсан хүний нэр  
Газар, хэлтсийн нэр Мэдээллийн технологийн хэлтсийн мэргэжилтэн 

Имейл хаяг   
Утас 

 

Бусад 
оролцогч 
талууд 

Засгийн газар ЗГХЭГ 
ИНБ-ууд, 

хувийн салбар, 
ажлын хэсгүүд,    
болон олон  

   талт оролцоо 

  
 - 
  
  

!
Гол зорилт Үйлчилгээг  цахимжуулах,  шуурхай  хүргэх шинэлэг 

аргуудыг нэвтрүүлэх 
Үйл ажиллагааны товч 

тодорхойлолт (140 тэмтэгтийн 
хязгаартай) 

Иргэд газар нутгийн байршил, оршин суугаа 
газраас үл хамааран цахим үйлчилгээ авах боломж 
бүхий дэд бүтцийг хөгжүүлэх. Төрийн   үйлчилгээний   
порталыг   ажиллуулж   20-30 төрлийн үйлчилгээг 
цахимжуулах 

Хамаарал: 
Уг үйл ажиллагаа нь НЗТ-ийн 
зарчмууд болох мэдээллийн 
нээлттэй байдал, төрийн 

хариуцлага, иргэний оролцоо, 
технологийг дэвшил зэргийг 
хэрхэн хангаж буй талаар 
товчхон тодорхойлох. 

!!!
Засгийн газраас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээнд 
технологийн давуу талыг ашиглаж байгаагаараа   
НЗТ-ийн технологи, инновацийн үнэ цэнийг 
нэмэгдүүлж буй байдлаараа хамааралтай. 

Уг үйл ажиллагааны 
зорилтод үр дүн: Засгийн газрыг 
хэрхэн илүү нээлттэй болгож, 
Засгийн газрын үйл ажиллагааг 
сайжруулж буй талаар товчхон 

тодорхойлох. 

!
НЗТ-ийн технологи, инновацийн дэвшлийг ашиглах 
зарчмын дагуу төрийн үйлчилгээг шуурхай үзүүлж, 
сайжруулахад цахимжуулах шинэлэг аргыг нэвтрүүлж 
буй байдлаараа Засгийн газрын үйл ажиллагаанд 
сайнаар нөлөөлж байна. 

!
!

Гүйцэтгэлийн түвшин 

!
Эхлээгүй 

!
Хязгаарлагдм

ал 

Биелэгдэх 
дөхөж 
байгаа 

!
  

Биелэгдсэн 
  

    x   
Үр дүнгийн 

тодорхойлолт: 
Тайлангийн хугацаан дахь 

онцлох үйл ажиллагаануудын үр 
дүн 

“Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн вэб порталын 
модулиуд хөгжүүлэлт” ХААГ-А-2013/XII-03-02 дугаар 
төслийн хүрээнд Цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа 
Лицензийн төв, Зам тээврийн яам, Нийгмийн 
даатгалын ерөнхий газар, Нийгмийн халамж, 
үйлчилгээний ерөнхий газар зэрэг 4 
байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлдэг 25 үйлчилгээг 
цахим хэлбэрт шилжүүлэхээр ажиллаж төслийн 
төлөвлөгөөний дагуу ЦЕГ, НДЕГ, НХҮЕГ, ЗТЯ зэрэг 
байгууллагуудын үйлчилгээний нарийвчилсан 
шаардлага цуглуулах, загварчлал, програмчлал, 
тестийн орчин байгуулах зэрэг ажлуудыг хийж 
гүйцэтгэсэн. 
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Төрийн цахим үйлчилгээний нэр төрлийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор ТҮЦ машин болон төрийн 
үйлчилгээний цахим систем www.ezasag.mn!-д нэмж 
холбогдох боломжтой төрийн үйлчилгээний 
судалгааг төрийн нийт 60 байгууллагаас авч нэгтгэв. 
Судалгааны үр дүнд цахимжуулах боломжтой 
төрийн нийт 167 үйлчилгээг тодорхойлов. Уг ажлын 
хүрээнд “Төрийн үйлчилгээний цахим системийн 
талаар авах арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 
2015 оны 254 дүгээр тогтоолын хавсралтаар Төрийн 
үйлчилгээний цахим системд холбох төрийн 
үйлчилгээний жагсаалтыг баталсан бөгөөд эдгээр 
үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг төр 
хувийн хэвшлийн түншлэлээр хэрэгжүүлэх талаар 
Засгийн газрын 2015 оны 411 дүгээр тогтоол тус тус 
батлагдан гарч хэрэгжилтийн шатанд явж байна. 

 
Дуусах өдөр 2016 

Дараагийн алхмууд - 
Нэмэлт мэдээлэл (уг үүрэг амлалтыг гүйцэлтдүүлэхэд ямар ажил үлдсэн талаар болон 

түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй ямар нэгэн бэрхшээл, эрсдэл байгаа эсэхийг 
тодорхойлох) 

- 

 
Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн загвар хүснэгт 

3.3.2.3. Нэг цонхны үйлчилгээг цахимжуулах 
Хариуцан хэрэгжүүлэгч 

байгууллага 
Мэдээлэл технологи, шуудан, харилцаа холбооны 

газар 
Хэрэгжүүлэгч байгууллагаас 

хариуцсан хүний нэр 
!

 

Газар, хэлтсийн нэр Мэдээллийн технологийн хэлтэс 
Имейл хаяг   

Утас  

Бусад 
оролцогч 
талууд 

Засгийн газар - 
ИНБ-ууд, 

хувийн салбар, 
ажлын хэсгүүд,    
болон олон  

   талт оролцоо 

Хүний аюулгүй байдлын Судалгааны төв ТББ 

!
Гол зорилт Нэг  цонхны  үйлчилгээг  цахимжуулж,  сум,  

хорооны түвшинд нэвтрүүлж эхлэх. 
!

Үйл ажиллагааны товч 
тодорхойлолт (140 тэмтэгтийн 

хязгаартай) 

Нэг  цонхны  үйлчилгээг  цахимжуулж,  сум,  
хорооны түвшинд нэвтрүүлж эхлэх. Хөгжлийн    
бэрхшээлтэй    иргэд    үйлчилгээ    авах 
боломжоор хангах. 
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Хамаарал: 
Уг үйл ажиллагаа нь НЗТ-ийн 
зарчмууд болох мэдээллийн 
нээлттэй байдал, төрийн 
хариуцлага, иргэний оролцоо, 
технологийг дэвшил зэргийг 
хэрхэн хангаж буй талаар 
товчхон тодорхойлох. 

!!!
Засгийн газраас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээнд 
технологийн давуу талыг ашиглаж байгаагаараа 
НЗТ- ийн технологи, инновацийн үнэ цэнийг 
нэмэгдүүлж буй байдлаараа хамааралтай. 

 
Уг үйл ажиллагааны 

зорилтод үр дүн: Засгийн газрыг 
хэрхэн илүү нээлттэй болгож, 
Засгийн газрын үйл ажиллагааг 
сайжруулж буй талаар товчхон 

тодорхойлох. 

!
НЗТ-ийн технологи, инновацийн дэвшлийг ашиглах 
зарчмын дагуу төрийн үйлчилгээг шуурхай үзүүлж, 
сайжруулахад цахимжуулах шинэлэг аргыг 
нэвтрүүлж буй байдлаараа Засгийн газрын үйл 
ажиллагаанд сайнаар нөлөөлж байна. 

!
!

Гүйцэтгэлийн түвшин 

!
Эхлээгүй 

!
Хязгаарлагдм

ал 

Биелэгдэх 
дөхөж 
байгаа 

!
Биелэгдсэн 

  

    x   
!

Үр дүнгийн тодорхойлолт: 
Тайлангийн хугацаан дахь 

онцлох үйл ажиллагаануудын үр 
дүн 

ТҮЦ машиныг иргэдэд ойр байлгах, нэг цонхны 
үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх текникийн 
шийдлийг  Хүний  аюулгүй  байдлын  судалгааны  
төв ТББ-тай хамтран хийж байна.    Улсын бүртгэл, 
нийгмийн  даатгал  гэх  зэрэг  8-11  төрийн  
үйлчилгээг Нэг цонхны үйлчилгээ төслийн хүрээнд 
үзүүлдэг. “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийг 
байгуулах төлөвлөгөө боловсруулж, үйлчилгээний 
төрөл, хэлбэр, шаардагдах зардлын тооцоо, 
хэрэгжүүлэх бусад арга хэмжээний талаарх саналыг 
Ерөнхий сайдад танилцуулах ажлын хүрээнд МУ-ын 
Ерөнхий сайдын 2016 оны 01 дүгээр сарын 21-ний 
өдрийн 17 дугаар захирамжаар байгуулагдсан 
“Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв” байгуулах 
бэлтгэл ажлыг хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн 
хүрээнд тус газрын даргын 2016 оны 02 дугаар 
сарын 08-ны өдрийн 27 дугаар тушаалаар “Төрийн 
үйлчилгээний нэгдсэн төв байгуулах” ажлын хэсэг 
байгуулагдсан. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр 
дамжуулан төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх ажлын 
хүрээнд нийт 13 байгууллагын 138 үйлчилгээг тус 
төвөөр хүргэх нөхцөл бүрдээд байна.  

Дуусах өдөр 2016 
Дараагийн алхмууд - 

Нэмэлт мэдээлэл (уг үүрэг амлалтыг гүйцэлтдүүлэхэд ямар ажил үлдсэн талаар болон 
түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй ямар нэгэн бэрхшээл, эрсдэл байгаа эсэхийг 

тодорхойлох) 

 - 
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Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн загвар хүснэгт 

3.3.2.4. Төрийн захиргааны үйлчилгээний нэгдсэн стандарт бий болгох 
Хариуцан хэрэгжүүлэгч 

байгууллага 

!
ХЗЯ 

Хэрэгжүүлэгч байгууллагаас 
хариуцсан хүний нэр 

!
Энхжаргал 

Газар, хэлтсийн нэр Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын мэргэжилтэн 
Имейл хаяг enkhjargal@moj.gov.mn 

Утас +97699909977 

Бусад 
оролцогч 
талууд 

 
ЗГХЭГ Агентлагууд, аймаг, дүүрэг, сумын ЗДТГ 

ИНБ-ууд, 
хувийн салбар, 
ажлын хэсгүүд,    
болон олон 
талт оролцоо 

- 

!
Гол зорилт Төрийн  захиргааны  үйлчилгээний  нэгдсэн  

стандарт бий    болгож,    үйлчилгээний    талаарх    
мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 

!
Үйл ажиллагааны товч 

тодорхойлолт (140 тэмтэгтийн 
хязгаартай) 

Дүүрэг,    аймаг,    сум,    хороонд    үзүүлэх    
төрийн үйлчилгээний  жагсаалтыг  тус  бүрээр  
гаргаж,  тухайн үйлчилгээг     авахад     бүрдүүлэх     
баримт     бичиг, үйлчилгээний   шат   дамжлага,   
төлбөр   хураамжийг нэгдсэн         стандартад    
нийцүүлж,    энэ    талаарх мэдээллийг   иргэдэд   
хүртээмжтэй   арга   хэлбэрээр түгээх 

Хамаарал: 
Уг үйл ажиллагаа нь НЗТ-ийн 
зарчмууд болох мэдээллийн 
нээлттэй байдал, төрийн 
хариуцлага, иргэний оролцоо, 
технологийг дэвшил зэргийг 
хэрхэн хангаж буй талаар 
товчхон тодорхойлох. 

!!!
!
Төрийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, төрийн 
үйлчилгээг сайжруулах 

 
Уг үйл ажиллагааны 

зорилтод үр дүн: Засгийн газрыг 
хэрхэн илүү нээлттэй болгож, 
Засгийн газрын үйл ажиллагааг 
сайжруулж буй талаар товчхон 

тодорхойлох. 

 
 
Иргэд  болон  хөгжлийн  бэрхшээлтэй  хүмүүст  
төрийн үйлчилгээг газрын алслагдсал байдлаас үл 
хамааран хялбар байдлаар, хүнд сурталгүйгээр авах. 

!
!

Гүйцэтгэлийн түвшин 

!
Эхлээгүй 

!
Хязгаарлагдм

ал 

Биелэгдэх 
дөхөж 
байгаа 

!
Биелэгдсэн 

  

   x     
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!
Үр дүнгийн тодорхойлолт: 
Тайлангийн хугацаан дахь 

онцлох үйл ажиллагаануудын үр 
дүн 

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал хуудас 
хөгжүүлэх ТЭЗҮ боловсруулан төрийн бүх 
үйлчилгээний судалгааг хийсэний үндсэн дээр 
боломжит 25 үйлчилгээг цахим хэлбэрээр авах суурь 
системийг хөгжүүлэн ажиллаж байна. 

 
Дуусах өдөр 2015 

Дараагийн алхмууд - 
Нэмэлт мэдээлэл (уг үүрэг амлалтыг гүйцэлтдүүлэхэд ямар ажил үлдсэн талаар болон 

түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй ямар нэгэн бэрхшээл, эрсдэл байгаа эсэхийг 
тодорхойлох) 

!
- 
 

 
Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн загвар хүснэгт 

3.3.2.5. Цахим машины тоог нэмэгдүүлэх 
Хариуцан хэрэгжүүлэгч 

байгууллага 
Мэдээлэл технологи, шуудан, харилцаа холбооны 

  газар 
Хэрэгжүүлэгч байгууллагаас 

хариуцсан хүний нэр 
!

И.Мягмарсүрэн 

Газар, хэлтсийн нэр Мэдээллийн технологийн хэлтэс 
Имейл хаяг myagmarsuren@ Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 

загвар хүснэгт itpta.gov.mn 
Утас +976-99165895; +976-11-330784 

Бусад 
оролцогч 
талууд 

ЗГХЭГ The Cabinet Secretariat 
ИНБ-ууд, хувийн 

салбар, 
ажлын хэсгүүд,    
болон олон  

   талт оролцоо 

  
  
 - 
  
  

!
Гол зорилт Үйлчилгээг  цахимжуулах,  шуурхай  хүргэх  

шинэлэг аргуудыг нэвтрүүлэх 
!

Үйл ажиллагааны товч 
тодорхойлолт (140 тэмтэгтийн 

хязгаартай) 

Цахим  машиныг  орон  нутгийн  түвшинд  
дэлгэрүүлж, алслагдсан  бүс  нутгийн  иргэдэд  
хүргэн,  тоог  230 хүртэл нэмэгдүүлэх. Уг машинд 
агуулагдах мэдээллийн төрлийг нэмэгдүүлэх 

Хамаарал: 
Уг үйл ажиллагаа нь НЗТ-ийн 
зарчмууд болох мэдээллийн 
нээлттэй байдал, төрийн 
хариуцлага, иргэний оролцоо, 
технологийг дэвшил зэргийг 
хэрхэн хангаж буй талаар 
товчхон тодорхойлох. 

 
 Төрийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, төрийн 
үйлчилгээг сайжруулах 
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Уг үйл ажиллагааны 

зорилтод үр дүн: Засгийн газрыг 
хэрхэн илүү нээлттэй болгож, 
Засгийн газрын үйл ажиллагааг 
сайжруулж буй талаар товчхон 

тодорхойлох. 

 
Уг үйл ажиллагааны зорилтод үр дүн нь төрийн 
үйлчилгээний цахим машины тоог нэмэгдүүлснээр 
төрийн   үйлчилгээг   иргэдэд   илүү   хялбар   
хүргэдэг болгох юм. 

!
!

Гүйцэтгэлийн түвшин 

!
Эхлээгүй 

!
Хязгаарлагдма

л 

Биелэгдэх 
дөхөж 
байгаа 

!
Биелэгдсэн 

  

    x   !
Үр дүнгийн тодорхойлолт: 
Тайлангийн хугацаан дахь 

онцлох үйл ажиллагаануудын үр 
дүн 

Монгол Улсын 21 аймаг томоохон сум сууринд 28 
ширхэг Улаанбаатар хотын 80 цэгт суурьлуулж, 
мэдээллийн системийг боловсруулж хэрэглээнд 
нэвтрүүлэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүнд 
сурталгүй, түргэн шуурхай хүргэх боломжтой болсон 
ба эхний байдлаар иргэний бүртгэлийн 8 төрлийн 
лавлагаа, Татварын Ерөнхий газрын 4 төрлийн 
лавлагаа, ААН-үүдийн үйлчилгээг нийт 17 төрийн 
үйлчилгээг хүргэж байна. Үүний   дотор   өдөр   
тутмын   сонингуудын   захиалга, цахилгааны 
төлбөрийг ч “ТҮЦ машин”-аар дамжуулан төлөх 
боломжтой болсон юм.  

Дуусах өдөр 2015 
Дараагийн алхмууд - 

Нэмэлт мэдээлэл (уг үүрэг амлалтыг гүйцэлтдүүлэхэд ямар ажил үлдсэн талаар болон 
түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй ямар нэгэн бэрхшээл, эрсдэл байгаа эсэхийг 

тодорхойлох) 
 

 
 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн загвар хүснэгт 

3.3.2.6. Засгийн газрын “11-11” иргэдийн санал гомдлын төвд хүлээн авсан 
мэдээлэлддүн шинжилгээ хийж, бодлого боловсруулахад тусгадаг болгох. 

Хариуцан хэрэгжүүлэгч 
байгууллага 

!
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар 

Хэрэгжүүлэгч байгууллагаас 
хариуцсан хүний нэр 

!
Х.Оюунцэцэг 

Газар, хэлтсийн нэр Хяналт, шалгалт, үнэлгээ, дотоод аудитын 
газрын дарга 

Имейл хаяг Oyuntsetseg_kh@cabinet.gov.mn 
Утас +97699099893 

Бусад ЗГХЭГ МТШХХГ 
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оролцогч 
талууд 

ИНБ-ууд, 
хувийн салбар, 
ажлын хэсгүүд,    
болон олон  

   талт оролцоо 

- 

!
Гол зорилт Иргэдээс гомдол, санал хүлээж авдаг, шуурхай хариу 

 мэдээлдэг тогтолцоог бүрдүүлэх 
!

Үйл ажиллагааны товч 
тодорхойлолт (140 тэмтэгтийн 

хязгаартай) 

Засгийн газрын “11-11” иргэдийн санал гомдлын 
төвд хүлээн   авсан   мэдээлэлд   дүн   шинжилгээ   
хийж, бодлого  боловсруулахад  тусгадаг  болгох.  
Иргэдээс гомдол,  санал  хүлээн  авч,  хариу  
мэдээлэх  төрийн байгууллагуудын  нэгдсэн  
сүлжээг  байгуулж  цахим хяналтад оруулах. 

Хамаарал: 
Уг үйл ажиллагаа нь НЗТ-ийн 
зарчмууд болох мэдээллийн 
нээлттэй байдал, төрийн 
хариуцлага, иргэний оролцоо, 
технологийг дэвшил зэргийг 
хэрхэн хангаж буй талаар 
товчхон тодорхойлох. 

!!!
!
Төрийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, төрийн 
үйлчилгээг сайжруулах 

 
Уг үйл ажиллагааны 

зорилтод үр дүн: Засгийн газрыг 
хэрхэн илүү нээлттэй болгож, 
Засгийн газрын үйл ажиллагааг 
сайжруулж буй талаар товчхон 

тодорхойлох. 

!
!
Төрийн бодлого боловсруулах үйл явцад иргэдийн 
оролцоог   хангах,   засгийн   газрыг   илүү   нээлттэй, 
иргэдэд хариу өгдөг болгох 
 

!
!

Гүйцэтгэлийн түвшин 

!
Эхлээгүй 

!
Хязгаарлагдм

ал 

Биелэгдэх 
дөхөж 
байгаа 

!
  

Биелэгдсэн 
!

 
    x   

!
Үр дүнгийн тодорхойлолт: 
Тайлангийн хугацаан дахь 

онцлох үйл ажиллагаануудын үр 
дүн 

Засгийн газрын яам, агентлагийг нэгдсэн системд 
холбон нэг платформ болох Засгийн газрын “11-11 
төв”-д иргэдийн санал хүсэлт, гомдол, мэдээллийг 
хүлээн авч Засгийн газрын танхимыг мэдээллээр 
ханган ажиллаж байна. Засгийн газрын “11- 11 
төв”-д 2014 онд нийт 41960 гаруй хандалт 
бүртгэгдсэн ба 2015 оны 7 дугаар сарын байдлаар 
80 мянга, 2016 оны байдлаар нийт 124,652 хандалт 
бүртгэгдсэн ба түүнээс 117,517 санал, хүсэлтийг 
танилцуулж холбогдох арга хэмжээг авч, санал 
хүсэлт гаргасан иргэдэд хариу өгөн ажилласан. Уг 
төвийн нэрийг “Засгийн газрын иргэд олон нийттэй 
харилцах төв” болгон өөрчилж үйл ажиллагааны 
хүрээг өргөтгөн, олон нийтэд илүү хүртээмжтэйгээр 
ажиллаж байна. Засгийн газрын иргэд олон нийттэй 
харилцах төв”-д  хандсан  иргэдийн  санал 
хүсэлтийн  мэдээллийн  дагуу  Засгийн  газрын  
яам, агентлагийн албан тушаалтнуудыг ONLINE 
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шууд хэлэлцүүлэгт  оролцуулж  иргэдийн  санал  
хүсэлтэд шууд хариу өгч нийт 33 шууд 
нэвтрүүлгийг иргэдэд хүргэсэн байна.  

Дуусах өдөр 2016 
Дараагийн алхмууд - 

Нэмэлт мэдээлэл (уг үүрэг амлалтыг гүйцэлтдүүлэхэд ямар ажил үлдсэн талаар болон 
түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй ямар нэгэн бэрхшээл, эрсдэл байгаа эсэхийг 

тодорхойлох) 
!

- 
 

 
 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн загвар хүснэгт 

3.3.3.1. Гэмт хэргийн гаралтын “цахим газрын зураг”-ийг ажиллуулах 
Хариуцан хэрэгжүүлэгч 

байгууллага 
!

ХЗЯ 

Хэрэгжүүлэгч байгууллагаас 
хариуцсан хүний нэр 

!
Энхжаргал 

Газар, хэлтсийн нэр Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын мэргэжилтэн 
Имейл хаяг enkhjargal@moj.gov.mn 

Утас +97699909977 

Бусад 
оролцогч 
талууд 

ЗГХЭГ МТШХХГ 
ИНБ-ууд, хувийн 

салбар, 
ажлын хэсгүүд,    
болон олон  

   талт оролцоо 

  
 - 

!
Гол зорилт Хууль сахиулах үйл ажиллагаа, гэмт хэрэг, 

зөрчлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог 
бүрдүүлэх 
 

!
Үйл ажиллагааны товч 

тодорхойлолт (140 тэмтэгтийн 
хязгаартай) 

!
Гэмт   хэргийн   гаралтын   “цахим   газрын   зураг” 
-ийг ажиллуулах 

Хамаарал: 
Уг үйл ажиллагаа нь НЗТ-ийн 
зарчмууд болох мэдээллийн 
нээлттэй байдал, төрийн 
хариуцлага, иргэний оролцоо, 
технологийг дэвшил зэргийг 
хэрхэн хангаж буй талаар 
товчхон тодорхойлох. 

!!!!!
Шударга ёсыг бэхжүүлж, авлигыг бууруулах. 
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Уг үйл ажиллагааны 

зорилтод үр дүн: Засгийн газрыг 
хэрхэн илүү нээлттэй болгож, 
Засгийн газрын үйл ажиллагааг 
сайжруулж буй талаар товчхон 

тодорхойлох. 

!
Иргэдийг гэмт хэргийн талаарх мэдээллээр хангах, 
аюулгүй, сэрэмжтэй орших нөхцлөөр хангах, мөн 
засгийн газрыг илүү хариуцлагатай болгох. 

!
!

Гүйцэтгэлийн түвшин 

!
Эхлээгүй 

!
Хязгаарлагдм

ал 

Биелэгдэх 
дөхөж 
байгаа 

!
 Биелэгдсэн 

     x  
!

Үр дүнгийн тодорхойлолт: 
Тайлангийн хугацаан дахь 

онцлох үйл ажиллагаануудын үр 
дүн 

Төрийн нарийн бичгийн даргын 2013.06.24-ний 
өдрийн А/53 дугаар тушаалаар “Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагаанд гэмт хэргийн цахим 
газрын зураглалын системийг нэвтрүүлэх төслийг 
боловсруулах” ажлын хэсгийг байгуулан ажилласан. 
 
Гэмт хэргийн цахим зураглал харуулах цахим 
хуудсыг газар зүйн мэдээллийн системийн 
боломжид тулгуурлаж газрын зураг дээр хэрэг 
гаргасан газрыг цэглэж харуулах, мөн тухай нэг 
хугацааны интервалын хооронд гарсан гэмт хэргийн 
мэдээллийг график хэлбэрээр харах, “Үндэсний 
дата төв” УТҮГ-өөс сервис програм хангамжтай 
холболт хийн гэмт хэргийн мэдээлэл авах 
боломжтойгоор боловсруулж, 
http://www.crimemap.police.gov.mn/ домайн хаяг дээр 
байрлуулсан. 2011 оноос хойш цагдаагийн 
байгууллагын гэмт хэргийн мэдээллийн санд 
бүртгэсэн 72,577 тодорхой төрлийн хэргүүдийг 
/Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 91, 96-100, 126, 
145, 146, 147, 148, 181 дүгээр зүйлд заасан гэмт 
хэрэг/ цахим газрын зурагт байршуулж, програм 
хангамжийн хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаж 
байна. 
  
Төв, орон нутгийн цагдаагийн байгууллагаас 2015 
оны эхний 5 сард бүртгэгдсэн 14067 хэргээс 9004 
буюу 64.0 хувийг гэмт хэргийн цахим зураглалд 
нөхөн байршуулаад байна.  

Дуусах өдөр 2016 
Дараагийн алхмууд - 

Нэмэлт мэдээлэл (уг үүрэг амлалтыг гүйцэлтдүүлэхэд ямар ажил үлдсэн талаар болон 
түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй ямар нэгэн бэрхшээл, эрсдэл байгаа эсэхийг 

тодорхойлох) 
- 
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Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн загвар хүснэгт 

          3.3.3.2. Хууль сахиулах үйл ажиллагаа, гэмт хэрэг, зөрчлийн бүртгэл, 
мэдээллийн тогтолцооны нэгдсэн сан бүрдүүлэх 

Хариуцан хэрэгжүүлэгч 
байгууллага 

!
Хууль зүйн яам 

Хэрэгжүүлэгч байгууллагаас 
хариуцсан хүний нэр 

!
Энхжаргал 

Газар, хэлтсийн нэр Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын мэргэжилтэн 
Имейл хаяг enkhjargal@moj.gov.mn 

Утас +97699909977 

Бусад 
оролцогч 
талууд 

ЗГХЭГ - 
ИНБ-ууд, 

хувийн салбар, 
ажлын хэсгүүд,  
болон олон 
талт оролцоо 

  
  
 - 
  

!
Гол зорилт Хууль сахиулах үйл ажиллагаа, гэмт хэрэг, 

зөрчлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог 
бүрдүүлэх 

!
Үйл ажиллагааны товч 

тодорхойлолт (140 тэмтэгтийн 
хязгаартай) 

Хууль сахиулах үйл ажиллагаа, гэмт хэрэг, 
зөрчлийн бүртгэл, мэдээллийн тогтолцооны нэгдсэн 
сан бүрдүүлж, холбогдох этгээдэд нээлттэй, 
хүртээмжтэй болгох 

Хамаарал: 
Уг үйл ажиллагаа нь НЗТ-ийн 
зарчмууд болох мэдээллийн 
нээлттэй байдал, төрийн 
хариуцлага, иргэний оролцоо, 
технологийг дэвшил зэргийг 
хэрхэн хангаж буй талаар 
товчхон тодорхойлох. 

 
 
Иргэдийг гэмт хэргийн талаарх мэдээллээр хангах, 
аюулгүй, сэрэмжтэй орших нөхцлөөр хангах, мөн 
засгийн газрыг илүү хариуцлагатай болгох. 

 
Уг үйл ажиллагааны 

зорилтод үр дүн: Засгийн газрыг 
хэрхэн илүү нээлттэй болгож, 
Засгийн газрын үйл ажиллагааг 
сайжруулж буй талаар товчхон 

тодорхойлох. 

 
Иргэдийг гэмт хэргийн талаарх мэдээллээр хангах, 
аюулгүй, сэрэмжтэй орших нөхцлөөр хангах, мөн 
засгийн газрыг илүү хариуцлагатай болгох. 

!
!

Гүйцэтгэлийн түвшин 

!
Эхлээгүй 

!
Хязгаарлагдм

ал 

Биелэгдэх 
дөхөж 
байгаа 

!
 Биелэгдсэн 

    x    
!

Үр дүнгийн тодорхойлолт: 
Тайлангийн хугацаан дахь 

онцлох үйл ажиллагаануудын үр 
дүн 

!
Шүүх, хууль сахиулах байгууллагуудын мэдээллийн 
цахим нэгдсэн сүлжээ бүрдүүлэх тухай УИХ-ын 
Хууль зүйн  байнгын хорооны  тогтоолын  төслийг 
боловсруулж, Байнгын хорооны 5 дугаар сарын 19-
ний хуралдаанаар хэлэлцүүлж, батлуулсан. 
Сүлжээний  орчин үүсгэх хүрээнд  Тагнуулын 
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Ерөнхий газрын Кибер аюулгүй байдлын газартай 
хамтран төсөлд хамрагдсан байгууллагууд болон   
ХЗЯ-ны хооронд мэдээллийг дамжуулах сүлжээг 
төрийн холбооны  суурь сүлжээний  шилэн  
кабелийн холболтыг ашиглан төвлөрүүлсэн. 
 
Мэдээллийн системд 2012-2015 онд 7016803 багц 
мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. Мэдээллийн сангаас 
“Монгол улсад бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, захиргааны 
зөрчлийн статистик мэдээ”, “Хэрэг бүртгэх, мөрдөн 
байцаах ажиллагааны хэргийн болон түдгэлзүүлсэн 
хэргийн хөдөлгөөн шийдвэрлэлтийн мэдээ”-г  сар бүр 
нэгтгэн гаргаж холбогдох байгууллага, албан 
тушаалтанд хүргүүлсэн ба дээрх мэдээнүүдийг 
цагдаагийн байгууллагын дотоод сүлжээний 
system.police.gov болон Хууль зүйн яамны салбарын 
статистикийн мэдээллийн сангийн, Үндэсний 
Статистикийн хорооны medee@nso.mn цахим 
хуудаст тус тус байршуулж мэдээллээр хангах ажлыг 
зохион байгуулж байна. Монгол Улсад бүртгэгдсэн 
гэмт хэргийн нөхцөл байдал, чиг хандлага, зарим 
тодорхой төрлийн гэмт хэрэг, түүний үйлдэгдсэн 
онцлог, захиргааны зөрчил, түүний шийдвэрлэлтийн 
талаарх мэдээлэл, шалтгаан нөхцөл, хүчин зүйл, 
урьдчилан сэргийлэх арга зам гэсэн үндсэн сэдвүүд, 
мөн зарим тодорхой төрлийн гэмт хэргийн шалтгаан 
нөхцөлийг судалсан судалгааны ажлын танилцуулга, 
тайлан, илтгэл, зөвлөмжийг багтаасан “Монгол Улс 
дахь гэмт хэргийн байдал, шалтгаан нөхцөл, 
урьдчилан сэргийлэх арга зам” сэдэвт товхимлыг  
жил бүр бэлтгэн хэвлүүлж холбогдох дээд шатны 
байгууллага болон хууль сахиулах байгууллагууд, 
төв, орон нутгийн цагдаагийн газар, хэлтсүүдэд 
хүргүүлсэн бана.  

Дуусах өдөр 2016 
Дараагийн алхмууд - 

Нэмэлт мэдээлэл (уг үүрэг амлалтыг гүйцэлтдүүлэхэд ямар ажил үлдсэн талаар болон 
түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй ямар нэгэн бэрхшээл, эрсдэл байгаа эсэхийг 

тодорхойлох) 

- 
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Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн загвар хүснэгт 

3.3.3.3 Нийтийн албан хаагчдын хөрөнгө орлого, ашиг сонирхлын мэдүүлгийг 
санамсаргүй сонголтын аргаар шалгах арга нэвтрүүлэх 

Хариуцан хэрэгжүүлэгч 
байгууллага 

!
Авилгатай тэмцэх газар 

Хэрэгжүүлэгч байгууллагаас 
хариуцсан хүний нэр 

!
Ж.Батсайхан 

Газар, хэлтсийн нэр Хяналт, шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн дарга 

Имейл хаяг contact@iaac.mn 
Утас  +97670112452 

Бусад оролцогч 
талууд 

ЗГХЭГ                                 Хууль зүйн яам 
ИНБ-ууд, 

хувийн салбар, 
ажлын хэсгүүд,  
болон олон 
талт оролцоо 

  
 -  
  

!
Гол зорилт Нийтийн албан хаагчдын хөрөнгө орлого, ашиг 

сонирхлын мэдүүлгийн ил тод байдлыг хангаж, 
  хяналтыг сайжруулах. 

!
Үйл ажиллагааны товч 

тодорхойлолт (140 тэмтэгтийн 
хязгаартай) 

Нийтийн   албан   хаагчдын   хөрөнгө   орлого,   
ашиг сонирхлын мэдүүлгийг санамсаргүй сонголтын 
аргаар шалгах арга нэвтрүүлэх. 

Хамаарал: 
Уг үйл ажиллагаа нь НЗТ-ийн 
зарчмууд болох мэдээллийн 
нээлттэй байдал, төрийн 
хариуцлага, иргэний оролцоо, 
технологийг дэвшил зэргийг 
хэрхэн хангаж буй талаар 
товчхон тодорхойлох. 

!!!!!
   Шударга ёсыг бэхжүүлж, авлигыг бууруулах 

 
Уг үйл ажиллагааны 

зорилтод үр дүн: Засгийн газрыг 
хэрхэн илүү нээлттэй болгож, 
Засгийн газрын үйл ажиллагааг 
сайжруулж буй талаар товчхон 

тодорхойлох. 

!!
Албан тушаалтнуудын хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 
нийтэд ил болгосоноор иргэдээс төрийн албан 
хаагчдад итгэх итгэлийг нэмэгдүүлж, засгийн 
газрын илүү хариуцлагатай,  ил  тод,  болгоход  ач 
холбогдолтой. 

 

Гүйцэтгэлийн түвшин 

!
Эхлээгүй 

!
Хязгаарлагдм

ал 

Биелэгдэх 
дөхөж 
байгаа 

!
Биелэгдсэн 

  

   x    
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Үр дүнгийн тодорхойлолт: 
Тайлангийн хугацаан дахь 

онцлох үйл ажиллагаануудын үр 
дүн 

 
Албан байгууллага болон хувь хүмүүсийн 
хүсэлтээр “хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон 
хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, 
хадгалах журам”-д заасан этгээдийн хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг мөрдөн шалгах ажиллагааг хэрэгжүүлж 
байна. МУ-ын хэмжээнд мэдүүлэг гаргагч тоо тийм 
ч цөөн биш тул цаашид ОУ-ын хэмжээнд 
мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжид нийцүүлэн 
мэдүүлэг гаргагчийг цөөлж санамсаргүй сонголтын 
аргаар шалгах арга нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. 

Дуусах өдөр 2015 
Дараагийн алхмууд - 

Нэмэлт мэдээлэл (уг үүрэг амлалтыг гүйцэлтдүүлэхэд ямар ажил үлдсэн талаар болон 
түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй ямар нэгэн бэрхшээл, эрсдэл байгаа эсэхийг 

тодорхойлох) 

Мэдүүлэг гаргагчдын хамрах хүрээ их, хяналт, шалгалтын ажлыг гар аргаар хийж 
байгаагаас нэг жилд дунджжаар нийт мэдүүлэг гаргагчдын 1,2 хувийг л шалгаж байна. 

 

Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн загвар хүснэгт 

3.3.3.4 Авлигын индекс өндөртэй байгууллагуудын нийтийн албан тушаалтны 
хөрөнгө орлого, ашиг сонирхлын мэдүүлгийг цахим мэдээллийн сүлжээнд 

байрлуулах 
Хариуцан хэрэгжүүлэгч 

байгууллага 
!

Авилгатай тэмцэх газар 

Хэрэгжүүлэгч байгууллагаас 
хариуцсан хүний нэр 

!
Ж.Батсайхан 

Газар, хэлтсийн нэр Хяналт, шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн дарга 

Имейл хаяг contact@iaac.mn 
Утас +97670112468, +97670112485 

!
Бусад 
оролцогч 
талууд 

ЗГХЭГ Хууль зүйн яам 
ИНБ-ууд, хувийн 

салбар, 
ажлын хэсгүүд,  
болон олон 
талт оролцоо 

- 

!
Гол зорилт 

Нийтийн албан хаагчдын хөрөнгө орлого, ашиг 
сонирхлын мэдүүлгийн ил тодkбайдлыг хангаж, 
хяналтыг сайжруулах. 

Үйл ажиллагааны товч 
тодорхойлолт (140 тэмтэгтийн 

Хязгаартай) 

Авлигын индекс өндөртэй  байгууллагуудын  
нийтийн албан  тушаалтны  хөрөнгө  орлого,  ашиг  
сонирхлын мэдүүлгийг цахим мэдээллийн сүлжээнд 
байрлуулах. 
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Хамаарал: 
Уг үйл ажиллагаа нь НЗТ-ийн 
зарчмууд болох мэдээллийн 
нээлттэй байдал, төрийн 

хариуцлага, иргэний оролцоо, 
технологийг дэвшил зэргийг 
хэрхэн хангаж буй талаар 
товчхон тодорхойлох. 

!!!!!
Шударга ёсыг бэхжүүлж, авлигыг бууруулах 

Уг үйл ажиллагааны 
зорилтод үр дүн: Засгийн газрыг 
хэрхэн илүү нээлттэй болгож, 
Засгийн газрын үйл ажиллагааг 
сайжруулж буй талаар товчхон 

тодорхойлох. 

!!!
Албан     тушаалтнуудын     ХАСХОМ-ийг     ил     тод 
мэдээлснээр авилгаас урьдчилан сэргийлнэ. 

!
!

Гүйцэтгэлийн түвшин 

!
Эхлээгүй 

!
Хязгаарлагдм

ал 

Биелэгдэх 
дөхөж 
байгаа 

!
Биелэгдсэн 

                x 
!

Үр дүнгийн тодорхойлолт: 
Тайлангийн хугацаан дахь 

онцлох үйл ажиллагаануудын үр 
дүн 

Төрийн өндөр дээд албан тушаалтай 240 гаруй албан 
тушаалтны хөрөнгө орлого, ашиг сонирхлын 
мэдүүлгийг Төрийн мэдээлэл болон http://www.iaac.mn 
цахим хуудсанд байршуулж олон нийтэд ил тод 
мэдээлж байна. 

Дуусах өдөр 2016 
Дараагийн алхмууд - 

Нэмэлт мэдээлэл (уг үүрэг амлалтыг гүйцэлтдүүлэхэд ямар ажил үлдсэн талаар болон 
түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй ямар нэгэн бэрхшээл, эрсдэл байгаа эсэхийг 

тодорхойлох) 

- 

 
 

!
Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн загвар хүснэгт 

3.3.3.5. Иргэдийн ашиг сонирхолтой зөрчилдсөн, иргэдийн оролцоогүйгээр гарсан 
шийдвэрийг өөрчлөх, хүчингүй болгох журам гаргах 

Хариуцан хэрэгжүүлэгч 
байгууллага 

!
Хууль зүйн яам 

Хэрэгжүүлэгч байгууллагаас 
хариуцсан хүний нэр 

!
Энхжаргал 

Газар, хэлтсийн нэр Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын мэргэжилтэн 
Имейл хаяг enkhjargal@moj.gov.mn 

Утас +97699909977 
!

Бусад 
оролцогч 
талууд 

ЗГХЭГ Нийслэл, аймгийн захиргаа 
ИНБ-ууд, 

хувийн салбар, 
ажлын хэсгүүд,  
болон олон 

 
- 
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талт оролцоо 

!
Гол зорилт 

   Шударга ёсыг бэхжүүлж, авлигыг бууруулах 

Үйл ажиллагааны товч 
тодорхойлолт (140 тэмтэгтийн 

Хязгаартай) 

Иргэдийн  ашиг  сонирхолтой  зөрчилдсөн,  
иргэдийн оролцоогүйгээр гарсан шийдвэрийг 
өөрчлөх, хүчингүй болгох    журам    гаргах,    мөн    
холбогдох    албан тушаалтнуудад  гаргасан   
алдааных   нь   хариуцлага тооцох. 

Хамаарал: 
Уг үйл ажиллагаа нь НЗТ-ийн 
зарчмууд болох мэдээллийн 
нээлттэй байдал, төрийн 

хариуцлага, иргэний оролцоо, 
технологийг дэвшил зэргийг 
хэрхэн хангаж буй талаар 
товчхон тодорхойлох. 

!!
 Шударга ёсыг бэхжүүлж, авлигыг бууруулах 

Уг үйл ажиллагааны 
зорилтод үр дүн: Засгийн газрыг 
хэрхэн илүү нээлттэй болгож, 
Засгийн газрын үйл ажиллагааг 
сайжруулж буй талаар товчхон 
тодорхойлох. 

!
!
Шийдвэр гаргах, бодлого боловсруулах үйл  
ажиллагаанд үргэлж иргэдийн оролцлог хангаж 
байх ба засгийн газрыг илүү хариуцлагатай болгох. 

!
!

Гүйцэтгэлийн түвшин 

!
Эхлээгүй 

!
Хязгаарлагдм

ал 

Биелэгдэх 
дөхөж 
байгаа 

!
Биелэгдсэн 

  

   x     
!

Үр дүнгийн тодорхойлолт: 
Тайлангийн хугацаан дахь 

онцлох үйл ажиллагаануудын үр 
дүн 

Тухайн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв 
байгууллагатай хамтран салбарын хууль 
тогтоомжийн давхардал, зөрчил, хийдлийг 
арилгах, тэдгээрийн хоорондын уялдаа  холбоог  
сайжруулах  ажлын хүрээнд Тамхины хяналтын 
тухай, Олон улсын гэрээний тухай, Татварын 
ерөнхий, Сууц өмчлөгчдийн холбооны  тухай,  
Аялал  жуулчлалын  тухай,  Жижиг дунд 
үйлдвэрийн тухай, Хөдөлмөрийн тухай зэрэг 7 
хуулийн давхардал, зөрчил, хийдлийн талаарх 
судалгааг эцэслэн гаргалаа. 

Дуусах өдөр 2015 
Дараагийн алхмууд - 

Нэмэлт мэдээлэл (уг үүрэг амлалтыг гүйцэлтдүүлэхэд ямар ажил үлдсэн талаар болон 
түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй ямар нэгэн бэрхшээл, эрсдэл байгаа эсэхийг 

тодорхойлох) 

- 

 
 



НЗТ$$Монгол$$$$Улс$$үнэлгээний$$$$тайлан$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $
!

35!

!
Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн загвар хүснэгт 

3.3.3.6. Хуулийн төсөл, захиргааны журам болон тэдгээрт орсон нэмэлт 
өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг тухайн цаг үед нь олон нийтэд хүргэх 

Хариуцан хэрэгжүүлэгч 
байгууллага 

!
Хууль зүйн яам 

Хэрэгжүүлэгч байгууллагаас 
хариуцсан хүний нэр 

!
Энхжаргал 

Газар, хэлтсийн нэр Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын мэргэжилтэн 
Имейл хаяг enkhjargal@moj.gov.mn 

Утас +97699909977 
!

Бусад 
оролцогч 
талууд 

ЗГХЭГ Cabinet Secretariat of Government 
ИНБ-ууд, 

хувийн салбар, 
ажлын хэсгүүд,  
болон олон 
талт оролцоо 

  
 - 
  

!
Гол зорилт 

!

Хууль,  эрх  зүйн  талаарх  мэдээллээр  иргэдийг  
цаг алдалгүй хангаж байх 

Үйл ажиллагааны товч 
тодорхойлолт (140 тэмтэгтийн 

Хязгаартай) 

Бүх орон нутгийн түвшин бүрт иргэдэд хууль, эрх 
зүйн талаарх мэдээллийг Төрийн үйлчилгээний 
цахим машин, иргэний танхим, болон нийтийн 
номын сангуудаас авах боломжийг бий болгох. 

Хамаарал: 
Уг үйл ажиллагаа нь НЗТ-ийн 
зарчмууд болох мэдээллийн 
нээлттэй байдал, төрийн 

хариуцлага, иргэний оролцоо, 
технологийг дэвшил зэргийг 
хэрхэн хангаж буй талаар 
товчхон тодорхойлох. 

!!!
Иргэдийн хууль, эрх зүйн мэдээллээр хангаж, санал, 
дуу хоолойгоо хүргэх боломж олгосноороо засгийн 
газрыг илүү нээлттэй, хариу өгдөг, хариуцлагатай 
болгож байна. 

Уг үйл ажиллагааны 
зорилтод үр дүн: Засгийн газрыг 
хэрхэн илүү нээлттэй болгож, 
Засгийн газрын үйл ажиллагааг 
сайжруулж буй талаар товчхон 

тодорхойлох. 

!!!
Шийдвэр    гаргах,    хууль,    тогтоомж    батлах    
үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах 
 
 

!
!

Гүйцэтгэлийн түвшин 

!
Эхлээгүй 

!
Хязгаарлагдм

ал 

Биелэгдэх 
дөхөж 
байгаа 

!
Биелэгдсэн 

  

     x    
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!
Үр дүнгийн тодорхойлолт: 
Тайлангийн хугацаан дахь 

онцлох үйл ажиллагаануудын үр 
дүн 

!
2015 оны эхний 8 дугаар сарын байдлаар Хууль 
тогтоомжийн үндэсний санд нийт 459 эрх зүйн акт 
бүртгэгдсэн байна. Хууль тогтоомжийн бүртгэл 
лавлагааны санд бүртгэгдсэн актаас 314 нь хуулийн 
нэмэлт өөрчлөлтийн байна. Шинээр бүртгэгдсэн 
актаар Төрийн мэдээллийн нэгдсэн систем /Able/ 
"олон нийт" гэсэн хэсэгт 16 удаа мэдээллийг оруулж 
нийтэд мэдээлсэн байна. Хууль тогтоомжийн 
бүртгэл лавлагааны сангийн бүртгэлийг 
цахимжуулах ажлын хүрээнд програмд нийт 1600 
баримт бичгийг оруулж, цахим бүртгэлийн 
програмыг баяжууллаа. 

Бүх яамдын нийт 400 гаруй албан хаагчид Хууль 
тогтоомжийн төсөл болон захиргааны акт 
боловсруулах аргачлалын талаар сургалт, 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулав. 

Мөн www.legalinfo.mn цахим хуудсанд бүх 
захиргааны хэм хэмжээний актыг байршуулж олон 
нийтэд ил тод мэдээлж байна. 

Дуусах өдөр 2016 
Дараагийн алхмууд - 

Нэмэлт мэдээлэл (уг үүрэг амлалтыг гүйцэлтдүүлэхэд ямар ажил үлдсэн талаар болон 
түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй ямар нэгэн бэрхшээл, эрсдэл байгаа эсэхийг 

тодорхойлох) 

- 

 

Commitment Completion Template 

3.3.3.7 Strengthen the capacity of citizens by implementing certain projects to enhance legal 
knowledge of target groups using simple language. 

Хариуцан хэрэгжүүлэгч 
байгууллага 

!
Хууль зүйн яам 

Хэрэгжүүлэгч байгууллагаас 
хариуцсан хүний нэр 

!
Энхжаргал 

Газар, хэлтсийн нэр Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын мэргэжилтэн 
Имейл хаяг enkhjargal@moj.gov.mn 

Утас +97699909977 
!
Бусад оролцогч 

талууд 

ЗГХЭГ - 
ИНБ-ууд, 

хувийн салбар, 
ажлын хэсгүүд,  
болон олон 
талт оролцоо 

  
ИНБ-ууд  

  
  

! Иргэд,   зорилтод   бүлгүүдэд   зориулсан   эрх   
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Гол зорилт зүйн боловсрол олгох 
Үйл ажиллагааны товч 

тодорхойлолт (140 тэмтэгтийн 
Хязгаартай) 

Зорилтот бүлгүүдэд чиглэсэн эрх зүйн 
боловсролыг энгийн ойлгомжтой хэлбэрээр олгох 
төсөл хэрэгжүүлж 
иргэдийг чадавхижуулах 

Хамаарал: 
Уг үйл ажиллагаа нь НЗТ-ийн 
зарчмууд болох мэдээллийн 
нээлттэй байдал, төрийн 

хариуцлага, иргэний оролцоо, 
технологийг дэвшил зэргийг 
хэрхэн хангаж буй талаар 
товчхон тодорхойлох. 

!!!
!
Шударга ёсыг бэхжүүлж, авлигыг бууруулах 

Уг үйл ажиллагааны 
зорилтод үр дүн: Засгийн газрыг 
хэрхэн илүү нээлттэй болгож, 
Засгийн газрын үйл ажиллагааг 
сайжруулж буй талаар товчхон 

тодорхойлох. 

Уг үйл ажиллагааны зорилтод үр дүн: Засгийн газрыг 
хэрхэн илүү нээлттэй болгож, Засгийн газрын үйл 
ажиллагааг сайжруулж буй талаар товчхон 
тодорхойлох. 

!
!

Гүйцэтгэлийн түвшин 

!
Эхлээгүй 

!
Хязгаарлагдм

ал 

Биелэгдэх 
дөхөж 
байгаа 

!
Биелэгдсэн 

  

    x    !
Үр дүнгийн тодорхойлолт: 
Тайлангийн хугацаан дахь 

онцлох үйл ажиллагаануудын үр 
дүн 

!
Монголын   үндэсний   радиогоор   сар   бүр   
явуулдаг ”Шинэ товчоо” радио зохиомжит 
нэвтрүүлгээр   2015 онд хууль   тогтоомж 
сурталчлах ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж, 
Төрийн нарийн бичгийн даргаар батлуулсан. Хууль 
зүйн сайдын 2015 оны 05 дугаар сарын 01-ний 
өдрийн  А/93  дугаар  тушаалаар  “Хууль  зүйн  
сайдын эрхлэх  асуудлын  хүрээний  агентлаг,  
байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудыг 2015 
онд давтан, мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр, 
“Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 
агентлаг, байгууллагын алба хаагчдыг 2015 онд 
давтан, мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр”-ийг тус 
тус батлуулсан. “Эрх    зүйн    мэдээлэл,         
сургалт,    сурталчилгаа, судалгааны Хууль зүйн 
үндэсний хүрээлэнтэй гэрээ байгуулан ажиллаж 
байна. “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах” сэдвээр 2016 
оны 06 дугаар сарын 30-нд сургалт зохион байгуулж,    
гарын авлага материал боловсруулан тараасан. 

Дуусах өдөр 2016 
Дараагийн алхмууд - 

Нэмэлт мэдээлэл (уг үүрэг амлалтыг гүйцэлтдүүлэхэд ямар ажил үлдсэн талаар болон 
түүнийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй ямар нэгэн бэрхшээл, эрсдэл байгаа эсэхийг 

тодорхойлох) 

- 


