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№

Хөтөлбөрийн танилцуулга хэсэг
Улсын ИхХурлын 2016 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор
баталсан “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”, Засгийн газрын 2017 оны 4 дүгээр
сарын 12-ны өдрийн 114 дүгээр тогтоолоор баталсан “Авлигатай тэмцэх үндэсний
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”
Төрийн байгууллага, албан тушаалтан, хувийн хэвшил, иргэний нийгэм, улс төрийн
нам, бүлгийг авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, олон нийтэд шударга ёсны
үзэл санааг төлөвшүүлэх, ил тод, нээлттэй, хариуцлагатай нийгмийг хөгжүүлэх
Улсын болон орон нутгийн төсөв, олон улсын байгууллага, хандивлагч орны зээл,
тусламжийн хөрөнгө

1.

Хөтөлбөрийннэр, огноо,
шийдвэрийндугаар

2.

Хөтөлбөрийн зорилго

3.

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

4.

Хэрэгжүүлэгч байгууллага

Бүх шатны төрийн байгууллага

5.

Хэрэгжих нийт хугацаа

6 жил
Зорилт 1. 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;

6.

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд

Зорилт 2. Төрийн үйлчилгээний нээлттэй байдлыг хангаж, цахим үйлчилгээг
хөгжүүлж чанар хүртээмжийг нь сайжруулах, үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг дээдэлж,
төрийн албан хаагчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх;
Зорилт 3. Төсөв, санхүү, аудитын үйл ажиллагааны удирдлага, хяналтыг сайжруулах,
ил тод байдлыг хангах, төсвийн хөрөнгө, гадаадын зээл, тусламжийг үр ашигтай,

зориулалтын дагуу зарцуулах, хариуцлагыг дээшлүүлэх;
Зорилт4. Худалдан авах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгож,
үр ашигтай, шударга, ил тод, нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлж, хяналт, хариуцлагыг
дээшлүүлэх;
Зорилт5. Шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагын шударга, ил тод,
хараат бус байдлыг бэхжүүлэх, авлигын эсрэг хамтын ажиллагааг сайжруулах;
Зорилт 6. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд төр, хувийн хэвшлийн
хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх;
Зорилт7. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн
хяналт, иргэний нийгмийн байгууллагын үүрэг, оролцоог нэмэгдүүлэн, идэвх
санаачилгыг дэмжих;
Зорилт8. Иргэний мэдээлэл авах эрхийг баталгаажуулсан хуулийн хэрэгжилтийг
хангах, хэвлэл мэдээллийн эрх зүйн орчин, сэтгүүлчийн мэргэжлийн ёс зүй,
хариуцлагыг дээшлүүлэх;
Зорилт 9. 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;
Зорилт10. Шударга ёсны үзэл санааг төлөвшүүлэн, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх
үйл ажиллагааг үе шаттай зохион байгуулж, авлигын эсрэг боловсролыг дээшлүүлэх;

7.

Зардал

Төсөв
Үүнд:
1-р үе шат

Зорилт11. Авлигатай тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны хүрээнд
олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, олон улсын байгууллагын санал,
зөвлөмжийг авч хэрэгжүүлэх.
24,962.4
Төсөв
Гүйцэтгэл
14,308.9
499.0

2-р үе шат

Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:

8.
1-р зорилтын хүрээнд:

10,653.5
Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг тайлагнах хэсэг
Гүйцэтгэлийг Засгийн газрын 2017 оны 114 дүгээр тогтоолоор баталсан
төлөвлөгөөний арга хэмжээ бүрээр, хүрсэн түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлтийн хамт
зохих талбарт бичнэ.
4.1.1.1 дэх үйл ажиллагааны чиглэлийн 1-д заасны дагуу Төрийн албаны
зөвлөлийн болон салбар зөвлөлийн дүгнэлт, нийтийн албанд нэр дэвшсэн этгээдийн
хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг Авлигатай тэмцэх газарт тухай бүр
хянуулж, зөвшөөрөл авсаны үндсэн дээр алба хаагчийг зохих албан тушаалд томилж
байна.
2018 онд Батлан хамгаалах яам, харьяа аж ахуйн нэгж байгууллагатай
холбоотой нийт 163 алба хаагчийн Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг
Авлигатай тэмцэх газарт хянуулсны үндсэн дээр зохих албан тушаалд томилон
ажиллуулж байна. Батлан хамгаалах яамны эрх бүхий албан тушаалтны зүгээс
яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газартай хамтран алба хаагчдын ХАСУМ-ийг
Авлигатай тэмцэх газраар хянуулсны үндсэн дээр зохих албан тушаалд томилж
байгаад хяналт тавьж ажиллаж байна.
2018 онд Батлан хамгаалах яам болон харьяа аж ахуйн нэгж, байгууллагад
хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянуулахгүйгээр томилогдсон алба
хаагч байхгүй болно.
4.1.1.1. дэх үйл ажиллагааны чиглэлийн 5-д заасны дагуу Төрийн албаны
зөвлөлийн Батлан хамгаалах яамны дэргэдэх салбар зөвлөл нь холбогдох хууль,
тогтоомжийг хэрэгжүүлж Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм, “Төрийн
албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам батлах тухай” Монгол Улсын
Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 128 дугаар тогтоолд заасан Төрийн албаны
зөвлөлийн чиг үүргийг хэрэгжүүлж, Батлан хамгаалах салбарын хүний нөөцийн
удирдлагын асуудлыг шийдвэрлэх, боловсон хүчнийг зөв сонгож байршуулах, Зэвсэгт
хүчний мэргэжлийн боловсон хүчний хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн гадаад,
дотоодын цэргийн академи, их, дээд сургуулиудад офицер, ахлагч, сонсогч,
оюутнуудыг суралцуулах, мэргэшүүлэх, мэргэжил олгох, шагнаж урамшуулах,

нийгмийн хамгаалал, баталгааг хангах, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг
сахиулах, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн маргааныг хянан
шийдвэрлэх ажлыг мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажилласан.
Тус салбар зөвлөл нь 2018 онд авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө,
хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, хуралдааны дэгийг Салбар зөвлөлийн даргаар 2018
оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр батлуулан хэрэгжүүллээ.
Хүний нөөцийн төлөвлөлт, стратегийг тодорхойлох чиг үүргийн хүрээнд Монгол
Улсын батлан хамгаалах бодлогын үндэс баримт бичиг, батлан хамгаалах салбарын
холбогдох хууль, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Зэвсэгт
хүчний байгуулалтыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөрт туссан зорилт, арга
хэмжээг хэрэгжүүлэх, батлан хамгаалах, Зэвсэгт хүчнийг хүний нөөцийн урт
хугацааны тогтвортой бодлогын хүрээнд түүний удирдлага, төлөвлөлт, нөхөн
хангалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох зорилгоор Батлан хамгаалахын сайдын
2018 оны А/294 дүгээр тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг “Батлан хамгаалахын
хүний нөөцийн бодлого” баримт бичгийг боловсруулан Батлан хамгаалахын сайдын
зөвлөлийн 2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 15 дугаар хуралдаанаар
хэлэлцүүлсэн.
2018 онд Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн хуралдааныг нийт 8
удаа зохион байгуулж 20 алба хаагчийг албан тушаалд томилох, 113 алба хаагчид
цэргийн цол олгуулах, 525 алба хаагчийг төрийн дээд одон, медалиар шагнуулах,
“2018 оны салбарын тэргүүний офицер, ахлагч, албан хаагч” шалгаруулах, 1 алба
хаагчид хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж олгуулах, 3 алба хаагчид
эмчилгээний зардал олгуулах, Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуульд элсэлт
авах мэргэжил хяналтын тоо батлуулах, Батлан хамгаалах яам, харьяа байгууллагын
хуульд заасан насны дээд хязгаарт хүрсэн 41 офицер, ахлагчийг цэргийн алба
хаасны тэтгэвэр тогтоолгох, 2 алба хаагчийн цэргийн алба хаах хугацааг сунгах
асуудлуудыг хэлэлцэн холбогдох шийдвэрийг гаргуулсан.
Салбар зөвлөлийн хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн дүгнэлтийг тогтоолоор
баталгаажуулж, тушаалаар хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Төрийн албаны зөвлөлийн Батлан хамгаалах яамны салбар зөвлөлийн
төлөвлөгөөний дагуу Батлан хамгаалах яамны харьяа төсөвт болон төрийн өмчит аж

ахуйн нэгжүүдэд "Хүний нөөцийн төлөвлөлт, зохион байгуулалт, нийгмийн
хамгааллын талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, архив албан хэрэг хөтлөлт,
өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдалд явуулах шалган туслах ажлын
удирдамж"-ийг 2018 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр Төрийн нарийн бичгийн
даргаар батлуулан ажилласан.
Шалган туслах ажлын хүрээнд Батлан хамгаалах яамны ажлын байрны
тодорхойлолтын боловсруулалт, албан хаагчидтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээ,
хөдөлмөрийн гэрээ, гэрээ дүгнэсэн байдал, сул орон тоог нөхөн хангах үйл
ажиллагааг хууль, дүрэм журмын хүрээнд зохион байгуулж байгаа байдал, сонгон
шалгаруулалт, нөөц бүрдүүлэлтийн талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, Төрийн
албан хаагчийн ёс зүй, төрийн албаны талаар гарсан маргааныг хянан шийдвэрлэж
байгаа байдал, зохион байгуулсан ажил, үр дүнгийн хэрэгжилт, төрийн албан
хаагчдыг давтан сургаж мэргэшүүлэх, сургалт дамжаанд хамруулж байгаа байдал,
сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хүний нөөцийн холбогдолтой мэдээ,
судалгаа, мэдээллийн цахим сан байгуулсан байдал, хувийн хэрэг бүрдүүлэлт,
түүний баяжилт, хөтлөлтийн байдал зэргийг шалгаж заавар, зөвлөгөө өгч ажилласан.
Төрийн захиргааны төв байгууллагын хүний нөөцийн жагсаалт, төрийн
албанаас түр чөлөөлөгдсөн, Төрийн албаны хуульд заасан үндэслэлээр
чөлөөлөгдсөн төрийн алба хаагчийн нөөцийг бүртгэлийг ил тод болгох асуудлаар
2018 онд Төрийн албаны Салбар зөвлөлийн хуралдааныг нийт 12 удаа зохион
байгуулж, Зэвсэгт хүчний мэргэжлийн боловсон хүчний хэрэгцээ шаардлагад
нийцүүлэн гадаад, дотоодын цэргийн академи, их, дээд сургууль, дамжаанд офицер,
ахлагч, сонсогч, оюутнуудыг суралцуулах, мэргэшүүлэх, мэргэжил олгох, давтан
сургах талаар арга хэмжээнүүдийг авч төлөвлөн ажиллаж байна.
Монгол Улсын Батлан хамгаалах, Зэвсэгт хүчний гадаад арга хэмжээний 2018
оны төлөвлөгөөний дагуу энэ онд гадаадын улс орнуудтай хамтран хэрэгжүүлэхээр
төлөвлөгдсөн сургалт, арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр болон Батлан
хамгаалах салбарын цэргийн алба хаагчдын мэргэжлийг дээшлүүлэх зорилгоор
албан тушаалын дамжаануудыг Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуулийг
түшиглэн зохион байгуулах чиглэлээр доорх ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

Улсын Их Хурлын 2017 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн нэгдсэн чуулганаар
“Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай” хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10
дахь заалт, 9 дүгээр зүйлийн 9.5 дахь хэсэгт тус тус өөрчлөлт оруулсантай
холбогдуулан “Гадаадын цэргийн академи, их, дээд сургууль, дамжаанд суралцагчийг
сонгон шалгаруулах, суралцагчид сургалтын тэтгэлэг, тээврийн зардлыг олгох
журам”-ын төслийг шинэчлэн боловсруулж Засгийн газрын хуралдаанаар 2019 оны 1
дүгээр улиралд багтаан хэлэлцүүлэхээр төлөвлөж байна.
Тус байгууллагын алба хаагч нь төрийн тусгай алба хаагчид хамаардаг ба
Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 13.1.3.ё-д “төрийн цэргийн байгууллагын
бие бүрэлдэхүүний тоо бүртгэл ... ” -тэй холбоотой асуудал нь төрийн нууцад
хамаарахаар заасан тул хүний нөөцийн жагсаалт, түр чөлөөлөх, нөөцийн бүртгэлийг
ил тод нээлттэй болгох асуудал нь хуулиар хязгаарлагдсан байдаг тул зарим
мэдээллийг цахим хуудсанд байршуулаагүй.
4.1.1.2-д заасан үйл ажиллагааны 1-д заасны дагуу албан хаагчийг зохих
албан тушаалд томилохдоо ёс зүй, мэдлэг боловсрол, туршлага, ур чадварын
ерөнхий болон тусгай шалгуурыг үндэслэн томилж байна.
Гадаадын сургалт: Гадаадын цэргийн их дээд сургууль, дамжаанд
суралцагсдыг сонгон шалгаруулах байнгын ажлын хэсгийн хуралдааныг 7 удаа
зохион байгуулж, нийт -224 цэргийн алба хаагч, оюутнуудыг /БНХАУ-60, АНУ-35,
ХБНГУ-10, Япон-6, БНЭУ-4, БНСУ-8, БНФУ-1, ОХУ-80, Австрали-2, Итали-1, БНТУ10, Канад-7/ сонгон шалгаруулж, шийдвэр гаргуулан суралцуулаад байна.
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ГАДААДАД СУРЧ БУЙ ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН СУДАЛГАА
2018 онд
Өмнө нь суралцаж
Улс орон
суралцахаар
Нийт
байсан
шийдвэрлэгдсэн
5
БНЭУ
1
4

2

АНУ

Д/д

13

35

48

248

3

ОХУ

168

80

4

БНХАУ

18

60

5

БНТУ

13

10

6

КАНАД

1

7

7

ХБНГУ

10

10

8

БНСУ

14

8

2

1

3
1
3

9

БНФУ

78
23
8
20
22

10

ИТАЛИ

-

1

11

АВСТРАЛИ

1

2

12

ИБУИНВУ

-

1

1

13

ЯПОН

9

6

15

14

ВЬЕТНАМ

-

-

-

15

ПОЛЬШ

-

-

-

250

225

475

Нийт

Дотоод сургалт: Жил бүр батлан хамгаалахын сайдын тушаалаар "Үндэсний
батлан хамгаалахын их сургуульд элсэлт авах мэргэжил хяналтын тоо батлах тухай"
тушаал гаргаж тухайн жилд дотоодод явагдах сургалтын хуваарийг батлуулан
холбогдох сургалтуудыг явуулдаг. Албан тушаалын дамжаанд жилд дунджаар 300
орчим, хэлний дамжаанд 120 орчим алба хаагчдыг сургаж байна. БХЯ нь жил бүр
сургуулийн жилийн төлөвлөгөө боловсруулан БХЯ-ны алба хаагчдад дотоод

сургалтыг зохион байгуулдаг. /сургалттай холбогдох судалгаа болон Батлан
хамгаалахын сайдын тушаалаар баталсан.
2017-2018 онд Батлан хамгаалах яамны бие бүрэлдэхүүнээс Олон улсын
байгууллагын шугамаар гадаад улсад зохион байгуулагдсан хурал, бага хурал,
форум, сургалт, семинар болон бусад арга хэмжээнд нийт 44 цэргийн алба хаагч
давхардсан тоогоор хамрагдсан бөгөөд урт хугацааны ахисан түвшний сургалт,
дамжаанд нийт 13 цэргийн алба хаагч суралцсан байна.
4.1.1.2-д заасан үйл ажиллагааны 6-д заасны дагуу 2017 онд Батлан хамгаалах
яамны нийт 75 алба хаагчийн ажлын байрны тодорхойлолтыг Төрийн албаны
зөвлөлөөс баталсан үлгэрчилсэн зааврын дагуу шинэчлэн боловсруулж баталсан ба
албан хаагчидтай 2019 оны Төрийн алба хаагчийн үр дүнгийн гэрээг байгуулж байна.
4.1.1.7-д заасан үйл ажиллагааны 1-д заасны дагуу албан тушаалтанд
холбогдох авлига, ашиг сонирхол, ёс зүйтэй холбоотой өргөдөл, гомдол мэдээллийг
хүлээн авах чиглэлээр www.mod.gov.mn цахим хуудсанд 263119, 458929 дугаарын
тусгай утсыг ил байршуулан мэдээлэл авч шийдвэрлэх боломжийг бүрдүүлсэн. Мөн
Төрийн захиргааны удирдлагын газрын нэгжид өргөдөл гомдол, ахмадын бодлого
хариуцсан албан тушаалтан ажиллаж, иргэдийг хүлээн авахаар байранд иргэдийн
өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэдэг.
2018 онд иргэдийн гаргасан санал гомдол, тавьж буй асуудалтай холбоотой
мэдээллийг яамны цахим хуудасны Авлигын эсрэг цэсний төлөвлөгөө тайлан,
биелэлт хэсэгт тодорхой байршуулж байна.
Өргөдөл, гомдол, мэдээллийг хүлээн авч хянан шалгах хариуцлага хүлээлгэх
чиглэлээр Батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын
бүтцэд Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар ажиллаж байна. Уг ажлын
нэг чиглэл нь дотоод аудитын хяналтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэгддэг ба Батлан
хамгаалах яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2013 оны А/293 дугаар тушаалаар
байгуулсан ёс зүйн хороо ажиллаж байгаа бөгөөд 2018 онд уг хороонд хандсан
өргөдөл, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйтэй холбоотой гомдол гараагүй болно.

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн, гомдолтой холбоотой тайлан, мэдээг
хугацаанд нь хүргүүлж байна.
4.1.1.9-д заасан үйл ажиллагааны 1-д заасны дагуу Төрийн байгууллагуудын
албан хэрэг хөтлөлтийн систем бүхий дэд бүтцийг бий болгох чиглэлээр Абле софт
ХХК-тай гэрээ байгуулж, Батлан хамгаалах яаманд ирүүлсэн, явуулсан албан бичгийг
бүртгэлжүүлж, холбогдох байгууллагад хариуг цахим хэлбэрээр хүргүүлэх, хүлээн
авах, мэдээлэл солилцох боломж нөхцөл бүрдсэн.
Мөн байгууллагын хүрээнд албаны дотоод сүлжээг ашиглаж, мэдээллийг
түгээдэг бөгөөд дотуур холбооны утас ашиглаж харилцан мэдээлэл солилцож байна.
4.1.1.10-д заасан үйл ажиллагааны 1-д заасны дагуу төрийн албаны урт болон
богино хугацааны сургалтад алба хаагчдыг тогтмол хамруулж байна. 2018 онд
гадаадын 14 орны академи, их дээд сургууль төгссөн 176 алба хаагч, Үндэсний
батлан хамгаалахын их сургуулийн Цэргийн цэргийн нэгдсэн сургуулийг 12
мэргэжлээр 106 офицер, Цэргийн хөгжмийн сургуулийг 2 мэргэжлээр 3 офицер, 10
ахлагч, Ахлагчийн сургуулийг 20 мэргэжлээр 258 ахлагч нийт 377 цэргийн алба
хаагчийг Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын мэдэлд, Үндэсний батлан хамгаалахын их
сургуулийг аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын
захиалгаар суралцаж төгссөн 6 офицерыг ажлын байраар хангуулахаар тус тусын
байгууллагын мэдэлд шилжүүлж, ажлын байраар хангуулахаар Зэвсэгт хүчний
Жанжин штабын мэдэлд шилжүүлсэн.
Хүний нөөцийн томилгоо, шилжилт хөдөлгөөн, цол, зэрэг дэв, нэмэгдэл,
сайшаал, шийтгэлтэй холбоотой асуудлаар гарсан тушаал шийдвэрийг тухай бүр
бүртгэн авч мэдээллийн сан үүсгэсэн.
4.1.1.10-д заасан үйл ажиллагааны 2-д заасны дагуу давтан сургалтыг зохион
байгуулах чиглэлээр Авлигатай тэмцэх газар, Төрийн албаны зөвлөл, Удирдлагын
академитай хамтран тухай бүр зохион байгуулж байна. Тухайлбал Авлигатай тэмцэх
үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд Авлигатай тэмцэх
газраас зохион байгуулсан авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн талаарх цуврал сурга

лтад Батлан хамгаалах яам, харьяа аж ахуйн нэгж, байгууллагын нийт 68 алба
хаагчийг оролцуулаад байна. Уг сургалтад Цэргийн төв эмнэлэг, Үндэсний батлан
хамгаалахын их сургууль, Цэргийн дуу, бүжгийн эрдмийн чуулгын шинээр
томилогдсон эрх бүхий албан тушаалтнуудыг оролцуулсан нь ХАСХОМ-ийн
бүрдүүлэлтийг хуулийн дагуу зохион байгуулж ажиллахад үр дүнгээ өгч байна.
2019 оны Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулах цуврал сургалтад оролцох
шинээр томилогдсон болон өмнөх жил сургалтад хамрагдаагүй алба хаагчдын
нэрсийн жагсаалтыг боловсруулж АТГ-т хүргүүлсэн.
4.1.1.10-д заасан үйл ажиллагааны 3-д заасны дагуу Авлигатай тэмцэх газраас
зохион байгуулсан цуврал сургалтад Батлан хамгаалах яам, харьяа аж ахуйн нэгж
байгууллагын нийт 68 алба хаагчийг оролцуулсан.
Мөн Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэстэй
хамтран Батлан хамгаалах яам, харьяа аж ахуйн нэгж байгууллагын удирдлагын
захирагч дарга нарт ХАСХОМ-ийг бүрэн, үнэн зөв мэдүүлэх асуудлаар сургалтыг
зохион байгуулсан. Авлигатай тэмцэх газрын 2018 оны 01/813 тоот албан бичгийн
дагуу яамны алба хаагчдыг Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулж байгаа
сургалтуудад тухай бүр хамруулсан.
4.1.2.1-д заасан үйл ажиллагааны 1, 2-д заасны дагуу Төрийн үйлчилгээг цахим
хэлбэрээр үзүүлэх чиглэлээр чиглэлээр яамны цахим хуудсыг шинэчилж, улмаар
иргэдийн гаргасан өргөдөл, гомдол мэдээллийг цахим хэлбэрээр хүлээн авах,
шийдвэрлэх боломж нөхцөлийг бүрдүүлэхээр зорьж байна.
2-р зорилтын хүрээнд:

Цахим хуудсыг шинэчлэх асуудлыг Батлан хамгаалах яамны авлигын эсрэг
үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгасан ба уг
төлөвлөгөөг цахим хуудасны Авлигын эсрэг цэсний төлөвлөгөө тайлан, биелэлт
хэсэгт байршуулсан.
Цахим хуудсаар дамжуулан иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч
шийдвэрлэснээр төрийн үйлчилгээг иргэд, олон нийтэд хүртээмжтэй, түргэн шуурхай

үзүүлэх боломж нөхцөл нэмэгдэнэ гэж үзэж байна.
4.1.2.7-д заасан үйл ажиллагааны 1-д заасны дагуу төрийн үйлчилгээний
чанар, хүртээмжид хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгүүлэх чиглэлээр Батлан хамгаалах яам
нь 2018 онд “Орон нутгийн хамгаалалтад тулгуурласан батлан хамгаалах
тогтолцооны хууль, эрх зүйн үндсийг бүрдүүлж, мэргэжлийн цэрэгт суурилсэн Зэвсэгт
хүчнийг бэхжүүлэх удирдлага, зохион байгуулалтын үр дүнтэй арга хэмжээ авна”
гэсэн зорилгыг дэвшүүлсэн ба 6 зорилтын хүрээнд 199 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр
төлөвлөсөн.
Батлан хамгаалах яамны 2018 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг Батлан
хамгаалах яамны тайлангийн хурлаар хэлэлцэхээр бэлтгэж байгаа бөгөөд
дэвшүүлсэн зорилго, зорилт, үр дүнгийн талаар 2019 оны 2 дугаар сард яамны
www.mod.gov.mn веб хуудсанд байршуулах юм.
4.1.3.1-д заасан үйл ажиллагааны 4-д заасны дагуу гадаадын зээл тусламж,
төсөл, хөтөлбөрийн явц, гүйцэтгэлийн цахимаар хянах орчныг бүрдүүлэх нээлттэй ил
тод болгох, мэдээллийг сайжруулах чиглэлээр Батлан хамгаалах салбарт хэрэгжиж
байгаа гадаадын зээл тусламжтай холбоотой мэдээллийг яамны цахим хуудасны
Авлигын эсрэг цэсний судалгаа хэсэгт байршуулсан байна.

3-р зорилтын хүрээнд:

4.1.3.3-д заасан үйл ажиллагааны 2-д заасны дагуу Зэвсэгт хүчний хөгжлийн
сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах шийдвэрийн ил тод байдлыг хангах чиглэлээр
яамны цахим хуудсанд шилэн данс гэсэн дэд цэсийг нээж уг цэсийг шилэн дансны
цахим хуудастай холбосон ба зэвсэгт хүчний хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаатай
холбоотой мэдээллийг цогц байдлаар авах боломжийг бүрдүүлсэн болно.
4.1.3.3-д заасан үйл ажиллагааны 3-д заасны дагуу Зэвсэгт хүчний тусгай
сангийн үйл ажиллагаанд хийсэн санхүүгийн хяналт шалгалтын дүн мэдээг шилэн
дансны цахим хуудсанд иргэд, олон нийтэд нээлттэй танилцах боломжтойгоор
байршуулсан.
Зэвсэгт хүчний хөгжлийн сангийн орлого зарлагын төлөвлөлт батлах тухай

Батлан хамгаалахын сайдын 2017 онд А/40, 2018 онд А/12 тушаалаар орлогын эх
үүсвэрийг батлаж, Сангийн гүйцэтгэлийн тайлан, гүйлгээ, аудитын дүгнэлтийг ил тод
болгож шилэн дансанд байршуулан ажиллаж байна.
Уг ажлын хүрээнд Үндэсний аудитын газраас Зэвсэгт хүчний хөгжлийн сангийн
2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд аудит хийж, тус
газрын 2018 оны 06/823 тоот албан бичгээр аудит хийсэн гэрчилгээг ирүүлсэн ба
“зөрчилгүй” гэсэн дүгнэлтийг ирүүлсэн болно.
4.1.3.4 дэх үйл ажиллагааны 1, 2-т заасны дагуу төсвийн төсөлд санал авахдаа
Төсвийн тухай хуулийн дагуу бүх шатны нэгж байгууллагаас төсвийн төсөлд санал
авч, нэгтгэх замаар мэдээллийг холбогдох байгууллагад хүргүүлж байна. Уг үйл
ажиллагааг Төсвийн тухай хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлж байна.
4.1.4.1 дэх үйл ажиллагааны 1, 2-д заасны дагуу яамны цахим хуудасны тендер
гэсэн дэд цэсгийг худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн цахим сан болох
www.tender.gov.mn цахим хуудастай холбосон. Худалдан авах ажиллагааны цахим
хуудасыг яамны цахим хуудастай холбосноор Батлан хамгаалах яамнаас зарлаж
байгаа бүх тендерийн талаар цогц байдлаар мэдээлэл авах боломж нэмэгдсэн.
2018 онд Батлан хамгаалах яам, харьяа байгууллагаас зарласан бүх тендер
шалгаруулалтыг цахимаар зохион байгуулсан ба тендерын урилга, холбогдох
мэдээллийг www.tender.gov.mn цахим хуудсанд байршуулсан.
4-р зорилтын хүрээнд:
Батлан хамгаалах яамнаас зохион байгуулж байгаа тендер шалгаруулалтын
нээлттэй ил тод байдлыг хангах чиглэлээр яамны бүх бүтцийн нэгжийн төлөөлөл
бүхий ажлын хэсгийг байгуулж ажилласан бөгөөд төрийн бус байгууллага, иргэд,
Авлигатай тэмцэх газрын Олон нийтийн хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг тендерийн
үнэлгээний хорооны гишүүдийг хяналт тавьж ажиллах бололцоог бүрдүүлсэн.
Салбарын хэмжээнд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахдаа
батлагдсан төсвийн хүрээнд урсгал төсөв, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, Зэвсэгт
хүчний хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх худалдан авах ажиллагааны
төлөвлөгөөг хөрөнгийн эх үүсвэрээр нь ангилан, нэгтгэж батлуулсан.

Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны А/08, А/38 дугаар тушаалуудаар БХЯнаас 2018 онд зохион байгуулах тендерийн үнэлгээний хороог байгуулж, үнэлгээний
хороонд томилогдсон бүрэлдэхүүнээр үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллахыг
зөвшөөрсөн мэдүүлэг, ашиг сонирхолын зөрчилгүйг илэрхийлсэн мэдэгдлийг
гаргуулан ажилласан.
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын баримт бичгийг хуулийн 19.1 дэх заалтыг
баримтлан бэлтгэж үнэлгээний хорооны гишүүд, захиалагчаар баталгаажуулан, олон
нийтэд ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хэмнэлтттэй, хариуцлагатай
байх зарчмыг баримтлан олгож ажилласан.
Худалдан авах ажиллагааг батлагдсан төлөвлөгөөний төсвийн тооцоог нягтлах,
эдийн засгийн үндэслэлтэй эсэхэд хяналт тавьж ажилласнаар нээлттэй тендер
шалгаруулалтыг хуулийн дагуу явуулж хэвшсэнээр үнэлгээний хорооноос хуулийн
үндэслэлгүй дүгнэлт гаргах явдлыг таслан зогсоосноор Сангийн яамнаас Батлан
хамгаалах салбарын 2017 оны худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээгээр 92.0
оноо буюу “Маш сайн” гэж дүгнэгдсэн.

5-р зорилтын хүрээнд:

6-р зорилтын хүрээнд:

7-р зорилтын хүрээнд:

“Батлан хамгаалах салбарын 2018 оны бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах
ерөнхий төлөвлөгөө”-ний дагуу худалдан авах ажиллагааг цаг хугацаанд нь
нээлттэйгээр зохион байгуулж ажилласнаар хуулийн зүйл заалтыг буруу ашиглах
явдал гараагүй болно.
4.1.5.5 дахь үйл ажиллагааны 1-д заасны дагуу авлига, албан тушаалын гэмт
хэрэг, зөрчлийн талаар мэдээлэл авах иргэд, байгууллагаас өргөдөл, гомдол,
мэдээлэл утсаар өгөх боломжийг бүрдүүлэх чиглэлээр яамны цахим хуудасны нүүр
хэсэгт өргөдөл, гомдол хүлээн авах мэргэжилтний нэр, утас, цахим хаяг, ажиллах
цагийн хуваарь зэрэг мэдээллийг байршуулаад байна.
Батлан хамгаалах яамтай холбоотой авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл
ажиллагаанд төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх чиглэлээр
тодорхой зорилт төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй болно.
4.1.7.3 дахь үйл ажиллагааны 1-д заасны дагуу Батлан хамгаалах яамны
удирдлагаас гаргаж байгаа шийдвэр, төсвийн зарцуулалтын талаар яамны цахим

хуудасны мэдээ, мэдээлэл цэс, мөн шилэн дансны цахим хуудсанд төсвийн
зарцуулалттай холбоотой мэдээллийг тухай бүр байршуулж байгаа тул цахим
хуудсаар дамжуулан төрийн бус байгууллагаас төсвийн зарцуулалтын талаар хяналт
тавих боломж нээлттэй байна.
4.1.7.3 дахь үйл ажиллагааны 2-т заасны дагуу Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн
бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх, төсвөөс олгож байгаа санхүүжилтийн зарцуулалтыг
ил тод, нээлттэй болгож мэдээлэх зорилтын хүрээнд Батлан хамгаалахын сайдын
2018 оны А/374 дүгээр тушаалыг баталж, холбогдох эрх зүйн баримт бичгийг
шинэчилж байна.
Одоогоор төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлж
байгаа тохиолдол байхгүй болно.

8-р зорилтын хүрээнд:

4.1.7.4 дэх үйл ажиллагааны 1-д заасны дагуу Авлигатай тэмцэх газраас Батлан
хамгаалах яам, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабт авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг
хэрэгжүүлэх олон нийтийн хяналтын зөвлөлийн 3 гишүүн томилогдон ажиллаж байна.
Олон нийтийн дэд зөвлөлийн гишүүдийг Батлан хамгаалах яамны төрийн нарийн
бичгийн даргатай уулзуулж, ажиллах нөхцөлөөр хангах, хамтран ажиллах асуудлаар
санал солилцсон. Мөн олон нийтийн дэд зөвлөлийн гишүүдийг Батлан хамгаалах
яамнаас зохион байгуулж байгаа авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх
сургалт, семинарт оролцуулах, Батлан хамгаалах яамнаас зохион байгуулж буй бүх
төрлийн худалдан авах ажиллагааны ажлын хэсэгт хөндлөнгийн гишүүнээр
оролцуулж, нээлттэй ил тод байдлыг хангах чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.
Иргэний мэдээлэл авах эрхийг баталгаажуулсан хуулийн хэрэгжилтийг хангах,
мэдээллийн эрх зүйн орчин, сэтгүүлчийн мэргэжлийн ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэх
зорилтыг хангах чиглэлээр Батлан хамгаалах яамны дараах ажлыг зохион байгуулан
ажиллаж байна. Үүнд:
- Яамны www.mod.gov.mn цахим хуудсыг тухай бүр шинэчилж, хэрэгжүүлж байгаа үйл
ажиллагааны талаарх бүхий л төрлийн мэдээллийг цогц байдлаар авах боломж хүн
бүрт нээлттэй.
- МҮОНРТ-тэй байгуулсан хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд долоо хоног бүр ням

гарагт “ЭХ ОРНЫ ТӨЛӨӨ” нэвтрүүлгийг эрхлэн гаргадаг ба уг нэвтрүүлгээр
дамжуулан батлан хамгаалах үйл ажиллагаатай холбоотой хэрэгжүүлсэн ажлын
талаар тогтмол мэдээлж байна.
- Батлан хамгаалах үйл ажиллагаатай холбоотой төсвийн зарцуулалтын талаарх
мэдээллийг www.shilendans.gov.mn цахим хуудсанд тухай бүр байршуулж байна.
Иргэд олон нийтээс батлан хамгаалах үйл ажиллагаатай холбоотой төсвийн
зарцуулалтын талаар мэдээлэл авах боломж бүрдсэн.
- Батлан хамгаалах яамны цахим хуудасны нүүрэнд өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах
тусгай утас, холбогдох албан тушаалтны дугаарыг ил байршуулсан. Мөн иргэдээс
Батлан хамгаалах яаманд гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн талаарх
мэдээллийг яамны www.mod.gov.mn цахим хуудсанд байршуулж байгаа нь иргэд,
олон нийтийн мэдээлэл авах боломжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэж байна.

9-р зорилтын хүрээнд:

10-р зорилтын хүрээнд:

- Батлан хамгаалах яамны иргэдийг хүлээн авах байранд иргэд, олон нийтийг хүлээн
авах боломж нөхцөл бүрдсэн бөгөөд иргэдий өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах
мэргэжилтнийг ажлын байраар ханган ажиллаж байна.
Батлан хамгаалах яам нь Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн дагуу
байгуулагдаж үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн захиргааны төв байгууллага ба 9
дэх зорилттой холбоотой хэрэгжүүлэх арга хэмжээ төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй болно.
4.1.10.1 дэх үйл ажиллагааны 1-д заасны дагуу авлигын нийгмийн хор аюулыг
ухуулан таниулах, авлигыг үл тэвчих үзлийг төлөвшүүлэх зорилгоор Батлан
хамгаалах яам, харьяа аж ахуйн нэгж байгууллагын 68 алба хаагчийг Авлигатай
тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургалтад хамруулсан.
4.1.10.1 дэх үйл ажиллагааны 4-т заасны дагуу авлигын эсрэг үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үр дүнг сайжруулах чиглэлээр Засгийн газрын 2017 оны
ХЭГ/3003 тоот “Зөвлөмж, чиглэл хүрүүлэх тухай”, Авлигатай тэмцэх газрын 2017
01/8723 тоот албан бичгээр ирүүлсэн зөвлөмжид нийцүүлэн Батлан хамгаалах яамны
авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөөг боловсруулж, Төрийн нарийн
бичгийн даргаар батлуулан хэрэгжүүлсэн. Төлөвлөгөө болон түүний хэрэгжилтийг
яамны цахим хуудасны авлигын эсрэг цэсний төлөвлөгөө тайлан, биелэлт хэсэг

байрлуулсан.
11-р зорилтын хүрээнд:

9.

Дүгнэлт (ололт, дутагдал,
анхаарах асуудлууд)

10.

Санал

11.

Шаардагдах төсөв

12.
13.

14.

Батлан хамгаалах яам нь Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн дагуу
байгуулагдаж үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн захиргааны төв байгууллага ба
11 дэх зорилттой холбоотой хэрэгжүүлэх арга хэмжээ төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй
болно.
Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, хугацаа, эх үүсвэр, үе шатыг
тодорхой зааж үндсэн болон хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага тус бүрийг тодорхой
заасан нь уг хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжих боломжийг нэмэгдүүлж байна.
Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд үндсэн
хэрэгжүүлэгч байгууллагыг шууд заасан ба харин хамтран хэрэгжүүлэгч бусад
байгууллагыг бүх шатны төрийн байгууллага гэж нийтлэг тусгасан байна. Иймд уг бүх
шатны төрийн байгууллага гэсэн хэрэгжүүлэгч байгууллагад ямар байгууллага
хамаарах нь тодорхой бус байгаагаас хамааран зарим тохиолдолд хөтөлбөрт
тусгагдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхгүй орхигдох нөхцөл байдал үүсч болзошгүй
байна.
Цаашид хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх чиглэлээр хөтөлбөрт туссан
зорилтуудыг хэрэгжүүлэгч байгууллагуудыг хамтын ажиллагааг идэвхтэй өрнүүлэх
нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлэх нь зүйтэй байна.
Хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх чиглэлээр яамны цахим хуудсыг иж бүрэн
шинэчлэх шаардлагатай ба цахим хуудсыг шинэчлэхтэй холбоотойгоор 3 сая төгрөг
шаардлагатай байна.

Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч
Төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч талуудын хамтын ажиллагаа хэвийн түвшинд
талуудын хамтын ажиллагаанд
хэрэгжиж байна гэж үнэлж байна.
өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ
Сургалтад хамруулах албан
Үндэсний хөтөлбөрийн 4.1.1.10-т заасны дагуу Авлигатай тэмцэх газрын Олон
хаагчийн тоо
нийтийн төвийн авлигын эсрэг сургалтад 2019 онд 21 алба хаагчийг суралцуулна.
Бүх шатны төрийн байгууллагад хамаарах
Төсөл,
Биелэлт
Зорилтын тоо
Зорилт 1
Зорилт 2
Зорилт 3
хөтөлбөрийн
дундаж
хэрэгжилтийн
83 %
3
70 %
80 %
100 %
үнэлгээ, дүгнэлт

(өөрийнүнэлгээ)

15.

16.

17.

18.

Төсөл,
Биелэлтдундаж Зорилтынтоо
Зорилт 7
Зорилт 10
хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийн
60 %
2
60 %
60 %
үнэлгээ, дүгнэлт
(өөрийнүнэлгээ)
Төрийн зарим байгууллагад хамаарах
Төсөл,
Биелэлтдундаж Зорилтынтоо
Зорилт 4
Зорилт 5
Зорилт 6
хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийн
85 %
2
100 %
70 %
Тус салбарт хамаарахгүй
үнэлгээ, дүгнэлт
(өөрийнүнэлгээ)
Төсөл,
Биелэлтдундаж Зорилтынтоо
Зорилт 8
Зорилт 9
Зорилт 11
хөтөлбөрийн
80 %
1
хэрэгжилтийн
Тус салбарт
80 %
Тус салбарт хамаарахгүй
үнэлгээ, дүгнэлт
хамаарахгүй
(өөрийнүнэлгээ)
Төсөл, хөтөлбөрийн
Нэгдсэнүнэлгээ
хэрэгжилтийн нэгдсэн үнэлгээ
... %
(АТГ-ын үнэлгээ)

---оОо---

