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1 5.1
Зорилго 1. Төрийн эрх мэдэл хуваарилалт, хяналт тэнцлийг 

хангана.
           545,654.8 

Дэлхийн банкны засаглалын  

үзүүлэлт: Хуулийн засаглал
Хувь 44.7 2020 51.2 60.7

Дэлхийн банкны 

засаглалын  

үзүүлэлт:

Тоон 

судалгаа

Жилд нэг 

удаа 
ХЗДЯ

1.1 5.1.1

Зорилт 1.1. Хууль тогтоох засаглалыг төгөлдөржүүлж, хууль 

тогтоох үйл ажиллагаанд иргэдийн шууд болон шууд бус 

оролцоог нэмэгдүүлж, ардчилсан сонгуулийн зарчимд 

бүрэн нийцсэн сонгуулийн тогтолцоог бүрдүүлнэ.

                        -   
Улсын 

төсөв 
Засаглал Бүх салбар 

Арга хэмжээний                                    

хэрэгжилтээр 
Хувь 0 2022 100 100

Олон улын 

үзүүлэлт, тооцоо, 

судалгаа 

Тоон 

судалгаа

Жилд нэг 

удаа 
ХЗДХЯ

1.1.1 5.1.1

1.1.1 Хууль тогтоох үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах 

механизмуудын хэрэгжилтийг тогтмол үнэлж, оролцооны 

шинэлэг арга хэрэгслүүдийг нэвтрүүлнэ.  

Улсын 

төсөв 
Бүх яамд Бүх яамд 

Оролцооны хэлбэрүүдийг нэмэгдүүлсэн 

байдал
тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм 

Хууль санаачлах, 

боловсруулах эрх 

бүхий 

байгууллагуудын 

тайлан, мэдээ

Тоон судалгаа
Жилд нэг 

удаа 
Бүх яамд

1.1.2 5.1.1.1
1.1.2. Улсын Их Хурлын гишүүдийн тоог хүн амын тоотой 

уялдуулан нэмэгдүүлнэ.

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ ЭЗХЯ Гишүүдийн тоо тоо 76 2022 150 150

Хүн амын 

шинэчилсэн хэтийн 

тооцоо: 2020-2050

Тоон 

судалгаа: 

Үндэсний 

статистикийн 

хороо 

Жил нэг 

удаа
ХЗДХЯ

1.1.3 5.1.1
1.1.3. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийг парламентаас сонгодог 

болно.

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ ЭЗХЯ 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийг 

парламентаас сонгодог тогтолцоо 

бүрдсэн эсэх

тийм/ үгүй үгүй 2022 үгүй тийм 

Монгол Улсын 

үндсэн хууль, 

Монгол Улсын их 

хурлын тухай хууль 

Экспертийн 

ярилцлага, 

харьцуулсан 

судалгаа, 

олон улсын 

туршлага, 

онолын 

үндэслэл 

Зургаан жил 

тутамд нэг 

удаа 

ХЗДХЯ

1.1.4 5.1.1.5
1.1.4. Улсын Их Хурлын сонгуулийг холимог системээр явуулах 

эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ.

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ, СЕХ ЭЗХЯ

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 

тухай хуулийг шинэчлэн найруулсан байх 
тийм/ үгүй үгүй 2022 үгүй тийм 

Улсын Их Хурлын 

сонгуулийн тухай 

хууль

Экспертийн 

ярилцлага, 

харьцуулсан 

судалгаа, 

олон улсын 

туршлага, 

онолын 

үндэслэл 

Дөрвөн  жил 

тутамд нэг 

удаа 

ХЗДХЯ, СЕХ 

1.1.5 5.1.1.5

1.1.5. Сонгуулийн байгууллагын бие даасан, хараат бус байдлыг 

нэмэгдүүлж, сонгуулийн үед санал хураах үйл явцын аюулгүй 

байдлыг хангаж, зөрчил, маргаангүй сонгууль явуулах нөхцөлийг 

бүрдүүлнэ.

Улсын 

төсөв 
          СЕХ ХЗДХЯ Зөрчлийн буурсан тоо Тоо 575 2011-2021 0 0

https://shuukh.mn/c

ases/3/1  

Зөрчил, 

маргааны 

бүртгэл

Дөрвөн  жил 

тутамд нэг 

удаа 

 СЕХ 

1.1.6 5.1.1.5

1.1.6. Сонгуулийн байгууллагад нэр дэвшүүлэх, томилох үйл 

ажиллагааг  хараат бус, нээлттэйгээр  явуулж, чиг үүргээ 

хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай нөөцөөр хангах нөхцөлийг 

сайжруулна.

Улсын 

төсөв 
  СЕХ ХЗДХЯ

Нээлттэй, ил тод сонгон 

шалгаруулалтаар сонгогдож томилогдсон 

албан хаагчдын нийт нэр дэвшигчдын 

тоонд эзлэх хувь

Хувь 40 2022 100 100 0 Тоон судалгаа 
Жил нэг 

удаа

ХЗДХЯ,          

СЕХ 

1.2 5.1.3
Зорилт 1.2. Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан 

байдлыг бэхжүүлнэ.
           107,579.1 

Улсын 

төсөв 
Засаглал Бүх салбар Арга хэмжээний хэрэгжилтээр Хувь 0 2022 100 100

Шүүхийн ерөнхий 

зөвлөл 

Судалгаа, 

шинжилгээ 
Тухай бүр 

ХЗДХЯ, 

ШЕЗ

1.2.1

1.2.1.Шүүхийн үйлчилгээг шуурхай, чанартай  хүргэх хэрэгцээнд 

тулгуурлан шүүгчийн орон тоог хүртээмжтэй, хүрэлцэхүйц 

тогтооно.

             27,212.4 
Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ, ШЕЗ СЯ Шүүгчийн тоо тоо 504 2022         36,197.0         36,197.0 

УИХ-н 2016 оны 42 

дугаар тогтоол  

(699 шүүгч)

Харьцуулсан 

судалгаа, 

олон улсын 

туршлага, 

онолын 

үндэслэл 

Жилд нэг 

удаа 

ХЗДХЯ, 

ШЕЗ 

1.2.2
1.2.2.Шүүгчийн хараат бус байдал, эрх, хууль ёсны ашиг 

сонирхлыг хамгаалах чиглэлээр хэрэг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагаанд төлөөлөн оролцох эрх зүйн орчныг сайжруулна.

  - 
Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ, ШЕЗ 0

Хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн 

тоо  
тоо ШтХ-д орсон 2022

ЭХХШТХ, 

ИХШХШТХ, 

ЗХШХШТХ 

3

Монгол Улсын 

шүүхийн тухай 

хуулийн 73.3, 73.4 

дэх хэсэг

Тухай бүр 
ХЗДХЯ, 

ШЕЗ 

1.2.3

1.2.3. Шүүхийн хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор шүүхэд 

нэхэмжлэл гаргах, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 

зайнаас оролцох боломжийг хангах цахим шилжилтийг үе 

шаттай зохион байгуулна 

                  100.0 
Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ, ШЕЗ 

Шүүгчийн ажлын  ачаалал тооцох 

шалгуур үзүүлэлт
тоо 0 2022 1 1

Монгол Улсын 

шүүхийн тухай 

хуулийн 46.7 дахь 

хэсэг

Жилд нэг 

удаа 

ХЗДХЯ, 

ШЕЗ 

1.2.4
1.2.4.Шүүгчийн ажлын ачаалал тооцох шалгуур үзүүлэлтийг 

тодорхойлж, шүүгчийн ачааллыг тэнцвэржүүлэх замаар шүүхийн 

шийдвэрийн чанарыг сайжруулах нөхцөл бүрдүүлнэ.

             75,196.7 
Улсын 

төсөв 
СЯ,  ШЕЗ ХЗДХЯ Шүүн таслах ажлын бодит санхүүжилт жилээр                          75,196.7 2022       125,816.8       134,415.4 

Монгол Улсын 

шүүхийн тухай 

хуулийн 74.1.3 дэх 

заалт

Тухай бүр СЯ,  ШЕЗ 

1.2.5
1.2.5.Шүүн таслах ажиллагааны урсгал зардлын санхүүжилтийн 

бодитой, үр ашигтай тогтолцоог нэвтрүүлж шүүхийн эдийн 

засгийн баталгааг хангана. 

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ, ШЕЗ Шалгалтын цахим системийн санхүүжилт жилээр

2017 онд хийгдсэн, 

дутагдалтай
2022 300,0 100,0

Монгол Улсын 

шүүхийн тухай 

хуулийн 32.1 дэх 

хэсэг

Шүүхийн 

Ерөнхий 

зөвлөлийн 

тайлан

0
ХЗДХЯ, 

ШЕЗ 

ЗАСАГЛАЛЫН ЗОРИЛТОТ ХӨТӨЛБӨР 
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а[6]
Үндсэн Хамтрагч Түвшин Он

Бодлогын 

үндэслэл 

(Алсын 

Зорилго, зорилт, арга хэмжээ

 Шаардагдах 

хөрөнгийн                                      

хэмжээ 

Санхүүжил

тийн эх 

үүсвэр[2]

Хамрах салбар
[3]

, 

Шалгуур үзүүлэлт[5] Хэмжих нэгж

Суурь Зорилтот түвшин

https://shuukh.mn/cases/3/1
https://shuukh.mn/cases/3/1


1.2.6

1.2.6.Хуульчдаас хууль зүйн мэдлэг, чадвар, ёс зүй, зан төлөв 

бүхий цогц чадамжтай шүүгчийг шилж олох, сонгон 

шалгаруулалтын нээлттэй, ил тод, иргэдийн мэдээлэл өгөх, 

оролцох боломжийг нэмэгдүүлэх оновчтой тогтолцоог 

сайжруулна 

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ, ШЕЗ ХНХЯ, СЯ Хууль тогтоомж тоо 0 2022 1 1

Монгол Улсын 

шүүхийн тухай 

хуулийн 72.1.1, 

72.1.7, 72.1.11 дэх 

заалт

0
ХЗДХЯ, 

ШЕЗ 

1.2.7

1.2.7.Шүүхэд хандах иргэний эрхийг баталгаатай эдлүүлэх 

шүүхийн тогтолцоог нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, хүн амын тоо, 

шийдвэрлэсэн хэрэг, маргааны төрөл, тоо зэрэг хүчин зүйлийг 

харгалзан бүрдүүлнэ. 

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ, ШЕЗ Шүүхийн байгуулах тухай хууль тоо 2015 оны хууль 2022 1

Монгол Улсын 

шүүхийн тухай 

хуулийн 13.4, 14.2, 

14.3, 14,4 дэх хэсэг

0
ХЗДХЯ, 

ШЕЗ 

1.2.8

1.2.8..Шүүн таслах ажиллагааг хэвийн явуулах, мэтгэлцэх 

зарчмыг хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдүүлэх, шүүхээр 

үйлчлүүлэгчийн эрүүл, аюулгүй байдлыг хангах стандарт бүхий 

шүүхийн байр, шүүх хуралдааны танхим, техник хэрэгслээр 

хангаж хүн амд хүргэх шүүхийн үйлчилгээний орчин, нөхцөлийг 

сайжруулна.

 1190,0 
Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ, ШЕЗ СЯ

Шүүн таслах ажиллагааны стандарт 

хангасан шүүхийн байрны санхүүжилт
жилээр

Зарим шүүх түрээсийн 

болон шаардлага 

хангахгүй байранд үйл 

ажиллагаа явуулж 

байна

2022         12,000.0         12,000.0 

Монгол Улсын 

шүүхийн тухай 

хуулийн 74.1.4 дэх 

заалт

Шүүхийн 

Ерөнхий 

зөвлөлийн 

тайлан

Жилд нэг 

удаа 

ХЗДХЯ, 

ШЕЗ 

1.2.9

1.2.9.Шүүхийн үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг 

хангах, шүүхийн шийдвэрийг судалгаа, шинжилгээний эргэлтэд 

оруулах, шүүхийн практикийг хөгжүүлэх, хууль хэрэглээний 

нэгдмэл байдлыг хангахад мэдээлэл солилцох, иргэд шүүхэд 

мэдүүлэх эрхээ хэрэгжүүлэхэд шүүхийн практикийг таниулах, 

мэдээлэхэд чиглэсэн цахим санд шүүхийн шийдвэрийг хуульд 

заасан хугацаанд байршуулна.

 250,0 
Улсын 

төсөв 
ШЕЗ ХЗДХЯ

Цахим санд байршуулсан шүүхийн 

шийдвэрийн нийт шүүхийн шийдвэрт 

эзлэх хувь

хувь 77.8 2022 90 100
shuukh.mn                            

live.shuukh.mn
тогтмол ШЕЗ 

1.2.10
1.2.10. Шүүхэд иргэдийн итгэх итгэлийг тогтмол судлах 

хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгаа хийх тогтолцоо бүрдүүлнэ.

Улсын 

төсөв 
ШЕЗ 

ХЗДХЯ, 

ЦХХХЯ, СЯ
Хэрэглэгчийн судалгааны платформ тоо 0 2022 1 1

Монгол Улсын 

шүүхийн тухай 

хуулийн 75.2.5 

дахь хэсэг

Жилд нэг 

удаа 
ШЕЗ 

1.2.11

1.2.11.Эрх зүйн ач холбогдолтой, онцлох шүүхийн шийдвэрийн 

хураангуйг бэлтгэж олон нийтэд мэдээлэх замаар эрх 

зөрчигдөхөөс сэргийлэх, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх 

талаарх иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлнэ.

Улсын 

төсөв 

УДШ-ийн 

дэргэдэх 

Сургалт 

судалгаа, 

мэдээллийн 

хүрээлэн

Журам, аргачлал тоо 0 2022 2

Монгол Улсын 

шүүхийн тухай 

хуулийн 22.10, 

22.11 дэх хэсэг

Шүүхийн 

Ерөнхий 

зөвлөлийн 

тайлан

Жилд нэг 

удаа 

ШЕЗ, УДШ-

ийн 

дэргэдэх 

Сургалт 

судалгаа, 

мэдээллийн 

хүрээлэн 

1.2.12

               2,910.0 
Шүүн таслах ажиллагааг цахимаар 

явуулсан хувь
хувь 29.05 2021 36 50

Монгол Улсын 

шүүхийн тухай 

хуулийн 71.1.14 

дэх заалт

Жилд нэг 

удаа 

ХЗДХЯ, 

ШЕЗ 

               1,000.0 

Шүүх цахимаар нэхэмжлэл, хүсэлт 

хүлээн авах, хэргийн материалтай 

цахимаар танилцах, шүүх хооронд 

хавтаст хэргийг цахимаар илгээх зэргээр 

шүүн таслах ажиллагааг цахим хэлбэрт  

шилжүүлэх нэгдсэн систем

тоо
19 салангид систем 

ажиллаж байна
2022

1 нэгдсэн 

систем
1

Шүүхийн тухай 

хуулийн   71.1.11.  

71.1.12 дахь заалт

Жилд нэг 

удаа 

ХЗДХЯ, 

ШЕЗ 

1.2.14
1.2.14.Шүүхийн захиргааны чиг үүргийн онцлогт тохирсон, цогц 

чадамж бүхий мэргэшсэн хүний нөөцийн тогтолцоог бүрдүүлнэ.
ХЗДХЯ, ШЕЗ 

Хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн 

тоо  
тоо ШтХ-д орсон 2022

ЭХХШТХ, 

ИХШХШТХ, 

ЗХШХШТХ 

3

Монгол Улсын 

шүүхийн тухай 

хуулийн 13.4, 14.2, 

14.3, 14,4 дэх хэсэг

Жилд нэг 

удаа 

1.2.15
1.2.15.Иргэний болон захиргааны шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

чиг үүргийг шүүхийн  харьяанд шилжүүлэх 
                  350.0 

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ, ШЕЗ ШШГЕГ Шийдвэр гүйцэтгэлийн бодит биелэлт Хувь 52 хувь 2021 60 65

Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх 

байгууллагын 2017-

2021 оны статистик  

Статистик, 

тоон мэдээ
0

1.3 5.2

Зорилт 1.3. Нутгийн өөрийн удирдлагыг төрийн 

удирдлагатай хослуулах зарчмын хүрээнд төрийн болон 

орон нутгийн чиг үүргийн уялдааг хангана.                                             

               7,010.0 Засаглал Бүх салбар Арга хэмжээний хэрэгжилтээр Хувь 0 2022 100 100

1.3.1

1.3.1. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага, 

зохион байгуулалтыг бүсчилсэн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан 

төрийн үйлчилгээг үр дүнтэй хүргэх, оршин суугч, эдийн засгийн 

чадавхи, газар нутгийн алслалтын шалгуурыг хэмжээ, тоогоор 

нарийвчлан  тодорхойлох замаар эдийн засгийн хувьд бие даан 

хөгжих боломжийг хангахуйц засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 

нэгжийн хуваарилалтыг үе шаттай хийж, сумдын тоог цөөрүүлнэ

               7,000.0 
Улсын 

төсөв 
ЭЗХЯ Бүх яамд  Сумдын тоо тоо 330 2022 200 108

Жилд нэг 

удаа 
ЭЗХЯ 

1.2.13

1.2.13.Шүүх цахимаар нэхэмжлэл, хүсэлт хүлээн авах, хэргийн 

материалтай цахимаар танилцах, шүүх хооронд хавтаст хэргийг 

цахимаар илгээх зэргээр шүүн таслах ажиллагааг цахим 

хэлбэрт үе шаттай шилжүүлэх, хэрэг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагаанд цахим баримтыг үнэлэх эрх зүйн орчныг 

боловсронгуй болгоно.

1.2.12. Шүүхэд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, шүүх 

хуралдааны нээлттэй байдлыг хангах, шүүх хурлын танхимын 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, цахим технологид тулгуурласан 

шүүхийн үйлчилгээг нэвтрүүлнэ.

5.2.2.

ЭЗХЯ, БХБЯ-ны 

судалгааны 

тайлан, мэдээ 

Эдийн засгийн 

бүсчлэл, дэд 

бүтцийн 

хөгжил, газар 

зүйн байршил

Жилд нэг 

удаа 

ХЗДХЯ, 

ШЕЗ 

Улсын 

төсөв 

ХЗДХЯ, ШЕЗ 
ЦХХХЯ,             

СЯ 

Судалгаа, 

шинжилгээ 

ХЗДХЯ, 

ШЕЗ 

23.6 2022 1800,0 1200,0

Монгол Улсын 

шүүхийн тухай 

хуулийн 71.1.14 

дэх заалт

Судалгаа, 

шинжилгээ 

5.1.3

Судалгаа, 

шинжилгээ 

Судалгаа, 

шинжилгээ 

                  810.0 
Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ, ШЕЗ ЦХХХЯ, СЯ 

Цахимаар шүүн таслах ажиллагаа 

явуулах дууны, дуу-дүрсний төхөөрөмж 

бүхий танхимын нийт шүүх хуралдааны 

танхимд эзлэх хувь

хувь



1.3.2
1.3.2. Нийслэлийг засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн 

зохицуулалтаас гаргаж, бие даан хөгжих эрх зүйн орчныг улам 

төгөлдөржүүлнэ.

                    10.0 
Улсын 

төсөв 

ЭЗХЯ,                         

ХЗДХЯ 

СЯ,              

НЗДТГ

Нийслэлийг засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгжийн зохицуулалтаас 

гаргаж, бие даан хөгжих эрх зүйн орчин 

бүрдсэн эсэх

тийм/ үгүй үгүй 2022 үгүй тийм 
Жилд нэг 

удаа 

ЭЗХЯ,                         

ХЗДХЯ 

1.4  5.2.
Зорилт 1.4. Үндэсний аюулгүй байдлын хангах институцийн 

тогтолцоо, чиг үүргийг боловсронгуй болгоно.
                        -   

Улсын 

төсөв 
Засаглал Бүх салбар Арга хэмжээний хэрэгжилтээр Хувь 0 2022 100 100

1.4.1

1.4.1. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг бүрдүүлж байгаа 

институцийн эрх хэмжээ, зөвлөлөөр хэлэлцэх асуудлын хүрээ 

хязгаар, нөхцөл, шалгуурыг нарийвчлан тодорхойлж, харилцан 

тэнцэл бүхий бүрэн эрх, чиг үүргийн тогтолцоог бүрдүүлнэ. 

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ   ҮАБЗ ЭЗХЯ  

эрх зүйн орчин боловсронгуй болсон 

байх 
тийм/ үгүй үгүй 2022 үгүй тийм 

ХЗДХЯ   

ҮАБЗ

1.4.2

1.4.2. Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, Засгийн 

газрын үйл ажиллагааны уялдааг хангах зорилгоор Үндэсний 

аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг Ерөнхий 

сайд нэр дэвшүүлснээр Зөвлөл томилж, чөлөөлөх эрх зүйн 

орчныг бүрдүүлнэ.

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ Эрх зүйн орчин бүрдсэн байх  тийм/ үгүй үгүй 2022 үгүй тийм ХЗДХЯ

1.5 7.1.
Зорилт 1.5. Улс орны батлан хамгаалах тогтолцоог 

боловсронгуй болгож, чадавхыг бэхжүүлнэ.
           430,965.7 

Улсын 

төсөв
БХЯ

Бүх салбар, 

ЗХЖШ, 

Аймаг 

нийслэлийн 

ЗДТГ 

хэрэгжилт Хувь 80 2022 85 90

Монгол Улсын 

батлан хамгаалах 

бодлогын үндэс, 

батлан 

хамгаалахын багц 

хуулиуд

Тайлан мэдээ Жил бүр БХЯ

1.5.1 7.1.1

1.5.1. Төр, захиргааны байгууллагууд, нийт иргэний оролцоонд 

тулгуурласан орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцоог бүрдүүлж, 

бэхжүүлнэ.

 7.639.0 
Улсын 

төсөв
БХЯ

ЗХЖШ, 

Аймаг 

нийслэлийн 

ЗДТГ 

Хэрэгжилтийн хувь  Хувь 10 2022 20 30

 "Монгол Улсын 

төрөөс орон 

нутгийн 

хамгаалалтын 

талаар баримтлах 

бодлого”, Батлан 

хамгаалахын багц 

хуулиуд, Засгийн 

газрын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөр

Тайлан мэдээ Жил бүр БХЯ

1.5.2 7.2.2
1.5.2.Мэргэжлийн цэрэгт суурилсан, орчин үеийн зэвсэглэл, 

цэргийн техник бүхий чадварлаг Зэвсэгт хүчнийг хөгжүүлнэ.
           430,961.7 

Улсын 

төсөв
БХЯ

 ЗХЖШ, 

Аймаг 

нийслэлийн 

ЗДТГ 

Цэргийн зэвсэглэл, техник, технологийн 

чадавхыг нэмэгдүүлэх хувь
Хувь 20 2022 25 30

Батлан хамгаалах 

багц хуулиуд, 

Зэвсэгт хүчний 

байгуулалтын 

хөгжүүлэх 

бодлогын баримт 

бичиг

Тайлан мэдээ Жил бүр БХЯ

1.5.3 7.1.3
1.5.3.Нэгдсэн удирдлага, төлөвлөлт бүхий дайчилгааны 

тогтолцоог бэхжүүнэ.
 14.553.0 

Улсын 

төсөв
БХЯ

ЗХЖШ, 

Аймаг 

нийслэлийн 

ЗДТГ 

Дайчилгааны тухай хуулийн 

хэрэгжилтийн хувь
Хувь 15 2022 20 25

 Батлан хамгаалах 

багц хуулиуд, 

Засгийн газрын үйл 

ажиллагааны 

хөтөлбөр

Тайлан мэдээ Жил бүр БХЯ

1.5.4 7.2.2
1.5.4. Хил хамгаалах тогтолцоог орчин үеийн шаардлагад 

нийцүүлж, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоно
                      4.0 

Улсын 

төсөв
ХЗДХЯ ХХЕГ

бүсчилсэн хамгаалалтын тогтолцоог 

бүрэн нэвтэрсэн эсэх.     Мэргэшсэн 

хүний нөөц орчин үеийн техник 

төхөөрөмжоор бүрэн хангагдсан  эсэх

тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм 

ХЗДХЯ-ны үйл 

ажиллагааны 

тайлан

Тайлан мэдээ
2 жилд нэг 

удаа
ХЗДХЯ 

1.6  5.1.
Зорилт 1.6. Үндсэн хуулийн хяналтын тогтолцоог оновчтой 

болгоно.
                        -   

Улсын 

төсөв 
Засаглал Бүх салбар Арга хэмжээний хэрэгжилтээр Хувь 0 2022 100 100

1.6.1
1.6.1. Үндсэн хуулийн цэцийг хүний үндсэн эрх зөрчигдсөн 

тохиолдлыг хянахад онцгой үүрэгтэй институт болгоно.

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ ШЕЗ, ҮХЦ Эрх зүйн орчин бүрдсэн байх  тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм 

Иргэний нийгмийн 

байгууллагын 

тайлан мэдээ 

Харьцуулсан 

судалгаа, 

олон улсын 

туршлага, 

онолын 

үндэслэл 

Жил бүр ХЗДХЯ 

1.6.2
1.6.2. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрийг шүүх эсхүл 

Үндсэн хуулийн цэц хянах тогтолцоог судалж шийдвэрлэнэ.

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ, ШЕЗ ҮХЦ Оновчтой тогтолцоо бүрдсэн эсэх тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм 

ХЗДХЯ тайлан 

мэдээ

Статистик, 

тоон мэдээ
Жил бүр ХЗДХЯ 

2 5.5
Зорилго 2. Эрх зүйт төрийг төлөвшүүлж, хүний эрхийн 

баталгааг хангана.
                        -   

Дэлхийн банкны засаглалын  

үзүүлэлт: Зохицуулалтын чанар
хувь 64.9 72.2

Дэлхийн банкны 

засаглалын  

үзүүлэлт

Тоон 

судалгаа 

Жилд нэг 

удаа 
Бүх яамд

2.1  5.5.2.1

Зорилт 2.1. Хүний эрхийг хангах олон улсын сайн туршлага 

нэвтрүүлж, хүний эрхийн төлөөх үйл ажиллагааг хөхиүлэн 

дэмжинэ.

                        -   
Улсын 

төсөв 
Засаглал Бүх салбар Арга хэмжээний хэрэгжилтээр Хувь 0 2022 100 100

2.1.1 5.5.1
2.1.1.Хүний эрхийг хангах олон улсын механизмыг ашиглаж, 

хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ.

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ, ГХЯ  Бүх яамд  

Тайлан мэдээг цаг хугацаандаа чанартай 

хүргүүлсэн эсэх
тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм 0 0 0 ХЗДХЯ, ГХЯ  

Тухай бүр 

 5.1.1

5.2.2.

ЭЗХЯ, БХБЯ-ны 

судалгааны 

тайлан, мэдээ 

Эдийн засгийн 

бүсчлэл, дэд 

бүтцийн 

хөгжил, газар 

зүйн байршил

5.2.1

Хууль зүй, дотоод 

хэргийн яамны 

тайлан мэдээ

Судалгаа, 

шинжилгээ 



2.1.2 5.5.1.1

2.1.2. Хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлж, зөрчигдсөн 

эрхийг сэргээн эдлүүлэх хохирол нөхөн барагдуулах механизмыг 

боловсонгуй болгоно.

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ ХЭҮК Оновчтой механизм бүрдсэн эсэх тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм 

ХЗДХЯ тайлан 

мэдээ
0 0 ХЗДХЯ 

2.1.3 5.5.3.1

2.1.3.хүний эрхийн мэдлэг, хандлагыг төрийн удирдах албан 

тушаалтны томилгоонд болон  төрийн албан хаагчийн  ур 

чадварын үнэлэх шалгуурын гол үзүүлэлт болгоно

Улсын 

төсөв 
 ТАЗ Бүх яамд  

Төрийн удирдах албан тушаалтны 

томилгоонд болон  төрийн албан 

хаагчийн ур чадварын үнэлэх шалгуурын 

гол үзүүлэлт болгосон эсэх

тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм 

Иргэний нийгмийн 

байгууллагын 

тайлан мэдээ 

0 0 ХЗДХЯ, ТАЗ 

2.1.4
2.1.4. ХЭҮК-ыг Парисын зарчимд бүрэн нийцсэн  хүний эрхийн 

үндэсний байгууллага болгож бэхжүүлнэ.

Улсын 

төсөв 
ХЭҮК Бүх яамд

Парисын зарчмыг мөрдлөг болгодог 

хүний эрхийн бие даасан байгууллагатай 

эсэх

тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм  ТХЗ-16.а.1 0 0
ХЗДХЯ, 

ХЭҮК 

2.1.5
2.1.5. НҮБ-ын Бизнес ба хүний эрхийн зарчмыг хууль 

тогтоомжид тусган хэрэгжүүлнэ.

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ ЭЗХЯ 

НҮБ-ын Бизнес ба хүний эрхийн зарчмыг 

хууль тогтоомжид тусган хэрэгжүүлсэн 

эсэх.

тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм 0 0 0 ХЗДХЯ 

2.1.6 5.5.3.1

2.1.6.Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний нөхцөл байдлыг 

үнэлэх индекс боловсруулж, жил бүр гарч буй өөрчлөлтийг 

хэмжих байдлаар ахиц дэвшил гаргана.    

Улсын 

төсөв 
ХҮЭК 0 Индексээр хэмждэг болсон эсэх тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм 0 0 0

2.1.7  5.5.1.1

2.1.7.Иргэдийн шашин шүтэх, эс шүтэх эрх чөлөөг аливаа 

хэлбэрээр зөрчихөөс хамгаалахтай холбоотой зарчмыг 

тодорхойлж, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоно.

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ Бүх яамд  

Иргэдийн шашин шүтэх, эс шүтэх эрх 

чөлөөг аливаа хэлбэрээр зөрчихөөс 

хамгаалахтай холбоотой зарчмыг 

тодорхойлж, эрх зүйн орчныг 

боловсронгуй болгосон эсэх

тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм 0 0 0 ХЗДХЯ 

2.1.8

2.1.8. Иргэд үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн дэг журам, 

бусдын эрх, эрх чөлөөг алдагдуулахаас бусад тохиолдолд үзэл 

бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, тайван жагсаал, цуглаан хийх, 

эвлэлдэн нэгдэх эрхийг хангах баталгааг нэмэгдүүлнэ.

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ Бүх яамд  

Эрх зүйн орчин боловсронгуй болсон 

эсэх 
тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм 0 0 0 ХЗДХЯ 

2.1.9.Хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөг бүх талаар хангаж, ёс зүйтэй, 

мэргэшсэн сэтгүүл зүйг хөгжүүлнэ 

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ Бүх яамд  Хэвлэлийн эрх чөлөөний индекс Эзлэх байр 90/180 2022 60 30 ТХЗ-16.10.1 0 0 ХЗДХЯ 

2.1.9. Иргэний үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, төрийн 

байгууллага, албан тушаалтан, улс төрчид, нийгмийн 

зүтгэлтнүүдийн үйл ажиллагааны талаар өөрийн санаа бодол, 

шүүмж, зэмлэлээ чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг хязгаарласан 

хууль тогтоомж, хууль сахиулах байгууллагуудын  үйл 

ажиллагааг олон улсын хүний эрхийн стандарт, сайн туршлагад  

нийцүүлэн боловсронгуй болгож хэрэгжүүлнэ.

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ Бүх яамд  

Эрх зүйн орчин боловсронгуй болсон 

эсэх 
тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм 0 0 0 ХЗДХЯ 

2.1.10

2.1.10. Бүх нийтийн тайван жагсаал, цуглаан хийх эрхийг 

баталгаажуулж, жагсаал, цуглаанд оролцогчдын аюулгүй 

байдлыг хангах цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг 

хуулийн хүрээнд, олон улсын (НҮБ) хүний эрхийн стандартад 

нийцүүлж, мөрдүүлнэ.

Улсын 

төсөв 
ХЭҮК ХЗДХЯ 

Жагсаал, цуглаанд оролцогчдын аюулгүй 

байдал, эрхийн зөрчил буурсан эсэх
Тоо 105 2017-2021 0 0 0 ХЗДХЯ 

2.1.11 5.5.1.1
2.1.11. Өмчлөх эрхийг зөвхөн хуульд заасан үндэслэл журмаар 

хязгаарлах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоно. 

Улсын 

төсөв 
Бүх яамд Бүх яамд

эрх зүйн орчин боловсронгуй болсон 

байх 
тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм 0 0 0

2.1.12 5.5.3.2

2.1.12. Иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагыг царай таних, тагнах, 

чагнах зориулалтын хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг ашиглах 

хүрээ, хязгаарыг тогтооно

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ ХЭҮК Буурсан зөрчлийн тоо Тоо 18 2017-2021 0 0

Зөрчлийн бүртгэл, 

мэдээллийн 

нэгдсэн сан

Статистик, 

тоон мэдээ
Жил бүр ХЗДХЯ

2.2 5.5.
Зорилт 2.2. Эдийн засаг, бизнесийн орчныг дэмжсэн эрх 

зүйн шинэчлэлийн бодлогыг эрчимжүүлнэ. 
                        -   Улсын төсөв Засаглал Бүх салбар 

Арга 

хэмжээний 

хэрэгжилтээр 

Хувь 0 2022 100 100

2.2.1 5.5.1
2.2.1.Хувийн эрх зүйн чиглэлээр дагнасан судалгааны 

институцийг бий болгож, төрийн бодлогоор дэмжинэ

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ ЭЗХЯ, СЯ 

 Хувийн эрх зүйн чиглэлийн судалгааны 

институци байгуулагдсан эсэх 
тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм 

ХЗДХЯ тайлан 

мэдээ
ХЗДХЯ 

2.2.2 5.5.2.1
2.2.2.Олон улсын хувийн эрх зүйн асуудлаар олон улсын 

байгууллага, бусад улстай хамтын ажиллагааг сайжруулна.

Улсын 

төсөв 
ГХЯ ХЗДХЯ 

Олон улсын хувийн эрх зүйн асуудлаар 

хамтын ажиллагаатай олон улсын 

байгууллага болон гадаад улсын тоо

тоо 16 2022 1 3
төрийн мэдээлэл 

эмхгэл
ГХЯ 

2.2.3 5.5.1
2.2.3.Иргэний хэргийн шүүхийн шүүгч, хуульч, судлаачдыг үе 

шаттай мэргэшүүлнэ. 

Улсын 

төсөв 
ШЕЗ ХЗДХЯ 

Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан  

шүүхийн шүүгч, хуульч, судлаачдын тоо
тоо 5300 2022 2000 4000 МХХ тоон судалгаа ХЗДХЯ 

2.2.4 5.5.1

2.2.4. Эрх зүйч бэлтгэдэг дээд  боловсролын сургалтын 

байгууллагын сургалтын хөтөлбөрт хувийн эрх зүйн хичээлийн 

багц цагийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлж Монгол Улсад  эдийн 

засаг, бизнесийн эрх зүйн  чиглэлээрх хуульч бэлтгэх нөхцөлийг 

бүрдүүлнэ.

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ МХХ 

Эрх зүйч бэлтгэдэг дээд  боловсролын 

сургалтын байгууллагын сургалтын 

хөтөлбөрт хувийн эрх зүйн хичээлийн 

багц цагийн эзлэх хувь

хувь 15 2020 30 30 МХХ тоон судалгаа ХЗДХЯ 

2.3 5.5

Зорилт 2.3. Хууль боловсруулах, батлах, хэрэгжүүлэх 

процессыг сайжруулж, хуулийн нэгдмэл, тогтвортой 

байдлыг хангана.

                        -   Засаглал Бүх салбар Арга хэмжээний хэрэгжилтээр Хувь 0 2022 100 100

2.3.1
2.3.1.Хуулийн төрлөөс хамаарч хууль батлах квотыг нарийвчлан 

тогтооно. 

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ 0 Хууль батлах квоттой эсэх хувь 51 2022 75 75 0 ХЗДХЯ 

2.3.2
2.3.2.Улсын Их Хурлын таваас доошгүй гишүүн нэгдэж  хууль 

санаачлах эрхийг хэрэгжүүлдэг байх зохицуулалтыг бий  

болгоно  

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ 0

Улсын Их Хурлын таваас доошгүй 

гишүүн нэгдэж  хууль санаачлах эрхийг 

хэрэгжүүлдэг байх зохицуулалт бий 

болсон эсэх

тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм 0 ХЗДХЯ 

2.1.9

5.1.1.1
ХЗДХЯ тайлан 

мэдээ

Судалгаа, 

шинжилгээ 

5.5.2.1

5.5.3.1

Статистик, 

тоон мэдээ

жил бүр



2.3.3 5.5.1.2

2.3.3.Хууль тогтоомжийн төслийг өргөн мэдүүлэхээс өмнө эрх 

ашиг нь хөндөгдсөн этгээдүүд болон олон нийтээр заавал 

хэлэлцүүлдэг байна. 

Улсын 

төсөв 
Бүх яамд бүх яамд

Хэлэлцүүлэг зохион байгуулж Улсын Их 

Хуралд өргөн мэдүүлсэн  байдал 
хувь 80 2022 100 100 Тайлан мэдээ бүх яамд

2.3.4 5.5.3.1

2.3.4.Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах болон хуулийн 

хэрэгжилтийг үнэлэх аргачлалд хүний эрхийг хангах шалгуурыг 

тусгана 

Улсын 

төсөв 
Бүх яамд бүх яамд

Хүний эрхийг хангах шалгуурыг тусгасан 

аргалчал боловсруулсан байдал
тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм Тайлан мэдээ ХЗДХЯ 

2.3.5 5.5.2.2

2.3.5.Монгол Улсын олон улсын гэрээний орчуулгыг нягталж, 

дахин баталгаажуулж, эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд 

тогтмол, бүрэн байршуулна.   

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ Бүх яамд  

Орчуулгыг нягталж, дахин 

баталгаажуулж, эрх зүйн мэдээллийн 

нэгдсэн санд тогтмол, бүрэн 

байршуулсан Монгол Улсын олон улсын 

гэрээний эзлэх хувь

Тоо 103 2022 200 400 ХЗДХЯ Тоон судалгаа ЭЗМНС ХЗДХЯ 

2.4 5.5

Зорилт 2.4. Иргэдийн эрх зүйн болон улс төрийн мэдлэг, 

соёлыг дээшлүүлж, хариуцлагатай иргэн болгож 

төлөвшүүлнэ.

                        -   Засаглал Бүх салбар Арга хэмжээний хэрэгжилтээр Хувь 0 2022 100 100

2.4.1
2.4.1. Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэхэд бүх талын 

идэвхтэй оролцоог хангаж, бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг 

тасралтгүй дээшлүүлэх үр дүнтэй тогтолцоог бүрдүүлнэ.

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ Бүх яамд  Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хувь Хувь 80.6 2022 95 100 ХЗДХЯ 

2.4.2

2.4.2. Бүх нийтэд хүний эрхийн боловсрол олгох, хүний эрхийн 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн сургалт, 

сурталчилгааг зохион байгуулах нэгдсэн тогтолцоог бэхжүүлж 

хөгжүүлнэ.

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ Бүх яамд  

 Бүх нийтэд хүний эрхийн боловсрол 

олгох, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэхэд чиглэсэн сургалт, 

сурталчилгааг зохион байгуулах нэгдсэн 

тогтолцоог бэхжүүлсэн эсэх.

тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм ХЗДХЯ 

2.4.3
2.4.3. Сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэх ажлыг тогтмол хийх 

тогтолцоог бий болгох

Улсын 

төсөв 
СЕХ Сонгуулийн ирц нэмэгдсэн байдал Хувь 48.2 2021 60 80

СЕХорооны 

Ерөнхийлөгчийн 

сонгуулийн ирцийн 

мэдээлэл 

Тоон 

мэдээлэл 

Дөрвөн  жил 

тутамд нэг 

удаа 

СЕХ

2.5 5.2
Зорилт 2.5. Гэмт хэрэг,  зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх  үр 

нөлөөтэй тогтолцоог бүрдүүлнэ
                        -   Хувь 0 2022 100 100

2.5.1 5.2.1 2.5.1.Мөрдөх албыг байгуулна.
Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ Мөрдөх албыг байгуулсан эсэх тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм 

ХЗДХЯ тайлан 

мэдээ
0 ХЗДХЯ 

2.5.2 5.5.2.2

2.5.2.Хууль сахиулах, мөрдөн шалгах ажиллагаа болон гүйцэтгэх  

ажлын явцад хүний эрхийг хангах, хамгаалах, хяналтын 

тогтолцоог сайжруулах, алба хаагчдын мэдлэг хандлагыг 

өөрчлөх олон талт арга хэмжээг  хэрэгжүүлнэ.

Улсын 

төсөв 
ХҮЭК

хүний эрхийн хангах, хамгаалах үйл 

ажиллагаанд баримтлах зарчим, хүрээ 

хязгаарыг оновчтой тодорхойлсон эсэх 

тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм ХҮЭК

2.5.3 5.5.3.1

2.5.3.Албан боловсролын бүх шатны сургалтын хөтөлбөрийн 

хүний эрхийн мэдлэг олгох агуулгыг өргөжүүлж, хууль сахиулагч, 

нийгмийн ажил, эрүүл мэнд, боловсролын салбарын 

мэргэжилтэн бэлтгэдэг сургалтын хөтөлбөрт хүний эрхийн 

хичээлийг заавал судлах хичээл болгон тусгана. 

Улсын 

төсөв 
ХҮЭК Эрх зүйн орчин бүрдсэн эсэх тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм ХҮЭК

3 5.4
Зорилго 3.Мэргэшсэн төрийн албыг төлөвшүүлж, төрийн 

бүтээмжийг дээшлүүлнэ. 
                  950.0 

Дэлхийн банкны засаглалын  

үзүүлэлт: Засгийн газрын үр нөлөө
Хувь 45.7 2020 54.3 71.9

Дэлхийн банкны 

засаглалын  

үзүүлэлт

Тоон 

судалгаа

Жилд нэг 

удаа 
Бүх яамд 

3.1 5.4.2.5
Зорилт 3.1.Төрийн үйлчилгээний орон зай, цаг хугацааны 

хамаарлыг бууруулж, тэгш хүртээмжтэй хүргэнэ.
                  950.0 

Улсын 

төсөв 
Засаглал Бүх салбар Арга хэмжээний хэрэгжилтээр Хувь 0 2022 100 100

3.1.1 5.3.1.2 3.1.1.Цахим засаглалын дижитал дэд бүтцийг бий болгоно.
Улсын 

төсөв
ЦХХХЯ

Үндэсний 

дата төв, И-

Монгол 

Академи,бус

ад

Цахим засгийн хөгжлийн индекс (EGDI) Индекс 0.6497 2020 0.7 0.78 ЦХХХЯ

3.1.2 5.3.2.4

3.1.2. Нийтийн мэдээллийг олон улсын (Европын холбоо) сайн 

туршлагад үндэслэн нээлттэй өгөгдөл болгож, төрийн 

үйлчилгээний ил тод байдал, чанар, үр нөлөөг сайжруулна.    

Улсын 

төсөв 
ЦХХХЯ Бүх яамд 

Нийтийн мэдээллийг нээлттэй өгөгдөл 

болгон ашиглаж байгаа эсэх
тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм ЦХХХЯ

3.1.3 5.2.1.1

3.1.3.Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллагын үйл ажиллагааны тогтвортой 

байдлыг хангаж, эрх зүй, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг 

боловсронгуй болгож, бодлогын судалгаа хийх хүний нөөцийн 

чадавхыг бэхжүүлнэ.

                  950.0 
Улсын 

төсөв 
ЭЗХЯ СЯ 

Хөгжлиийн судалгааны хүрээлэн 

байгуулагдсан байдал 
Тоо 0 2022 1 1

Хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлт, түүний 

удирдлагын тухай 

хууль

Судалгаа, 

шинжилгээ 
Тухай бүр ЭЗХЯ 

3.2 5.3
Зорилт 3.2.Төрийн үйл ажиллагааны цахим шилжилтийг 

эрчимжүүлж, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангана.  
                        -   

Улсын 

төсөв 
Засаглал Бүх салбар Арга хэмжээний хэрэгжилтээр Хувь 0 2022 100 100 ЦХХХЯ

3.2.1  5.3.1.1

3.2.1. Цахим засаглалын тогтолцоог боловсронгуй болгож, 

технологийн дэд бүтэц, төрийн цахим үйлчилгээг нэгдсэн 

бодлого, төлөвлөлттэй хөгжүүлнэ.

Улсын 

төсөв 
ЦХХХЯ Бүх яамд Цахим засгийн хөгжлийн индекс (EGDI)  индекс 0.6497 2020 0.7 0.74 ЦХХХЯ

3.2.2  5.3.2.2

3.2.2. Үндэсний ашиг сонирхлыг хамгаалсан төр, иргэн, хувийн 

хэвшлийн мэдээллийн бүрэн бүтэн, нууцлагдсан, хүртээмжтэй 

байдлыг хангасан мэдээллийн аюулгүй байдлын тогтолцоог 

бэхжүүлж, чадавхыг нэмэгдүүлнэ.

Улсын 

төсөв 
ЦХХХЯ Бүх яамд Цахим засгийн хөгжлийн индекс (EGDI)  индекс 6.02 2021 7.95 9.75 ЦХХХЯ

Цахим үндэстэн 

бодлогын баримт 

бичиг

Индексийн 

өсөлтийн 

хувийг 

тооцсон.

2 жилд нэг 

удаа

Судалгаа, 

шинжилгээ 

Холбогдох 

байгууллагуудын 

судалгааны 

тайлан, дүгнэлт 

санал

тогтмол 

Алсын хараа 2050

Индексийн 

өсөлтийн 

хувийг 

тооцсон.

2 жилд нэг 

удаа

Иргэний нийгмийн 

байгууллагын 

тайлан мэдээ 

тогтмол

5.5.3.1

ХЗДХЯ  Хяналт 

шинжлгээний 

үнэлгээний тайлан

Тайлан мэдээ
Жилд нэг 

удаа



3.2.3  5.3.1.2

3.2.3.Цахим засаглалын дижитал дэд бүтцийг бий болгох 

зорилгоор Төрийн мэдээлэл солилцооны үндсэн болон дэд 

системийг хөгжүүлнэ.

Улсын 

төсөв 
ЦХХХЯ Бүх яамд Цахим засгийн хөгжлийн индекс (EGDI)  индекс  0.6497 2020 0.7 0.78 ЦХХХЯ

3.3 5.2

Зорилт 3.3. Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны 

давхардлыг арилгах, төрийн чиг үүргийн уялдааг хангах 

замаар бүтэц, зохион байгуулалтыг оновчтой, цомхон 

болгоно.

                        -   
Улсын 

төсөв 
Засаглал Бүх салбар Арга хэмжээний хэрэгжилтээр Хувь 0 2022 100 100

3.3.1  5.2.2.1
3.3.1. Төрийн захиргааны байгууллагад чиг үүргийн иж бүрэн 

шинжилгээ хийж, ажил үүргийн давхцлыг арилгана.

Улсын 

төсөв 
ТАЗ Бүх яамд Чиг үүргийн давхардал арилсан эсэх тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм 

2 жилд нэг 

удаа
ТАЗ 

3.3.2  5.2.1.4
3.3.2. Төрийн зарим чиг үүргийг хувийн хэвшил, мэргэжлийн 

холбоо, иргэний нийгмийн байгууллагад шилжүүлнэ.

Улсын 

төсөв 
Бүх яамд Бүх яамд 

Төрийн зарим чиг үүргийг хувийн хэвшил, 

мэргэжлийн холбоо, иргэний нийгмийн 

байгууллагад шилжүүлсэн байдал

тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм Тухай бүр Бүх яамд 

3.4 5.2
Зорилт 3.4.Төрийн хяналт, шалгалт, хариуцлагын тогтолцоог 

сайжруулж, төрийн хүнд суртлыг арилгана.
                        -   

Улсын 

төсөв 
Хувь 0 2022 100 100

3.4.1 5.2.1.1
3.4.1. Төрийн хяналт, шалгалтын давхардсан тогтолцоог 

цэгцэлнэ.

Улсын 

төсөв 
МХЕГ Чиг үүргийн давхардал арилсан эсэх тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм 0 МХЕГ 

3.4.2 5.2.1.4

3.4.2. Төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтыг бууруулж, төрийн хяналт 

шалгалтыг эрсдэлд суурилж хэрэгжүүлэх, зөвлөн туслах хэв 

шинжтэй болгоно.

Улсын 

төсөв 
МХЕГ Эрх зүйн орчин бүрдсэн эсэх тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм тогтмол МХЕГ 

3.4.3 5.2.2.4

3.4.3. Төрийн зарим хяналт, шалгалтыг төр, хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх тогтолцоонд шилжинэ.
Улсын 

төсөв 
МХЕГ 

Төрийн зарим хяналт, шалгалтыг төр, 

хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд 

хэрэгжүүлсэн хувь

Хувь 0 2022 10 25 тогтмол МХЕГ 

3.5 5.4

Зорилт 3.5.Чадахуйн зарчимд суурилсан төрийн албаны 

тогтвортой байдлыг  ханган, төрийн албан хаагчдын цалин 

хөлс, нийгмийн баталгааны тогтолцоог боловсронгуй 

болгож,  ёс зүй, сахилга, хариуцлагыг дээшлүүлнэ.

                        -   
Улсын 

төсөв 
Засаглал Бүх салбар Арга хэмжээний хэрэгжилтээр Хувь 0 2022 100 100

3.5.1 . 5.4.1.3

3.5.1. Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааг үнэлэхдээ ажлын 

гүйцэтгэл, үйлчлүүлэгчийн үнэлгээ, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг 

шалгуур болгож, ёс зүйн зөрчил гаргасан төрийн алба хаагчид 

хүлээлгэх хариуцлагыг чангатгана.

Улсын 

төсөв 
ТАЗ         Бүх яамд 

Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааг 

үнэлэхдээ ажлын гүйцэтгэл, 

үйлчлүүлэгчийн үнэлгээ, ёс зүй, сахилга 

хариуцлагыг шалгуур болгож, ёс зүйн 

зөрчил гаргасан төрийн алба хаагчид 

хүлээлгэх хариуцлагыг чангатгасан эсэх.

тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм 0 ХЗДХЯ, ТАЗ         

3.5.2
3.5.2. Үр дүн, гүйцэтгэлд суурилсан цалин хөлс, урамшууллын 

тогтолцоог  үе шаттайгаар бий болгоно.

Улсын 

төсөв 
Бүх яамд Бүх яамд 

Үр дүн, гүйцэтгэлд суурилсан цалин хөлс, 

урамшууллын тогтолцоог бий болгосон 

эсэх.

тийм/үгүй үгүй 2022 тийм тийм тогтмол Бүх яамд 

3.5.3
3.5.3. Төрийн албан хаагчийн тоог үе шаттайгаар бууруулж, 

цомхон чадварлаг төрийн албыг бүрдүүлнэ

Улсын 

төсөв 
 ТАЗ         Бүх яамд Төрийн албан хаагчийн тоо Тоо 208864 2021 он NA NA Тоон судалгаа

Жилд нэг 

удаа
ЗГХЭГ

Улсын 

төсөв 

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн 

зөрчигдсөн эрхийг хамгаалсан тоо, 
619 2021 он 0 0 Тоон судалгаа

Жилд нэг 

удаа

Улсын 

төсөв 

Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулж, 

нэр дэвшиж томилогдсон албан хаагчийн 

тоо

2130 2021 он NA NA Тоон судалгаа Тухай бүр 

3.6 5.5.
Зорилт 3.6. Шийдвэр гаргах түвшинд жендэрийн тэгш 

байдлыг хангаж, манлайллыг нэмэгдүүлнэ.
                        -   

Улсын 

төсөв 
Засаглал Бүх салбар Арга хэмжээний хэрэгжилтээр Хувь 0 2022 100 100

3.6.1

3.6.1. Шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг 

нэмэгдүүлж, улс төр, эдийн засаг, нийгмийн амьдралын бүх 

хүрээнд эмэгтэйчүүд үр дүнтэй оролцох, манлайлан ажиллах 

тэгш боломжоор хангана.

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ, ЖҮХ Бүх яамд 

Улсын их хуралд эмэгтэй гишүүдийн 

эзлэх хувь Хувь 20-иос доошгүй хувь 2022 30 40

Монгол Улсын Их 

Хурлын тухай 

хуулийн 30.2

0 ХЗДХЯ, ЖҮХ

3.6.2
3.6.2. Бүх нийтэд хүний эрх, жендэрийн боловсрол олгох 

үндэсний тогтолцоог хөгжүүлж, жендэрийн тэгш байдлыг хангах 

бодлого баримтална.

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ, ЖҮХ Бүх яамд 

Бүх нийтэд хүний эрх, жендэрийн 

боловсрол олгох үндэсний тогтолцоог 

хөгжүүлж, жендэрийн тэгш байдлыг 

хангах бодлоготой эсэх 

тийм/ үгүй үгүй 2022 тийм тийм 

Холбогдох 

байгууллагуудын 

судалгааны 

тайлан, дүгнэлт 

санал

Тухай бүр ХЗДХЯ, ЖҮХ

3.4 5.2
Зорилт 3.7. Төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн үр 

ашиг, засаглалыг сайжруулж, ил тод байдлыг хангана.
                        -   

Улсын 

төсөв 
Засаглал Бүх салбар Арга хэмжээний хэрэгжилтээр Хувь 0 2022 100 100 СЯ 

3.7.1 5.2.1

3.7.1. Төрийн болон орон нутгийн өмчит компани байгуулж болох 

салбар, чиглэл, зорилгыг тодорхой болгож, эрх зүйн орчныг 

боловсронгуй болгоно.

                        -   
Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ СЯ

Төрийн болон орон нутгийн өмчит 

компани байгуулж болох салбар, чиглэл, 

зорилгыг тодорхой болгож, эрх зүйн 

орчныг боловсронгуй болгосон эсэх 

тийм/ үгүй үгүй 2022 тийм тийм 0 ХЗДХЯ 

3.7.2
3.7.2  Төрийн өмчит компанийн үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх 

үнэлгээний болон хяналтын үр дүнтэй тогтолцоог бий болгоно.

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ СЯ

Төрийн өмчит компанийн үйл 

ажиллагааны үр дүнг үнэлэх үнэлгээний 

болон хяналтын үр дүнтэй тогтолцоог 

бий болгосон эсэх

тийм/ үгүй үгүй 2022 тийм тийм 0 ХЗДХЯ 

3.7.3
3.7.3 Төрийн өмчит компанийн засаглалыг сайжруулж, нээлттэй 

хувьцаат компани болгох ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ СЯ

Нээлттэй болгох төрийн өмчит 

компанийн тоо
Тоо 168 2022 50 110 0 ХЗДХЯ 

3.5.4  ТАЗ         

5.5.1.1
Судалгаа, 

шинжилгээ

ХЗДХЯамны 

судалгаа, мэдээ, 

тайлан

Судалгаа, 

шинжилгээ 

5.2.1.1

Холбогдох 

байгууллагуудын 

судалгааны 

тайлан, дүгнэлт 

санал

Тайлан мэдээ

 5.4.2.1

ТАЗ-ийн тайлан

 5.4.1.4

3.5.4. Мэргэшсэн, чадварлаг төрийн албан хаагчдыг улс төрийн 

нөлөөллөөс ангид ажил үүргээ гүйцэтгэх, шатлан дэвших 

тогтолцоо нь иж бүрэн, нээлттэй тэгш өрсөлдөх боломжийг 

бүрдүүлнэ 

 ТАЗ         Бүх яамд Тоо         Хувь

Цахим үндэстэн 

бодлогын баримт 

бичиг

Индексийн 

өсөлтийн 

хувийг 

тооцсон.

2 жилд нэг 

удаа

Холбогдох 

байгууллагуудын 

судалгааны 

тайлан, дүгнэлт 

санал

Судалгаа, 

шинжилгээ

Хяналт 

шалгалтын 

чиг үүрэг 

бүхий бусад 

төрийн  

байгууллагуу

д

Холбогдох 

байгууллагуудын 

судалгааны 

тайлан, дүгнэлт 

санал

судалгаа, 

шинжилгээ



3.7.4

3.7.4.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүний тэнцвэртэй 

байдлыг хангах зорилгоор бүрэлдэхүүнд хараат бус гишүүдийн 

эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх, жендерийн тэгш байдал хангаж улс 

төрийн нөлөөллөөс ангид, хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулах  

эрх зүйн зохицуулалт бий болгоно.

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ СЯ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн  

бүрэлдэхүүнд хараат бус гишүүдийн тоо 

нэмэгдэж, жендерийн тэгш байдал 

хангагдсан эсэх

тийм/ үгүй үгүй 2022 тийм тийм 0 ХЗДХЯ 

3.7.5
3.7.5. Төрийн өмчит компанийн тайлагнал, ил тод байдлын 

шалгуурыг олон улсын стандарт, сайн туршлагад үндэслэн 

батлан мөрдүүлнэ. 

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ СЯ

Төрийн өмчит компанийн тайлагнал, ил 

тод байдлын шалгуурыг олон улсын 

стандарт, сайн туршлагад үндэслэн 

батлан мөрдүүлдэг эсэх 

тийм/ үгүй үгүй 2022 тийм тийм 0 ХЗДХЯ 

3.8 5.4

Зорилт 3.8. Өндөр чанартай, цаг үеийн хэрэгцээ шаардлагыг 

хангасан, нарийн задаргаатай тоо мэдээллийн хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх, нотолгоонд суурилсан бодлого, шийдвэр 

гаргалтыг дэмжих зорилгоор үндэсний статистикийн 

системийг бэхжүүлнэ.

                        -   
Улсын 

төсөв 
Засаглал Бүх салбар Арга хэмжээний хэрэгжилтээр Хувь 0 2022 100 100

3.8.1 5.4.1
3.8.1. Төрийн захиргааны төв байгууллагуудын статистикийн 

чадавхыг нэмэгдүүлнэ.

Улсын 

төсөв 
Яамд ҮСХ

Cтатистикийн нэгжтэй яамдын нийт 

яамдад эзлэх хувь
хувь 50 2022 75 100 1 жил

Үндэсний 

статистикий

н хороо

3.8.2

3.8.2. Төрийн байгууллагууд үндэсний хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлттэй уялдуулан албан ёсны статистикийг болон 

захиргааны тоо мэдээллийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулж, 

хэрэгжүүлнэ.

Улсын 

төсөв 
ҮСХ, Яамд Яамд

Статистикийг хөгжүүлэх бүрэн 

санхүүжилттэй төлөвлөгөөтэй яамд (ҮСХ-

г оролцуулан)-ын нийт яамдад эзлэх хувь

хувь 5.9 2022 30 50 1 жил

Үндэсний 

статистикий

н хороо

3.8.3
3.8.3. Их өгөгдөлд суурилсан төрийн нэгдсэн мэдээллийн санг 

байгуулна.

Улсын 

төсөв 
ҮСХ Яамд

Төрийн нэгдсэн мэдээллийн санд 

холбогдсон төрийн байгууллагуудын 

мэдээллийн сангийн тоо

тоо 0 2022 5 10 1 жил

Үндэсний 

статистикий

н хороо

Дэлхийн банкны засаглалын  

үзүүлэлт: Авлигын хяналт
хувь 39.9 2020 47.2 58.3

Дэлхийн банкны 

засаглалын  

үзүүлэлт

Тоон 

судалгаа

Жилд нэг 

удаа 
АТГ 

Авлигын төсөөллийн индекс Эзлэх байр 111/179 2022 95 75

4.1 5.6.1
Зорилт 4.1.Авлига, албан тушаалын гэмт хэргийн ялын 

бодлогыг чангатгаж, хэрэгжилтийг сайжруулна.
                  690.0 

Улсын 

төсөв 
Засаглал Бүх салбар Арга хэмжээний хэрэгжилтээр Хувь 0 2022 100 100

4.1.1
4.1.1.Авлига, албан тушаалын гэмт хэргийн ялын бодлогыг 

чангатгах чиглэлээр эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй 

болгоно.

                    50.0 

Улсын 

төсөв, 

донор 

байгууллага

ХЗДХЯ
УЕПГ, УДШ, 

АТГ
Тайланд орсон мэдээллээр Тоо - 2021 1 2

Холбогдох 

байгууллагын 

тайлан

Тайланд 

орсон 

мэдээллээс 

шүүх

Жилээр

ХЗДХЯ, 

УЕПГ, УДШ, 

АТГ

4.1.2

4.1.2. Хууль бусаар олж авсан хөрөнгийг илрүүлэх, хөрөнгө 

буцаах, үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих үйлдлийг таслан зогсооход 

чиглэсэн албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын байдалд тавих 

бүртгэл-хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгоно.

                  250.0 

Улсын 

төсөв, 

донор 

байгууллага

АТГ
ХЗДХЯ, 

УЕПГ

Хууль бус хөрөнгө, үндэслэлгүй 

хөрөнгөжсөн тохиолдлыг илрүүлсэн 

өсөлт

Хувь - 2021 3 5

Холбогдох 

байгууллагын 

тайлан

Тайланд 

орсон 

мэдээллээс 

шүүх

Жилээр
АТГ, ХЗДХЯ, 

УЕПГ

4.1.3
4.1.3. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, 

авлигын хэргийг хянан шалгах, шийдвэрлэх, хөрөнгө буцаахтай 

холбогдох эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоно.

                  100.0 

Улсын 

төсөв, 

донор 

байгууллага

ХЗДХЯ, АТГ УЕПГ, УДШ Тайланд орсон мэдээллээр Тоо - 2021 2 3

Холбогдох 

байгууллагын 

тайлан

Тайланд 

орсон 

мэдээллээс 

шүүх

Жилээр

ХЗДХЯ, 

УЕПГ, УДШ, 

АТГ

4.1.4

4.1.4.Авлига, албан тушаалын гэмт хэргийн мэдээлэл хүлээн 

авах, нууцыг хадгалах тогтолцоог бэхжүүлж, энэ төрлийн гэмт 

хэргийг илчилсэн, мэдээлсэн хүнийг хамгаалах эрх зүйн үндсийг 

бүрдүүлнэ.

                    50.0 

Улсын 

төсөв, 

донор 

байгууллага

АТГ,   ХЗДХЯ Бүх яамд

Хууль батлагдсан эсэх,Энэ төрлийн гэмт 

хэргийг илчилсэн, мэдээлсэн өргөдөл, 

гомдлын өсөлт

тийм/үгүй Хувь - 2021 1 1

Холбогдох 

байгууллагын 

тайлан

Тайланд 

орсон 

мэдээллээс 

шүүх

Жилээр АТГ

4.1.5
4.1.5.Мөнгө угаах, терроризмтэй тэмцэх эрх зүйн орчныг 

боловсронгуй болгоно.
                    30.0 

Улсын 

төсөв, 

донор 

байгууллага

ХЗДХЯ, МБ, 

СЗХ

ТЕГ, ЦЕГ, 

АТГ

Мөнгө угаах, терроризмийн гэмт хэргийн 

илрүүлэлт
Хувь - 2021 0.1 0.1

Холбогдох 

байгууллагын 

тайлан

Тайланд 

орсон 

мэдээллээс 

шүүх

Жилээр
ТЕГ, ЦЕГ, 

АТГ

4.1.6
4.1.6.Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдсэн албан 

тушаалтны улс, нийгэмд учруулсан мөнгөн хохирлыг тооцож, 

нөхөн төлүүлэх механизмыг сайжруулна.

                    60.0 

Улсын 

төсөв, 

донор 

байгууллага

АТГ   
ХЗДХЯ,     

СЯ
Нөхөн төлөлтийн өсөлт Хувь - 2021 0.2 0.2

Холбогдох 

байгууллагын 

тайлан

Тайланд 

орсон 

мэдээллээс 

шүүх

Жилээр АТГ

4.1.7
4.1.7.Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага /ФАТФ/-

аас гаргадаг мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 

арга хэмжээг  үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ.

Улсын 

төсөв, 

донор 

байгууллага

СЯ,                 

ЭЗХЯ

Монголбанк, 

СЗХ
Арга хэмжээний хэрэгжилтээр Хувь 2021

Холбогдох 

байгууллагын 

тайлан

Тайланд 

орсон 

мэдээллээс 

шүүх

Жилээр

СЯ, 

Монголбанк                

ЭЗХЯ

4.1.8
4.1.8. Олборлох салбарын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг 

хангах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгоно 

Улсын 

төсөв, 

донор 

байгууллага

УУХҮЯ,    СЯ,                 ХЗДХЯ
Хууль тогтоомж батлагдан хэрэгжсэн 

эсэх
тийм/үгүй 2021

Холбогдох 

байгууллагын 

тайлан

Тайланд 

орсон 

мэдээллээс 

шүүх

Жилээр
УУХҮЯ,   

СЯ,                 

4
Зорилго 4. Үндэсний шударга ёсны тогтолцоог бэхжүүлэх 

замаар авлига, албан тушаалын гэмт хэргийг бууруулна.
               2,660.0 

ҮСХ-ны тайлан 

мэдээ

Тоон 

мэдээлэл 

5.3.2

5.6

5.6.1.1

ХЗДХЯамны 

судалгаа, мэдээ, 

тайлан

Судалгаа, 

шинжилгээ 

5.2.1.1



4.1.9

4.1.9. Төсөв санхүү, бүртгэл, худалдан авах ажиллагааны ил тод 

байдлыг сайжруулж, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх,  худалдан авах 

ажиллагааны шударга, ил тод байдалд итгэх олон нийтийн 

илтгэлийг бэхжүүлэхэд нээлттэй өгөгдлийн хүртээмжийг 

сайжруулах арга хэмжээ авна. 

                  150.0 

Улсын 

төсөв, 

донор 

байгууллага

СЯ                Бүх яамд Арга хэмжээний хэрэгжилтээр Хувь - 2021 0.2 0.2

Холбогдох 

байгууллагын 

тайлан

Тайланд 

орсон 

мэдээллээс 

шүүх

Жилээр СЯ, ТХААГ             

4.2  5.6.2 Зорилт 4.2.Авлигыг үл тэвчих соёлыг төлөвшүүлнэ.                   770.0 
Улсын 

төсөв 
Засаглал Бүх салбар Арга хэмжээний хэрэгжилтээр Хувь 0 2022 100 100

4.2.1 5.6.2.1

4.2.1. Олон нийтийн авлигын талаарх боловсрол, мэдлэгийг 

дээшлүүлэх, авлигын шалтгаан, нөхцөл, хор уршгийг арилгах, 

ойлгуулахад чиглэсэн соён гэгээрүүлэх  арга хэмжээг олон нийт 

болон зорилтот бүлэгт чиглүүлэн нийгэм, сургууль, гэр бүлээр 

дамжуулан криминологийн судалгаанд түшиглэн олон нийтийн 

ухамсарт нөлөөлөхүйц хэлбэрээр зохион байгуулна.

                  200.0 

Улсын 

төсөв, 

донор 

байгууллага

АТГ Бүх яамд Сургалт, арга хэмжээний тоо Тоо - 2021 2 3

Холбогдох 

байгууллагын 

тайлан

Тайланд 

орсон 

мэдээллээс 

шүүх

Жилээр АТГ

4.2.2 5.6.1.2
4.2.2.Авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх арга хэмжээний үр дүнг 

үнэлэх аргачлалыг нэвтрүүлнэ.
                  100.0 

Улсын 

төсөв, 

донор 

байгууллага

АТГ Бүх яамд Аргачлалын дагуу хийсэн үнэлгээний дүн Хувь - 2021 6 8

Холбогдох 

байгууллагын 

тайлан

Тайланд 

орсон 

мэдээллээс 

шүүх

Жилээр АТГ

4.2.3

4.2.3. Хүүхэд, залууст шударга, зөв байх үзэл, хандлага, авлигыг 

үл тэвчих үзэл ухамсрыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн сэдэв, 

агуулгыг монгол хүний ахуй, соёл, зан төлөвт нийцүүлэн бүх 

шатны боловсролын хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлнэ.

                  250.0 

Улсын 

төсөв, 

донор 

байгууллага

АТГ БШУЯ Сургалтын хөтөлбөрт тусгагдсан эсэх
Тоо      тийм/ 

үгүй       
0 2021 4 4

Холбогдох 

байгууллагын 

тайлан

Тайланд 

орсон 

мэдээллээс 

шүүх

Жилээр АТГ, БШУЯ

4.2.4
 4.2.4. Төр, иргэний нийгэм болон бизнесийн байгууллагад 

авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийг үл тэвчих сэтгэлгээ, ёс зүй, 

шударга ёсны тогтолцоог эрхэмлэсэн соёлыг хэвшүүлнэ.

                  120.0 

Улсын 

төсөв, 

донор 

байгууллага

АТГ Бүх яамд

Сүүлийн 12 сард төрийн албан хаагчтай 

хамгийн багадаа нэг удаа харилцсан 

иргэдээс төрийн албан хаагчдад авлига 

өгсөн эсвэл төрийн албан хаагчаас 

авилга нэхүүлсэн хүмүүсийн эзлэх хувь 

Сүүлийн 12 сард хамгийн багадаа нэг 

удаа төрийн албан хаагчтай харилцсан 

аж ахуйн нэгжээс төрийн албан хаагчдад 

авлига өгсөн, эсвэл төрийн албан 

хаагчаас авилга өгөхийг гуйлгуулсан аж 

ахуйн нэгжийн эзлэх хувь 

хувь

Сүүлийн 12 сард 

төрийн албан хаагчтай 

харилцсан иргэдэд 

төрийн албан хаагчид 

авилга  өгсөн иргэдийн 

эзлэх хувь - 3.7%

Сүүлийн 12 сард 

төрийн албан хаагчтай 

харилцсан иргэдэд 

төрийн албан хаагчийн 

зүгээс авилга өгөхийг 

хүссэн, шаардсан 

явдал тохиолдсон 

иргэдийн эзлэх хувь-

3.0%

2021 0 0

Ардчилсан 

засаглал судалгаа

Авлигатай тэмцэх 

газрын мэдээлэл

Тоон 

мэдээлэл 

Жилд нэг 

удаа

Авлигатай 

тэмцэх газар

4.2.5

4.2.5. Төрийн үйлчилгээний шударга, хариуцлагатай, ил тод 

байдлыг хангах, авлигын бүх хэлбэрийг таслан зогсооход 

чиглэсэн хяналтыг сайжруулж,нээлттэй мэдээллийн ил тод 

байдлын хэрэгжилтийг зохион байгуулах үнэлгээ хийх, зөвлөмж 

гаргах чиг үүрэг бүхий зөвлөлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ 

                  100.0 

Улсын 

төсөв, 

донор 

байгууллага

АТГ Бүх яамд
Авлигын гэмт хэргийн илрүүлэлтийн 

өсөлт
Хувь - 2020 2 2

Холбогдох 

байгууллагын 

тайлан

Тайланд 

орсон 

мэдээллээс 

шүүх

Жилд нэг 

удаа
АТГ 

4.3 5.6.1

 Зорилт 4.3. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх  төр, хувийн 

хэвшил, иргэний нийгмийн хамтын ажиллагаа, олон 

нийтийн хяналтыг дээшлүүлнэ.

               1,200.0 
Улсын 

төсөв 
Засаглал Бүх салбар Арга хэмжээний хэрэгжилтээр Хувь 0 2022 100 100

4.3.1

4.3.1. Төрийн бүх шатны байгууллага авлигаас урьдчилан 

сэргийлэх, авлигыг таслан зогсоох, эрсдэлийг бууруулах 

төлөвлөгөө хэрэгжүүлж, зохион байгуулалтыг сайжруулан, 

авлигын эсрэг үйл ажиллагааны хяналт, үнэлгээний системийг 

бий болгож, үр дүнг Засгийн газрын түвшинд хэлэлцүүлэн 

гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг хэвшүүлнэ.

                  100.0 

Улсын 

төсөв, 

донор 

байгууллага

АТГ, ЗГХЭГ

Төрийн бүх 

шатны 

байгууллага

Үнэлгээний өсөлт Хувь 0 2021 3 3

Холбогдох 

байгууллагын 

тайлан

Тайланд 

орсон 

мэдээллээс 

түүвэрлэх

Жилд нэг 

удаа
АТГ 

4.3.2

4.3.2. Монгол Улсын авлигын түвшин, цар хүрээ, шалтгаан, 

нөхцөл, хандлагыг судлан тогтоох, авлигын эсрэг үйл 

ажиллагааны үр дүнд үнэлэлт өгөх  судалгааг нийгмийн бүх 

давхарга, салбарыг хамруулан явуулж, үр дүнд суурилсан арга 

хэмжээг зохион байгуулан судалгаа шинжилгээний ажлын үр 

нөлөөг сайжруулна.

                  120.0 

Улсын 

төсөв, 

донор 

байгууллага

АТГ, ЗГХЭГ

Төрийн бүх 

шатны 

байгууллага

Төрийн байгууллагын шударга байдлын 

үнэлгээ болон Авлигын динамик 

судалгааны үр дүнгийн өсөлт

Хувь 0 2021 1 1
Холбогдох 

судалгааны тайлан

Тайланд 

орсон 

мэдээллээс 

түүвэрлэх

Жилд нэг 

удаа
АТГ

4.3.3

4.3.3. Монгол Улс дахь Авлигад нөлөөлж буй хүчин зүйлийн 

динамик загварын шинжилгээг хөгжүүлж, авлигын түвшинд 

нөлөөлөх эерэг хүчин зүйлсийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлнэ.

                    80.0 

Улсын 

төсөв, 

донор 

байгууллага

АТГ, ЗГХЭГ

Төрийн бүх 

шатны 

байгууллага

Авлигын динамик судалгааны үр дүнгийн 

өсөлт
Хувь 0 2021 1 1

Холбогдох 

судалгааны тайлан

Тайланд 

орсон 

мэдээллээс 

түүвэрлэх

Жилд нэг 

удаа
АТГ

5.6.2.1

5.6.1.2

5.6.1.1



4.3.4

4.3.4. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд олон 

нийтийг татан оролцуулах механизмыг тодорхой болгох, иргэд, 

иргэний нийгэм, мэргэжлийн холбоодын байгууллагын чадавхийг 

сайжруулж, төлөвшүүлэх, хамтыг ажиллагааг өргөжүүлэх, хууль, 

шүүхийн байгууллагуудад итгэх иргэдийн итгэлийг 

нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

                  200.0 

Улсын 

төсөв, 

донор 

байгууллага

АТГ, ЗГХЭГ
ШЕЗ, УПЕГ, 

ТЕГ, ХЗДХЯ 
Сургалт, арга хэмжээний тоо Тоо - 2021 12 18

Холбогдох 

судалгааны тайлан

Тайланд 

орсон 

мэдээллээс 

түүвэрлэх

Жилд нэг 

удаа

ХЗДХЯ, 

ШЕЗ, УЕПГ, 

ТЕГ, АТГ          

4.3.5
4.3.5.Шүүх, прокурор, авлигатай тэмцэх байгууллагын авлига, 

албан тушаалын гэмт хэргийг шалган шийдвэрлэх чадавхыг 

бэхжүүлж, дотоод, гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлнэ.

                  200.0 

Улсын 

төсөв, 

донор 

байгууллага

АТГ
ШЕЗ, УПЕГ, 

ТЕГ, ХЗДХЯ 
Сургалт, арга хэмжээний тоо Тоо - 2021 12 18

Холбогдох 

байгууллагын 

болон  судалгааны 

тайлан

Тайланд 

орсон 

мэдээллээс 

түүвэрлэх

Жилд нэг 

удаа

ХЗДХЯ, 

ШЕЗ, УЕПГ, 

ТЕГ, АТГ          

4.3.6
4.3.6 Шүүх, прокурор, авлигатай тэмцэх байгууллагын албан 

хаагчдыг мэргэшүүлж, үйл ажиллагааг олон улсын түвшинд 

хүргэнэ.

                  200.0 

Улсын 

төсөв, 

донор 

байгууллага

АТГ       
ШЕЗ, УПЕГ, 

ТЕГ, ХЗДХЯ 
Сургалт, арга хэмжээний тоо Тоо - 2021 12 18

Холбогдох 

байгууллагын 

болон судалгааны 

тайлан

Тайланд 

орсон 

мэдээллээс 

түүвэрлэх

Жилд нэг 

удаа

ХЗДХЯ, 

ШЕЗ, УЕПГ, 

ТЕГ, АТГ          

4.3.7
4.3.7. Төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагааг иргэн үнэлэх 

тогтолцоог нэвтрүүлэх чиглэлээр үе шаттай арга хэмжээ авна.
                  100.0 

Улсын 

төсөв, 

донор 

байгууллага

АТГ       
ЗГХЭГ, ТАЗ, 

ЦХХХЯ
Үнэлгээний өсөлт Хувь - 2021 12 18

Холбогдох 

судалгааны тайлан

Тайланд 

орсон 

мэдээллээс 

түүвэрлэх

Жилд нэг 

удаа
АТГ

4.3.8

4.3.8. Авлигын эсрэг НҮБ-ын конвенц болон ЭЗХАХБ-ын 

сүлжээний Авлигын эсрэг  төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

олон улын байгууллагаас өгсөн зөвлөмжийг  хэрэгжүүлэх талаар 

удирдлага, зохион байгууллалтын арга хэмжээ авч, GRACE, 

GRECO санаачилгын үйл ажиллагаанд оролцох зэргээр олон 

улсын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх

                  200.0 

Улсын 

төсөв, 

донор 

байгууллага

АТГ       
ЗГХЭГ, 

ХЗДХЯ,  ГХЯ

Зөвлөмжийн хэрэгжилтийн хувь, арга 

хэмжээний тоо
Хувь - 2021 12 18

Жилд нэг 

удаа

ХЗДХЯ, 

ШЕЗ, УЕПГ, 

ТЕГ, АТГ          

4.3.9
4.3.9. Улс төрийн намын санхүүжилтийг тогтолцоог шинэчлэн, 

ил тод байдал, хяналт, хариуцлагатай бодлогын намууд бүхий 

олон намын систем төлөвших эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ 

ХЗДХЯ  

Улс төрийн намын санхүүжилтийг 

тогтолцоог шинэчлэн, ил тод байдал, 

хяналт, хариуцлагатай бодлогын намууд 

бүхий олон намын систем төлөвших эрх 

зүйн орчныг бүрдүүлсэн эсэх

тийм/ үгүй үгүй 2022 тийм тийм 
Жилд нэг 

удаа
ХЗДХЯ  

5 5.5

Зорилго 5.Төрөөс иргэний нийгмийн хөгжил, хамтын 

ажиллагаа, оролцоог хангах замаар бүлгийн эрх, ашиг 

сонирхлыг төлөөлөх, хамгаалах, хэрэгжүүлэх цогц бодлого, 

оновчтой механизмтай байна.  

                        -   

Дэлхийн банкны засаглалын  

үзүүлэлт: Иргэдийн дуу хоолой ба 

хариуцлага

хувь 57.1 2020 67.6 70.2

Дэлхийн банкны 

засаглалын  

үзүүлэлт

Тоон 

судалгаа

Жилд нэг 

удаа 

5.1  5.5.2

Зорилт 5.1.Төр, иргэний нийгмийн хамтын ажиллагаагаар 

дамжин төрийн бодлогод нийгмийн оролцогчдын олон талт 

сонирхлыг тусгах, төрийн үйл ажиллагаанд оролцох 

оролцоог тодорхой болгох, нийгэмд өргөн хүрээний 

зөвшилцөл бий болгох нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

                        -   
Улсын 

төсөв 
Засаглал Бүх салбар Арга хэмжээний хэрэгжилтээр Хувь 0 2022 100 100

5.1.1 5.5.2.2

5.1.1.Иргэний нийгмийн байгууллагын олон улсын чиг хандлагад 

тулгуурласан эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, бодлого боловсруулах, 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн 

байгууллагуудыг оролцоог хангана.

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ

Бүх яамд                 

ИНБайгуулла

гууд 

Иргэний нийгмийн байгууллагын олон 

улсын чиг хандлагад тулгуурласан эрх 

зүйн орчныг бүрдүүлсэн эсэх. тийм/ үгүй үгүй 2022 тийм тийм Тухай бүр ХЗДХЯ

5.1.2 5.5.3.2

5.1.2 Хөгжлийн бодлого, үндсэн чиглэл, Засгийн газрын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт болон төрийн албан 

хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүнг тайлагнах тогтолцоонд 

засаглал болон төр, иргэний нийгмийн хамтын ажиллагааны 

үзүүлэлтийг тусгана.

Улсын 

төсөв 
ЭЗХЯ 

Бүх яамд                 

ИНБайгуулла

гууд 

Хөгжлийн бодлого, үндсэн чиглэл, 

Засгийн газрын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийн хэрэгжилт болон төрийн 

албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүнг 

тайлагнах тогтолцоонд засаглал болон 

төр, иргэний нийгмийн хамтын 

ажиллагааны үзүүлэлтийг тусгасан эсэх 

тийм/ үгүй үгүй 2022 тийм тийм Тухай бүр ЭЗХЯ 

5.2 5.5.1

Зорилт 5.2.Иргэний нийгмийн байгууллагын институцийн 

төлөвшилийг дэмжиж, улс төрийн нөлөөллөөс ангид 

тогтвортой, үр дүнтэй, чөлөөтэй үйл ажиллагаа явуулах 

нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

                        -   
Улсын 

төсөв 
Засаглал Бүх салбар Арга хэмжээний хэрэгжилтээр Хувь 0 2022 100 100

5.2.1 5.5.1.2

5.2.1.Гэрээгээр гүйцэтгүүлж болох бүх төрийн чиг үүргийг хувийн 

хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагуудад шилжүүлэх 

тогтолцоог нэвтрүүлнэ.      

Улсын 

төсөв 
Бүх яамд 

ИНБайгуулла

гууд

Гэрээгээр гүйцэтгүүлж болох бүх төрийн 

чиг үүргийг хувийн хэвшил, иргэний 

нийгмийн байгууллагуудад шилжүүлэх 

тогтолцоог нэвтрүүлсэн эсэх.

Хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн 

байгууллагуудад гэрээгээр 

гүйцэтгүүлэхээр шилжүүлсэн төрийн чиг 

үүргийн эзлэх хувь.

тийм/ үгүй үгүй 2022 тийм тийм Бүх яамд 

Иргэний нийгмийн 

байгууллагууд 

Хэлэлцүүлэг, 

санал 
Тухай бүр 

5.6.1.2

Холбогдох 

судалгааны тайлан

Тайланд 

орсон 

мэдээллээс 

түүвэрлэх

Иргэний нийгмийн 

байгууллагууд 

Хэлэлцүүлэг, 

санал 



5.2.2 5.5.1.1

5.2.2. Иргэний нийгмийн байгууллагын тогтвортой байдлыг 

хангах зорилгоор санхүүгийн олон тулгуурт эх үүсвэрийг 

баталгаажуулсан тогтолцоог нэвтрүүлнэ.

                        -   
Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ  

ИНБайгуулл

агууд
тийм/ үгүй үгүй 2022 тийм тийм ХЗДХЯ  

5.2.3
5.2.3 Иргэний нийгмийн байгууллагад татварын хөнгөлөлт, 

чөлөөлөлтийг татварын хууль тогтоомжоор баталгаажуулна. 

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ  

ИНБайгуулла

гууд

Иргэний нийгмийн байгууллагад 

татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийг 

татварын хууль тогтоомжоор 

баталгаажуулсан эсэх.

тийм/ үгүй үгүй 2022 тийм тийм ХЗДХЯ  

5.2.4

5.2.4. Нийтийн ашиг сонирхлыг шүүхээр хамгаалах эрх зүйн 

орчныг боловсронгуй болгон нийтийн ашиг сонирхол зөрчигдсөн, 

зөрчигдөж болзошгүй нөхцөл үүссэн тохиолдолд төрийн бус 

байгууллага болон сонирхогч аливаа этгээд захиргааны болон 

иргэний хэргийн шүүхэд нэхэмжлэл гаргах боломжийг 

бүрдүүлнэ. 

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ  

Нийтийн ашиг сонирхлыг шүүхээр 

хамгаалах эрх зүйн орчныг боловсронгуй 

болгон нийтийн ашиг сонирхол 

зөрчигдсөн, зөрчигдөж болзошгүй нөхцөл 

үүссэн тохиолдолд төрийн бус 

байгууллага болон сонирхогч аливаа 

этгээд захиргааны болон иргэний хэргийн 

шүүхэд нэхэмжлэл гаргах боломжийг 

бүрдүүлсэн эсэх.

тийм/ үгүй үгүй 2022 тийм тийм ХЗДХЯ  

5.2.5 5.5.2.2

5.2.5 Төрийн байгууллага нь иргэний нийгмийн төлөөлөлтэй 

тогтоосон санхүүгийн болон бусад аливаа харилцаанаас үл 

хамааран хараат бус, эрх чөлөөт байдлыг ханган ажиллахыг 

хууль тогтоомжоор баталгаажуулна.

Улсын 

төсөв 
Бүх яамд 

ИНБайгуулла

гууд

Төрийн байгууллага нь иргэний нийгмийн 

төлөөлөлтэй тогтоосон санхүүгийн болон 

бусад аливаа харилцаанаас үл хамааран 

хараат бус, эрх чөлөөт байдлыг ханган 

ажиллахыг хууль тогтоомжоор 

баталгаажуулсан эсэх

тийм/ үгүй үгүй 2022 тийм тийм Бүх яамд 

5.2.6 5.5.3.2

5.2.6. Иргэний нийгмийн байгууллагыг бүртгэлгүй гэсэн 

үндэслэлээр төрийн үйл хэрэгт оролцох, үйл ажиллагаа явуулах, 

оролцох эрхийг хязгаарлахгүй байх баталгааг хангана

Улсын 

төсөв 
ХЗДХЯ Бүх яамд

Эрх зүйг орчныг боловсронгуй болгосон 

байх 
тийм/ үгүй үгүй 2022 тийм тийм ХЗДХЯ

           549,264.8 

Иргэний нийгмийн 

байгууллагууд 

Хэлэлцүүлэг, 

санал 
Тухай бүр 

5.5.3.1


