




АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 
 

2020 оны 12 дугаар                        Улаанбаатар 
сарын 24-ний өдөр                          хот 
 

д/д 
Үйл 

ажиллагааны 
чиглэл 

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Хэрэгжүүлсэн ажил 
Үнэлгээ 
/Хувиар/ 

Нэг. “ШУДАРГА, ХАРИУЦЛАГАТАЙ, ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ” хүрээнд: 

1. 

Авлигын эрсдэл, 
ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс 
урьдчилан 
сэргийлэх, соён 
гэгээрүүлэх үйл 
ажиллагааг 
эрчимжүүлэх 

1.1.1. Онцгой байдлын байгууллагын 
алба хаагчийн сонгон шалгаруулалт 
болон томилгоонд улс төрийн 
нөлөөллөөс ангид, мэдлэг, боловсролд 
суурилсан мерит зарчмыг төлөвшүүлэх. 

Төрийн албаны зөвлөлийн Онцгой байдлын ерөнхий 
газрын дэргэдэх салбар зөвлөл Коронавируст халдвар 
/Ковид-19/-ын нөхцөл байдлаас шалтгаалан шатлан 
дэвших зарчмын дагуу төрийн тусгай шалгалтыг зохион 
байгуулах ажил удаа дараа хойшлогдсон. 2020 оны 12 
дугаар сарын     03-11-ний өдрүүдэд “Онцгой байдлын 
ерөнхий газрын Дотоод ажил, хуулийн тасгийн дарга, 
тус газрын бичиг хэргийн эрхлэгч, Үндэсний аврах 
бригадын хуулийн зөвлөх, өргөдөл гомдол хариуцсан 
ахлах мэргэжилэн, Хойд бүсийн төв-Орхон аймгийн 
Онцгой байдлын газрын бүсийн дүн бүртгэл хариуцсан 
ахлах мэргэжилтэн”-ий орон тоонд төрийн тусгай 
шалгалт зохион байгуулж, тэнцсэн төрийн алба 
хаагчдыг шалгалтад оролцож, тэнцсэн тухай Салбар 
зөвлөлийн 2020 оны 17, 18, 19, 20 дугаар тогтоол гаргаж 
ажиллав. 

100 

1.1.2. Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 
Авлигатай тэмцэх газраас зохион 
байгуулж буй сургалтад алба хаагчдыг 
хамруулах. 

Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулж буй 
сургалтад нийслэлийн хүрээний Онцгой байдлын 
байгууллагуудын 14 алба хаагчийг хамруулахаар 2020 
10 сард холбогдох мэдээллийг АТГ-ын албан 
тушаалтанд хүргүүлсэн боловч Коронавируст халдварт 
/Ковид-19/ цар тахлын аюулаас шалтгаалан сургалтад 
хамрагдах боломжгүй болсон бөгөөд сургалт дахин 
зохион байгуулах талаар чиглэл ирээгүй болно. 

70 

1.1.3. Онцгой байдлын байгууллагаас 
зохион байгуулах сургалтуудад 
Авлигатай тэмцэх газар болон хууль, 
хяналтын байгууллагын холбогдох 
албан тушаалтнаар Авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчлийн талаарх хууль 

Авлигтай тэмцэх газраас ХАСХОМ хариуцсан эрх бүхий 
албан тушаалтнуудын сургалтыг 2020 оны 12 дугаар 22-
23-ны өдрүүдэд нийтийн албан тушаалтны 2020 оны 
ХАСХОМ гаргах асуудал, цахим бүрдүүлэлтийн 
системийн талаар тус газрын Хяналт шалгалт, дүн 
шинжилгээний хэлтсийн холбогдох албан 
тушаалтнуудын зохион байгуулсан цахим сургалтад 
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тогтоомжийн тухай сургалт, яриа 
таниулга хийлгэх. 

Онцгой байдлын байгууллагын ХАСХОМ хариуцсан эрх 
бүхий албан тушаалтнууд хамрагдсан. 

1.1.4. Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн 
хяналт, үүрэг, оролцоо, идэвх 
санаачилгыг дэмжих, төрийн зарим ажил 
үйлчилгээг төрийн бус байгууллагаар 
гүйцэтгүүлэх, түүнд хяналт тавих. 

АТГ-аас зохион байгуулсан Авилгатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн байгууллагын шударга 
байдлын үнэлгээг 2019.11.04-08-ны өдрүүдэд “MMCG” 
судалгааны байгууллагаас Онцгой байдлын ерөнхий 
газрын алба хаагчид болон гаднаас үйлчлүүлэхээр 
ирсэн иргэд, мөн хамтын ажиллагаатай ТББ-уудын 
төлөөллийг хамруулан “Шударга байдлын үнэлэгээ” 
хийлгэж дүнг 2020 оны 1 дүгээр сарын 21-ний өдөр 
Авлигатай тэмцэх газраас албан ёсоор нийтэд 
мэдээлсэн. Онцгой байдлын ерөнхий газар 62 
байгууллагаас 4 дүгээрт жагсаж 81.7 хувийн үнэлгээтэй 
буюу 2018 оноос 11.1 хувиар өссөн үзүүлэлттэй 
ажилласан. 

100 

1.1.5. Зөрчил, дутагдал гаргасан албан 
тушаалтанд сонсох ажиллагаа явуулах, 
энэ талаар өөрт нь мэдэгдэж, тайлбар 
гаргах боломжийг хуульд заасны дагуу 
олгох. 

Захиргааны ерөнхий хуулийн хүрээнд зөрчил, дутагдал 
гаргасан алба хаагчид сонсох ажиллагаа явуулах, өөрт 
нь мэдэгдэж, тайлбар гаргуулах арга хэмжээг Онцгой 
байдлын ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/86 дугаар 
тушаалаар батлагдсан “Захиргааны шийдвэрийн хувийн 
хэрэг хөтлөх журам”-ын дагуу төв, орон нутгийн Онцгой 
байдлын байгууллагын хэмжээнд хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна. 

100 

1.1.6. Албан тушаалтанд ногдуулсан 
сахилгын шийтгэлийн талаарх 
мэдээллийг танилцуулах, дахин зөрчил, 
дутагдал гаргахаас урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ авах. 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2013 оны  
А/799 дүгээр тушаалаар батлагдсан 
батлагдсан “ОБАЭБ-ын албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”- 
ийг 2021 онд шинэчлэн батлуулахаар төлөвлөв. Төв, 
орон нутгийн Онцгой байдлын салбар нэгжүүдэд Ёс 
зүйн албыг 156 удаа хуралдуулж 192 асуудлыг 
хэлэлцэн шийдвэрлэж ажиллав. Холбогдох хууль, эрх 
зүйн баримт бичгүүд болон дотоод журмын хэрэгжилт, 
алба хаагчдын ажлын цаг ашиглалт, сахилга дэг журам, 
бэлтгэл бэлэн байдал зэрэгт хяналт тавин ажиллаж, 
зөрчил гаргасан нийт 373 алба хаагчдын сахилга ёс 
зүйн хяналтын хуудсыг цоолж сануулав. 
Давхардсан тоогоор нийт 873 удаа дотооддоо хяналт 
шалгалтыг зохион байгуулж 400 орчим зөрчил дутагдал  
илрүүлэн  шалгаж шийдвэрлэв. 
“Холбогдох хууль, эрх зүй”, “Тушаал шийдвэр”, “Эрүүл 
мэнд буюу /КОВИД-19/-цар тахлаас урьдчилан 
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сэргийлэх” гэсэн үндсэн 3 сэдвийн хүрээнд 
ойролцоогоор 485 цагийн эрх зүйн мэдээлэл хийж 
давхардсан тоогоор 6372 алба хаагч хамрагдав. 
“Ажлын байрны соёлыг хэвшүүлье”, “Хамтын хүч-
амжилт”, “Маскаа зүү”, “Сайн дураараа цусаа 
хандивлья”, “Яндангаа хөөлье”, “Дүрэмч, жагсаалч хамт 
олон”, “Номын цуглуулга 2020”, “Нэг салаа нэг сая 
суниалт”, “Чадамжтай  алба хаагч”,  “Хуулиа дээдлье”, 
“Эрүүлээр хэн сайн жингээ хасах вэ”, “Алхалтын аянд 
нэгдэцгээе”, “Хууль дүрэм бодит амьдралд”, “Сахилга 
хариуцлагыг дээшлүүлье”, “Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлье”, “Аюулгүй орчин бүрдүүлье”, “Зөв харилцаа, 
эерэг хандлага, өндөр хариуцлага”, “Ёслоё, Илтгэе”  
зэрэг давхардсан тоогоор 30 орчим аяныг удирдамж, 
төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулав. 

1.1.7. Алба хаагчдын зүгээс хуулиар 
зөвшөөрөгдсөн давхар ажил эрхлэх 
тохиолдолд зөвшөөрөл олгох, энэ 
талаарх мэдээллийг өгөх, хяналт тавих. 

Онцгой байдлын байгууллагын хэмжээнд 2020 онд 
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиар зөвшөөрөгдсөн 
давхар ажил эрхлэх, зөвшөөрөл олгосон  мэдээлэл 
бүртгэгдээгүй болно. 

100 

1.1.8. Алба хаагчдын хувийн ашиг 
сонирхлын болон хөрөнгө орлогын 
мэдүүлгийг нэгтгэн, тайланг хуулийн 
хугацаанд Авлигатай тэмцэх газарт 
хүргүүлэх. 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын өгсөн үүргийн 
дагуу ОББ-ын хэмжээнд 2020 оны 02 дугаар сарын 05-
ны өдөр ХАСХОМ-ийг мэдүүлэг гаргагч нараар 
баталгаажуулж дуусгасан. Мөн ТОНОББ-ын эрх бүхий 
албан тушаалтнуудад үүрэг чиглэл өгч, ЭБАТ-ын 
баталгаажуулалт хийж, тайланг 2020 оны 02 дугаар 
сарын 28-ны өдөр 2/428 дугаар албан бичгээр болон 
холбогдох албан тушаалтанд файлаар хүргүүлсэн. 

100 

Хоёр. “ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАЖ, ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ” хүрээнд: 

2. 

Байгууллагын 
нээлттэй байдал, 
цахим 
үйлчилгээг 
хөгжүүлж чанар 
хүртээмжийг нь 
сайжруулах, 
үйлчлүүлэгчийн 

2.2.1. Гамшгаас хамгаалах тухай болон 
шинээр батлагдан гарсан хууль 
тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, 
нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ 
тогтоосон шийдвэрийг алба хаагчдад 
сурталчилах, 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргаар ахлуулсан 
ажлын хэсэг 2020 оны 04 дүгээр сард зүүн бүс, 06 дугаар 
сард баруун бүсийн аймгуудын Онцгой байдлын газарт 
ажиллан “Гамшгаас хамгаалах тухай хууль”-д орсон 
нэмэлт, өөрчлөлт, хууль эрх зүйн шинэчлэлийн талаар 
танилцуулга хийж, Онцгой байдлын ерөнхий газрын 
цахим сайт /nema.gov.mn/ болон “Онцгой мэдээ” сонинд 
нийтлүүлж олон нийтэд сурталчилсан. 

100 



эрх ашгийг 
дээдлэх 

2.2.2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, 
дотоод аудитын нэгжээс хийх шалгалтын 
төлөвлөгөөг цахим хуудсаар мэдээлэх, 
хяналт шалгалтыг зохион байгуулах 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2020 оны 1 
дүгээр сарын 16-ны өдөр батлуулж, Онцгой байдлын 
ерөнхий газрын цахим хуудас /nema.gov.mn/-нд 
байршуулсан. Мөн хяналт шалгалтын нэгдсэн 
хуваарийн дагуу иж бүрэн шалгалт 8 /Говьсүмбэр, 
Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий, Сэлэнгэ, Хөвсгөл аймгийн 
Онцгой байдлын газар, “Аврагч” биеийн тамир, техник-
спортын хороо, Давтан сургалт, сэргээн заслын төв-113 
анги/, биелэлтийн шалгалт 9 /Үндэсний аврах бригад, 
Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, нийслэлийн 
Баянзүрх, Баянгол, Багануур, Хан-Уул дүүргийн Онцгой 
байддлын хэлтэс, Обьект 03 УНС, Шатахууны УНС, 
Хүнсний УНС/, сонсох ажиллагаа 1/Өвөрхангай аймгийн 
Онцгой байдлын газар/ зохион байгуулж хэрэгжилтийг 
100 хувь ханган ажилласан. 

100 

2.2.3. Авлигын эсрэг мэдээлэл хүлээн 
авах тусгай дугаарт ирсэн мэдээллийг 
бүртгэлжүүлэн холбогдох арга хэмжээг 
авах. 

ОБЕГ-ын даргын 2019 оны А/130 дугаар тушаалаар 
ОББ-ын хэмжээнд авлига, ашиг сонирхолын зөрчлийн 
талаар гомдол, мэдээлэл хүлээн авах зорилгоор 
мэдээлэл хүлээн авах зааврыг батлуулж, 7777-8998 
тусгай дугаарын утсанд албан ёсоор ажиллуулж 
эхэлсэн бөгөөд 2020 онд мэдээлэл бүртгэгдээгүй болно. 

100 

2.2.4. Онцгой байдлын байгууллагын үйл 
ажиллагааны талаар иргэн, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагаас бичгээр болон 
цахим сүлжээгээр санал, хүсэлт, 
өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах 
боломжийг бүрдүүлж, шуурхай 
шийдвэрлэж ажиллах. 

2020 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 
Засгийн газрын иргэд олон нийттэй харилцах “11-11” 
төв-д 75 санал, хүсэлт, 19 гомдол ирснийг хариу өгч 
шийдвэрлэсэн. 
Онцгой байдлын ерөнхий газарт иргэд, алба хаагчдаас 
142 өргөдөл, хүсэлт ирснийг бүртгэлжүүлэн холбогдох 
хууль тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэлтэд хяналт 
тавьж байна.  

100 

2.2.5. Онцгой байдлын байгууллагын сул 
орон тооны зар, сонгон шалгаруулалт 
явуулах талаарх мэдээллийг цахим 
хуудсанд байршуулах, удирдлагын ил 
тод байдлыг хангах. 

Төрийн албаны зөвлөлийн сонгон шалгаруулалт цэсэнд 
удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог 
нөхөх зарыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр 
байршуулсан. Тус албан ёсны орон тооны зарыг Онцгой 
байдлын ерөнхий газрын цахим хуудас болон facebook 
цахим хуудсанд тус тус байршуулж ажиллав. 

100 

Гурав. “ТӨСӨВ, САНХҮҮ, АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДЛАГА, ХЯНАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХ” хүрээнд: 

3. 
Төсөв, 
санхүүгийн ил 
тод байдлыг 

1.1. 3.3.1. 2019 оны төсвийн гүйцэтгэл, 
жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, 2020 
оны төсөв, 2021 оны төсвийн төсөл, 2020 

Онцгой байдлын байгуулалгын 2019 оны төсвийн 
гүйцэтгэл, жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, 2020 оны 
төсөв, 2021 оны төсвийн төсөл, 2020 оны төсөвт орсон 
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хангах, төсвийн 
хөрөнгө, 
гадаадын зээл, 
тусламжийг үр 
ашигтай, 
зориулалтын 
дагуу зарцуулах, 
хариуцлагыг 
дээшлүүлэх 

оны төсөвт орсон өөрчлөлт /ороогүй бол 
мэдээллэх/, төсвийн орлого 
бүрдүүлэлтийн мэдээлэл, санхүүгийн 
тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт зэргийг 
хуульд заасан хугацаанд цахим 
хуудсанд байршуулах. 

өөрчлөлт /ороогүй бол мэдээллэх/, төсвийн орлого 
бүрдүүлэлтийн мэдээлэл, санхүүгийн тайланд хийсэн 
аудитын дүгнэлт зэргийг Төсвийн тухай хуульд заасан 
хугацаанд Онцгой байдлын ерөнхий газрын цахим 
хуудсанд байршуулсан. 

1.2. 3.3.2. Цалингийн зардлаас бусад 5 сая 
төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, 
зарлагын мөнгөн гүйлгээг холбогдох 
хуулийн хүрээнд цахим хуудсанд 
байршуулах. 

Цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн 
дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг холбогдох 
хуулийн хүрээнд цахим хуудсанд байршуулсан. 5 сая 
төгрөгөөс дээш дүнтэй гүйлгээг  тухай бүрт нь орлогын 
53, зарлагын 438 гүйлгээг төлбөрийн баримт, холбогдох 
шийдвэрийн хамт оруулсан. 
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1.3. 3.3.3. Нийгмийн даатгалын сангаас 
тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах эрх бүхий 
этгээдийн жагсаалт гаргаж цахим 
хуудсанд байршуулах. 

Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах эрх бүхий этгээдийн 
2019 оны үлдэгдэл 64 алба хаагчдын тэтгэмжийг 
төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулан санхүүжилтийг 
урьдчилан авч,  1, 2 дугаар сард олгосон. 
2020 оны 1-9 сар хүртэлх хугацаанд цэргийн болон 
өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгосон алба хаагчдын 
тэтгэмж, буцалтгүй тусламжийг тухай бүр олгосон, 2020 
оны 9-р сараас хойш гарсан 34 хүний жагсаалтыг гарган 
ологож байна. 
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1.4. 3.3.4. Гадаадын зээл, тусламжаар 
хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр, түүний 
хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг ил 
тод, нээлттэй байлгах, иргэдийн 
хэрэгцээ хангахуйц мэдээллийг 
байгууллагын самбарт байрлуулах. 

-ОБА-нд агаараас эрэн хайх, аврах нэгж байгуулах, 
нисдэг тэрэг нийлүүлэх төсөл, 
-ОБА-нд гал унтраах тусгай зориулалтын авто машин 
нийлүүлэх төсөл, 
-Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ,урьдчилан сэргийлэх 
болон эрсдэл шилжүүлэх чадавхыг бэхжүүлэх төсөл, 
-МУ-д гамшгийн аюулыг зарлан мэдээллэх нэгдсэн 
тогтолцоог бэхжүүлэх төсөл, 
-ОБА хаагчдыг короновируст халдвараас хамгаалах 
хэрэгсэлээр хангах төсөл, 
-Короновируст халдварын цар тахлын үеийн холбоо, 
зарлан мэдээллийн системийн чадавхыг бэхжүүлэх 
төслүүдийн хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг ОББ-ын 
мэдээллийн самбарт тухай бүр байршуулсан. 
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1.5. 3.3.5. Олон улсын болон дотоодын 
хүмүүнлэгийн тусламжийг хүлээн авах, 
хуваарилах ажлыг олон нийтэд ил тод 
байлгаж хэвлэл мэдээлэл, цахим 
хуудсаар мэдээлэх. 

Коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан 
сэргийлэх, хамгаалах үйлсэд ард иргэд, гадаад, 
дотоодын аж ахуйн нэгж, бусад улс орны Засгийн газар 
болон олон улсын байгууллагаас үзүүлж буй 
санхүүжилт, хандив тусламж, түүний зарцуулалт, 
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хуваарилалтын талаарх мэдээллийг боловсруулан 
удирдлагад тухай бүр танилцуулан ажиллаж байна. 

Мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарцуулалт, худалдан 
авах ажиллагааны талаарх тайлан, мэдээллийг олон 
нийтэд ил, тод хүргэх зорилгоор Онцгой байдлын 
ерөнхий газрын цахим хуудас /nema.gov.mn/ болон 
байгууллагын шилэн дансанд тухай бүр байршуулсан. 

Улсын Онцгой комиссийн коронавирус халдварт 
/COVID-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх 
үйл ажиллагаанд 2020 оны 12 дугаар сарын 14-ны 
өдрийн байдлаар 3 тэрбум 816,2 сая төгрөг, 4 тэрбум 
633,8 сая төгрөгийн бараа материал буюу нийт 8 тэрбум 
450 сая төгрөгийн хандив, тусламжийг 448 аж ахуйн 
нэгж байгууллага, 358 иргэнээс үзүүлсэн байна. 

БНХАУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар 
320 сая төгрөгийн 5000 ширхэг амны хаалт /нэг 
удаагийн/, 5000 ширхэг амны хаалт /N95/, 1000 ширхэг 
хамгаалалтын хувцас, 5000 ширхэг оношлуурыг тус тус 
хүлээн авч, ЭМЯ-д хүлээлгэн өгсөн. 

Мөн тус улсын иргэн Жак Ма-аас 500 мянган ширхэг 
/KN95/ амны хаалт хандивласныг хүлээн авсан. 

Хандив, тусламжаар төвлөрсөн мөнгөн хөрөнгө 
болон бараа материалыг хүлээн авах, хуваарилах, 
хяналт тавих үйл ажиллагааг Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2020 оны “Гамшгаас хамгаалах дотоодын 
хүмүүнлэгийн тусламжийг зохицуулах журам” 133 
дугаар тогтоол, "Хүмүүнлэгийн тусламжийг зохицуулах 
түр журам"-аар зохицуулан ажиллаж байна. 

Монгол Улсын Шадар сайд, УОК-ийн даргын 
баталсан тушаал, шийдвэрийг үндэслэн 
коронавирусийн халдварт цар тахлын голомтод 
шуурхай үүрэг гүйцэтгэж байгаа албан хаагчдын бэлэн 
байдлыг хангах, эрсдэлийг бууруулахад  шаардагдах 
зардлыг хандивын хөрөнгөөс санхүүжүүлсэн. Үүнд: 

 Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэгийн Зүрхний тасагт 
аппарат худалдан авахад 240 сая төгрөг, уушиг 
орлуулах ECMO аппаратын иж бүрдэл худалдан авахад 
450 сая төгрөг, 

 Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэгийн тоног 
төхөөрөмжийн хүчин чадлыг сайжруулах хүрээнд бөөр 



орлуулах эмчилгээний Гемодиализийн аппарат 
худалдан авахад 120 сая төгрөгийг тус тус шилжүүлсэн; 

 Коронавирусийн болзошгүй халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангахаар БХЯ-
ны "Бөртэ" ТӨҮГ, ШШГЕГ-ын 407, 409 дүгээр анги, 
ХХЕГ-ын 0288 дугаар ангийн оёдлын үйлдвэрүүдээр 
амны хаалт оёулахаар байгуулсан гэрээний зардал 85 
сая төгрөг; 
 Коронавируст халдварын тохиолдол 

бүртгэгдсэнтэй холбогдуулан Төрийн байгууллага 
болон тусгаарлах байранд ажиллаж байгаа албан 
хаагчдыг хувийн хамгаалах хэрэгслээр хангах, 
дархлааг дэмжих, УОК-ын Шуурхай штабын үйл 
ажиллагаанд нэн шаардлагатай техник, тоног 
төхөөрөмжөөр хангахад 689.4 сая төгрөг; 
 БНХАУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламж 

болон тус улсын иргэн Жак Ма-аас ирүүлсэн хандив, 
тусламжийг хүлээн авах, тээвэрлэх болон УОК-ын 
шуурхай штаб, тусгаарлан ажиглах байранд ажиллаж 
байгаа албан хаагчдыг хувийн хамгаалах хэрэгслээр 
хангах, “Монхимо” ХХК-ийн гар ариутгагч, денатуратын 
үйлдвэрлэлд шаардагдах зардалд 59,1 сая төгрөг, 

 Корноавирусийн голомт болон эрсдэлтэй бүсэд 
ажиллаж байгаа эмч, эмнэлэгийн ажилчид, төрийн 
зарим албан хаагчдад олгох урамшуулалд 631,9 сая 
төгрөг, 

 Тусгай үүргийн нислэгээр ирсэн иргэдийг 
тээвэрлэсэн жолооч, тусгаарлах байранд үүрэг 
гүйцэтгэж буй төрийн байгууллагын ажилтны байр, 
хоолны төлбөрт 114,8 сая төгрөг, 
 Коронавирус халдварт /COVID-19/ цар тахлын 

тусгааралалтын үйл ажиллагаатай холбогдуулан 
гарсан нэмэлт зардлын санхүүжилтэд 243,5 сая төгрөг, 
 Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-т коронавирусийн 

халдвараас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд 30 
сая төгрөг, 

 Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яаманд 100 сая 
төгрөг, 

 ЦЕГ-ын хилийн боомтоор ачаа, тээвэр зөөвөрлөх 
зардалд 48,4 сая төгрөг, 



 Хилийн чанадад байгаа санхүүгийн хүндрэлийн 
тодорхой шалгуурыг хангасан зорилтот бүлгийн Монгол 
Улсын иргэдэд 300 сая төгрөг, 

 УОК-ийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд 
шаардагдах бичиг хэрэг болон бусад зардалд 66,9 сая 
төгрөг буюу нийт 3 тэрбум 191,4 сая төгрөгийг 
зарцуулсан байна. 

УОК-т хандив, тусламжаар 4 тэрбум 633,8 сая 
төгрөгийн давхардсан тоогоор 25 орчим нэр төрлийн 
бараа, материал ирүүлснийг хүлээн авч, тусгаарлан 
ажиглах байрууд, аймаг, нийслэлийн Онцгой комисс, 
автозамын шалган нэвтрүүлэх товчоо, эргүүлийн үүрэг 
гүйцэтгэж байгаа болон УОК-ын Шуурхай штаб, 
өндөржүүлсэн бэлэн байдалд үүрэг гүйцэтгэж байгаа 
албан хаагчдад Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан 
9 хуваарийн дагуу 4 тэрбум 262,6 сая төгрөгийн бараа, 
материалыг олгоод байна. Өнөөдрийн байдлаар 
хандив, тусламжаас 624,8 сая төгрөг, 371,2 сая 
төгрөгийн бараа, материалын үлдэгдэлтэй байна. 

1.6. 3.3.6. Шилэн дансны бүртгэл, 
мэдээллийг хуулийн хугацаанд 
тайлагнах, түүнд хяналт тавих. 

Онцгой байдлын байгууллагын 39 нэгжид “Шилэн 
дансны тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хяналтад авч 
биелэлтийг 100% хангуулж дүнг Засгийн газрын Хэрэг 
эрхлэх газрын хяналт, шалгалтын албаны мэргэжилтэн 
Б.Мөнх-Эрдэнэд b.munkherdene@cabinet.gov.mn цахим 
хаягаар 2020 эхний хагас, сүүлийн жилээр хяналт 
хийсэн тайланг хүргүүлж ажилласан. Шилэн дансанд 
тухай бүр , сар, улирал, хагас жилээр тавих мэдээллийг 
оруулсан. 
Хандив, тусламжийн мэдээллийг хагас, бүтэн жилээр 
оруулах хугацаатай байсныг 2020 он 8 сараас сар бүр 
оруулдаг болсон учир нөхөж оруулсан хугацаа хоцорсон 
төлөвтэй харагдаж байна. 
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4. 

Худалдан авах 
ажиллагааны үр 
ашигтай, 
шударга, ил тод, 
нээлттэй 
байдлыг 
нэмэгдүүлж, 
хяналт, 

3.4.1. Худалдан авах ажиллагааны 2020 
оны төлөвлөгөөг цахим хуудсанд 
байршуулан олон нийтэд мэдээлэх, 
тендерийн урилгыг үндэсний хэмжээний 
өдөр тутмын сонин, хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр нийтэд зарлах, тендерт 
шалгарсан болон шалгараагүй 
оролцогчийн талаарх мэдээлэл, 2020 

Худалдан авах ажиллагааны 2020 оны 
төлөвлөгөөний дагуу Улсын нөөцийн чиглэлээр 12 
удаагийн нээлттэй цахим тендер, Санхүүгийн чиглэлээр 
129 төсөл арга хэмжээг www.tender.gov.mn цахим 
хуудсанд байршуулан олон нийтэд мэдээлсэн. Төрийн 
болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөг бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд зааснаар 
нээлттэй тендер шалгаруулалтын урилгыг цахим хуудас 
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хариуцлагыг 
дээшлүүлэх 

оны худалдан авах ажиллагаанд хийсэн 
аудитын тайлан, дүгнэлт зэргийг хуульд 
заасан хугацаанд цахим хуудсанд 
байршуулах. 

болон үндэсний хэмжээний өдөр тутмын сонин болох 
“Зууны мэдээ” сонинд урилгыг тухай бүр хэвлүүлж 
нийтлүүлсэн. Тендерт шалгарсан болон шалгараагүй 
оролцогчийн талаарх мэдээллийг тухай бүр үнэлгээний 
хорооны шийдвэрийн дагуу www.tender.gov.mnцахим 
хуудсанд оруулан үр дүнг нийтэлсэн: 

1.7.  
1.8.  
1.9.  
1.10.  
1.11.  
1.12. 3.4.2. Тендерийн үнэлгээний хорооны 

бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын 
мэргэжлийн холбоод, хувийн хэвшил, 
төрийн бус байгууллагын төлөөллийг 
оролцуулж, хяналт, хариуцлагыг 
сайжруулах. 

Улсын нөөцөд бараа, материал худалдан авах 12 
цахим нээлттэй тендерийг зохион байгуулах ажлын 
хэсгийн бүрэлдэхүүнд ОБЕГ-ын даргын 6 удаагийн 
тушаалаар: Монголын хуульчдын холбооны гишүүн 
Ч.Батбаяр, Монголын гэрэл зурагчдын холбооны 
гишүүн С.Баярсайхан нарын төлөөллийг оролцуулан 
батлуулж хяналт, хариуцлагыг ханган ажилласан. 
Тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүний 
хөндлөнгийн гишүүдэд  худалдан авах ажиллагааны А3 
сертификаттай, худалдан авах ажиллагааны цахим 
хуудсанд хүчин төгөлдөр байгаа төрийн бус 
байгууллагын ажилтан болон иргэдийг  оролцуулж 
ажилласан. 
“Хүний хөгжил” ТББ-захирал Г.Цэрэнжаргал, Шинжлэх 
Ухаан технологийн Их сургуулийн багш Ц.Энхтуул, 
“Хүний хөгжил” ТББ-ийн ажилтан Ж.Хишигсайхан, 
“Хүний хөгжил” ТББ-ийн ажилтан М.Өлзийсайхан, 
нарын хөндлөнгийн төлөөллийг 2 удаагын нээлттэй 
тендер шалгаруулалтын үнэлгээний хороонд оруулж 
ажилласан. 

 
 
 

100 

Нийт төлөвлөсөн 21 арга хэмжээ Төлөвлөгөөний биелэлт /хувиар/ 98.5 
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