
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2021 ОНЫ 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

 

Д/д Зорилго Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт Хэрэгжилт 

1 

Авлигын эсрэг 
хууль тогтоомжийг 
иргэдэд 
сурталчлах, соён 
гэгээрүүлэх  үйл 
ажиллагааны 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх 

1.1. АТГ-аас бэлтгэсэн тв шторк, инфографик, видео 
график, нийтлэл, теле зохиомж, хөдөлгөөнт зураг, 
зурагт хуудас, цахим ном, гарын авлага зэргийг 
тухайн орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, 
албан ёсны цахим хуудас болон нийгмийн сүлжээ 
(фэйсбүүк, твиттер, youtube суваг), мөн лед дэлгэц, 
сурталчилгааны самбарт байршуулах зэрэг бүхий л 
боломжтой хэлбэрээр иргэд, олон нийтэд хүргэсэн 
байх; 

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён 
гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд хэрэгжүүлж буй 
видео контентийг ТОНОББ-уудын цахим 
сайтад байршуулах ажлыг зохион байгуулж, 
хэрэгжилтийг 2021.05.06-ны өдөр АТГ-т 
цахимаар хүргүүлсэн. Мөн Онцгой байдлын 
ерөнхий газрын алба хаагчдад “Шударга ёс, 
хөгжил дэвшилд-110” хуанли, наалддаг тууз, 
зурагт хуудсыг тараасан. 
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1.2. Авлигатай тэмцэх газраас санаачилсан аян, 
арга хэмжээг байгууллага, салбар нэгж, нутаг 
дэвсгэрийн онцлогт тохируулан зохион байгуулах; 

Авлигатай тэмцэх газраас 2021 оны эхний 
хагас жилийн байдлаар авлигын эсрэг үйл 
ажиллагааны чиглэлээр санаачилсан аян, 
арга хэмжээ зохион байгуулах талаар чиглэл 
ирээгүй болно. 

Үнэлэх 
боломжгүй 

1.3. Авлигын эсрэг үйл ажиллагааг мэдээлэн 
сурталчлах “Шударга ёс, хөгжил дэвшилд 110” 
мэдээллийн самбар ажиллуулах; 

АТГ-аас ирүүлсэн чиглэлийн дагуу “Шударга 
ёс, хөгжил дэвшилд 110” мэдээллийн самбар, 
санал, хүсэлтийн хайрцгийг хүлээн авч 
2021.01.15-ны өдөр ОБЕГ-ын 1 давхарт 
байршуулсан. Мөн авлигатай тэмцэх газраас 
болон байгууллагын авлигатай тэмцэх үйл 
ажиллагаа  
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2 

Авлигын эсрэг  
сургалт зохион 
байгуулах, албан 
хаагчдыг нараа 
АТГ-аас зохион 
байгуулах 
сургалтад 
хамруулах 

2.1. Авлигын эсрэг сургалтын санал, захиалгыг 
төлөвлөгөөнд тусгуулахаар 01 дүгээр сарын 25-ны 
дотор АТГ-ын УССГХ-т хүргүүлсэн байх; 
 

Авлигын эсрэг сургалтын санал, захиалгыг 
төлөвлөгөөнд тусгуулахаар 01 дүгээр сарын 
25-ны дотор АТГ-ын УССГХ-т 50 алба 
хаагчийг хамруулах саналыг хүргүүлсэн 
боловч Коронавируст халдвар /Ковид-19/-т 
цар тахлын улмаас сургалт хязгаарлагдмал 
зохион байгуулсантай холбогдуулан алба 
хаагчид бүрэн хамрагдаагүй байгаа болно. 

100 

2.2. АТГ-аас зохион байгуулдаг авлигын эсрэг анхан 
болон давтан сургалтад алба хаагчдаа хамруулсан 
байх; 

АТГ-аас 2021.06.07-ны өдөр цахимаар зохион 
байгуулсан ХАСХОМ хариуцсан эрх бүхий 
албан тушаалтнуудын сургалтад ТОНОББ-ын 
7 алба хаагчийг хамруулсан. 

100 

2.3. Авлигын эсрэг сургалт, сурталчилгаа, соён 
гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг өөрсдийн нөөц 
бололцоо, сургагч багшаар дамжуулан иргэд, хүүхэд 

Учир иргэд, хүүхэд залуус байгууллагын 
цахим хуудсаар дамжуулан авлигатай тэмцэх 
үйл ажиллагаа ухамсарлах, мэдлэг 

100 



залууст хүргэх шинэлэг арга хэлбэрээр зохион 
байгуулж, үр дүн тооцож, тайлагнасан байх; 

мэдээллийг тодорхой түвшинд авч байгаа 
учраас авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён 
гэгээрүүлэх ажлын хүрээнд хэрэгжүүлж буй 
видео контентийг Онцгой байдлын ерөнхий 
газар, салбар нэгжүүдийн цахим сайтад 
байршуулах ажлыг зохион байгуулж, 
хэрэгжилтийг 2021.05.06-ны өдөр Авлигатай 
тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён 
гэгээрүүлэх хэлтсийн байгууллага хариуцсан 
ажилтанд цахимаар хүргүүлсэн. 
 

3 

Авлигатай тэмцэх 
газраас бүрэн 
эрхийнхээ дагуу 
гаргасан 
шийдвэрийг 
биелүүлэх, хариуг 
хугацаанд нь 
мэдэгдэх 

3.1. Авлигатай тэмцэх газраас хүргүүлсэн зөвлөмж, 
3.2. Мөрдөгчийн мэдэгдэл, 
3.3. Зөрчил арилгуулах албан бичгийн хүрээнд 
зохион байгуулсан арга хэмжээ; 

Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах 
хэлтсийн мөрдөгчийн 2020 оны 72 дугаар 
мэдэгдлээр гэмт хэрэг гарахад нөлөөлсөн 
шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах талаар 
ирүүлсэн чиглэлийн дагуу Онцгой байдлын 
байгууллагын худалдан авах ажиллагаанд 
оролцдог албан тушаалтнуудтай худалдан 
авах ажиллагааг зохион байгуулахад 
анхаарах асуудлаар 2021 оны 3 дугаар сарын 
26-ны өдөр цахим сургалт зохион байгуулж, 
Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд 
нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Төрийн 
албаны тухай хууль, Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг нэг 
мөр дагаж мөрдөх, хууль тогтоомж зөрчихгүй 
байх талаар үүрэг чиглэл өгсөн. Мөн “Гэмт 
хэрэг гарахад нөлөөлсөн шалтгаан нөхцөлийг 
арилгуулах тухай” 2021 оны 54 дүгээр 
мэдэгдэлд дурдсан асуудлаар нийслэлийн 
дүүргүүдийн Онцгой байдлын хэлтсийн ёс зүй 
албаны гишүүдэд нийслэлийн Онцгой 
байдлын газрын дэд даргын баталсан 
хөтөлбөрийн дагуу 2021 оны 6 дугаар сарын 
28-ны өдөр цахим сургалт зохион байгуулсан. 
Тус сургалтаар гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, цаашид анхаарах 

100 



асуудлаар мэдээлэл өгч, сургалтын төгсгөлд 
зөрчил гаргахгүй ажиллах талаар үүрэг 
чиглэл өгсөн. 

4 

Байгууллагын 
удирдлагын 
авлигатай тэмцэх 
хүсэл эрмэлзэл, 
санаачилга 
өрнүүлэх 

4.1. Авлигын эсрэг төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллагаас 
гаргасан санал, санаачилга уриа, аянд нэгдсэн 
байдал; 

Авлигын эсрэг төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллагаас 
2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар 
авлигын эсрэг үйл ажиллагааны чиглэлээр 
санаачилсан аян, уриалга, арга хэмжээнд 
нэгдэх, хамтран ажиллах талаар санал 
ирүүлээгүй болно. 

Үнэлэх 
боломжгүй 

4.2. Төрийн байгууллага, хувийн хэвшлийн хооронд 
байгуулах аливаа гэрээ хэлэлцээрт авлигаас 
урьдчилан сэргийлэх асуудлыг тусгах талаар зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авсан байх; 

Мэдэгдэл тайлбар гаргах, гэрээнд талууд 
ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэн 
гэрээ байгуулж байгаа тухай заалт оруулан 

 

5 

Авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчил 
үүсгэх шалтгаан, 
нөхцөлийг 
арилгуулах арга 
хэмжээ авах 
 
 

5.1. Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг 
бууруулах чиглэлээр холбогдох арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх /Үйлчилгээг цахимжуулах, шат 
дамжлага бууруулах, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, 
эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх г.м/ 

Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг 
бууруулах чиглэлээр Онцгой байдлын 
байгууллагын худалдан авах ажиллагаанд 
оролцдог албан тушаалтнууд улсын нөөцийн 
анги, салбар, цэгийн эрхлэгч нарт авлига, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх чиглэлээр сургалт зохион 
байгуулж, үүрэг чиглэл өгч ажилласан. 

100 

6 

Байгууллагын үйл 
ажиллагааны ил 
тод, нээлттэй 
байдлыг 
сайжруулах 

6.1. Авлигын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4-т, 
6.2. Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 
6.1, 6.4-д, 
6.3. Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах 
эрхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.9-д 
заасан арга хэмжээг заасан хугацаанд албан ёсны 
цахим хуудас дээрээ байршуулж, иргэд олон нийт 
үзэж танилцах боломжоор хангах; 

Коронавируст халдварт /COVID-19/ цар 
тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх УОК-ын 
үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэхээр 2021 
онд 19 ААНБ-аас 31,1 сая төгрөг,  394,9 сая 
төгрөгийн амны хаалт, бээлий, нүдний шил, 
хамгаалалтын хувцас, халуун хэмжигч, цай ус 
ундаа зэрэг хандив, тусламж ирүүлснийг 
хүлээн авав. 
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 тогтоолоор зохицуулан УОК-ын 

100 



даргын баталсан тушаал шийдвэр, хуваарийн 
дагуу: 
УОК, аймаг, нийслэлийн Шуурхай штабт 
болон өндөржүүлсэн бэлэн байдалд үүрэг 
гүйцэтгэж байгаа албан хаагчдыг хамгаалах 
хэрэгслээр хангах, дархлааг дэмжих,  
Шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл болон 
техник төхөөрөмж худалдан авах, PCR 
оношлуур үйлдвэрлэх зардал,  
Нийслэлийн автозамын шалган нэвтрүүлэх 
товчоо болон эргүүл хяналтын үүрэг 
гүйцэтгэж буй төрийн албан хаагчдын 
хамгаалах хэрэгсэлд,  
Тусгаарлан ажиглах байрууд, тэдгээрийн үйл 
ажиллагаатай холбоотой нэмэлт зардлын 
санхүүжилт,  
Нийслэлийн хэмжээнд тусгаарлан ажиглах 
байранд байгаа болон эмзэг бүлгийн иргэд, 
гэрээр тусгаарлагдаж буй 60 дээш насны 
иргэдийн дархлааг дэмжих, 
УОК-ын Шуурхай штабын үйл ажиллагаа, 
лавлах операторын үйлчилгээ зэрэгт 
зарцуулж, өнөөдрийн байдлаар 99,7 сая 
төгрөг, 109,2 сая төгрөгийн бараа, 
материалын үлдэгдэлтэй байна.   
Хандив, тусламжаар төвлөрсөн мөнгөн 
хөрөнгө болон бараа, материалын  орлого, 
зарцуулалтын талаарх тайлан, мэдээллийг 
Онцгой байдлын ерөнхий газрын цахим 
хуудас /nema.gov.mn/-д тухай бүр 
байршуулан олон нийтэд мэдээлэв. 

7 Нийт 6 чиглэлийн 15 арга хэмжээ 100 

 
 

 

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР 

 


