


 

 

 

 

 

НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН 

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

№ Дэд салбар 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн 
үнэлгээ 

Дундаж  
хувь 

Хувь  

1. 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН 
ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ  
ХӨТӨЛБӨР 

2 3 100 100% 

2. 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА 
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР 
ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 2016-
2020 ОНЫ ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР 

3 5 100 100% 

Нийт 5 8  100% 
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НЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, 

АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1. Худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомжийг 
боловсронгуй болгох. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1.-р арга хэмжээ: Худалдан авах 
ажиллагааны хууль, холбогдох журам, заавар, жишиг баримт бичгийг 
боловсронгуй болгох талаар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт 
№5.11, зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн 1.3-1.9-р арга 
хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7  8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилт шаардахгүй. 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Албан бичгээр ирүүлсэн саналыг нэгтгэн 
боловсруулж, хэлэлцүүлгийн агуулгыг урьдчилан 
бэлтгэн, дүүргийн албадын оролцоог бүрэн хангасан 
байх, холбогдох хууль, журам, дүрэмд санал өгөх 

Хүрэх түвшин Хэлэлцүүлгээр гарсан санал, дүгнэлтийг нэгтгэн 
боловсруулж, холбогдох хууль, журам, дүрэмд санал 
өгсөн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох: 
 “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 

бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт болон тендерийн 
жишиг баримт бичиг, 

 Зөрчлийн тухай хууль, 
 “Худалдан авах ажиллагааны улсын 

байцаагчийн дүрэм”, 

 “Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан 

этгээдийн бүртгэлийг хөтлөх журам”, 

 Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн 

тендерт оролцогчдод ил болгох” журам, 

 “Тендерт оролцогчдод давуу эрх олгох 

аргачлал”-ыг шинэчлэх төсөлд тусгах саналыг 

тус тус Сангийн яаманд хүргүүлсэн.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Зарцуулсан мөнгөн хөрөнгө байхгүй.  

Хүрсэн түвшин Хэлэлцүүлэг зохион байгуулах санал дэмжигдээгүй. 3 
удаа 2 хууль, 3 журам, 1 дүрэмд санал өгч албан 
бичгээр хүргүүлсэн. 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.2.-р арга хэмжээ: Худалдан авах 
ажиллагааны хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, тогтоол 
шийдвэрийн хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, тайлагнах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт 
№5.11, зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн 1.3-1.9-р арга 
хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7  8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилт шаардахгүй. 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Төлөвлөгөө боловсруулж, тайланг хугацаанд нь 
хүргүүлсэн байна.  

Хүрэх түвшин Хэлэлцүүлгээр гарсан санал, дүгнэлтийг нэгтгэн 
боловсруулсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Газрын даргын 169 А тушаал батлагдсанаас 56 А 
тушаалыг кодификаци хийж, Нийслэлийн эрх зүйн 
мэдээллийн нэгдсэн систем www.ublegal.mn цахим 
хуудаст ажлын 3 хоногийн дотор байршуулсан. 2019 
оны 04 дүгээр сараас эхлэн цахим хуудас ажиллаагүй. 
2019.07.03-наас эхлэн цахим хуудас хэвийн 
ажилласан боловч урьд бүртгэсэн тушаалууд устсан 
бөгөөд дахин ажиллахгүй болсон.  2019.10.03, 
2019.12.16-ны өдөр цахим хуудас ажиллахгүй байсныг 
баримтжуулсан. Тушаал нэмж оруулаагүй болно. 

2019.04.08-ны өдрийн 03/476 дугаар албан бичгээр 
“Нийслэлийн мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх 
журам”-ын мэдээг 2019 оны 1 дүгээр улирлын 
байдлаар, 2019.06.20-ны өдөр 03/780 дугаар албан 
бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын 
Хууль эрх зүйн хэлтэст Нийслэлийн Засаг даргын 2017 
оны А/335 дугаар захирамжийн дагуу Эрх зүйн ажлын 
тайланг 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 
хүргүүлсэн.  

2019.07.08-ны өдрийн 03/932 дугаар албан бичгээр 
“Нийслэлийн мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх 
журам”ын мэдээг 2019 оны 2 дугаар улирлын 
байдлаар, 2019.10.17-ны өдрийн 04/1807 дугаар 
албан бичгээр “Нийслэлийн мэдээллийн нэгдсэн санг 
эрхлэн хөтлөх журам”ын мэдээг 2019 оны 3 дугаар 
улирлын байдлаар гаргаж НЗДТГ-ын ХЭЗХ-т 3 удаа 
тайлагнасан.  

2019.06.17-ны өдрийн 04/755 дугаартай албан бичгээр 
Шүүхэд төлөөлсөн байдал, хянан шийдвэрлэгдсэн 
хэрэг маргааны 2019 оны эхний хагас жилийн тайлан, 
2019.10.17-ны өдрийн 04/1807 дугаартай албан 
бичгээр Шүүхэд төлөөлөсөн байдал, хянан 
шийдвэрлэгдсэн хэрэг маргааны 2019 оны жилийн 
эцсийн тайлан тус тус 2 удаа хүргүүлсэн. Захиргааны 

http://www.ublegal.mn/
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хэргийн шүүхэд манай газарт холбогдох 11 
захиргааны хэрэг шийдвэрлэгдэж байна. Үүнээс 7 
захиргааны хэрэг нь Худалдан авах ажиллагаатай 
холбогдолтой нэхэмжлэл гаргасан. Нэхэмжлэлийн 
шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн 1, хэрэгсэхгүй 
болсон 2, хянагдаж байгаа 4.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Зарцуулсан мөнгөн хөрөнгө байхгүй.  

Хүрсэн түвшин “Нийслэлийн мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх 
журам”-ын мэдээг НЗДТГ-ын ХШҮХ-т 3 удаа 
хүргүүлсэн.  

Шүүхэд төлөөлсөн байдал, хянан шийдвэрлэгдсэн 
хэрэг маргааны тайланг НЗДТГ-ын ХЭЗХ-т 2 удаа 
хүргүүлсэн.  

Эрх зүйн ажлын тайлан 1 удаа хүргүүлсэн.  

Газрын даргын итгэмжлэлээр 6 захиргааны хэрэгт 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр ажилласан.  

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1-ийн үр дүн: Тус зорилтын хүрээнд “Худалдан авах 
ажиллагааны хууль, холбогдох журам, заавар, жишиг баримт бичгийг боловсронгуй болгох” 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулж санал солилцсон боловч санал дэмжигдээгүй. Худалдан авах 
ажиллагааны хууль, дүрэм журамд 3 удаа 2 хууль, 3 журам, 1 дүрэмд санал өгч албан 
бичгээр хүргүүлсэн. 

 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Тус зорилтын хүрээнд 
“Худалдан авах 
ажиллагааны хууль, 
холбогдох журам, 
заавар, жишиг баримт 
бичгийг боловсронгуй 
болгох” хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулж санал 
солилцсон боловч санал 
дэмжигдээгүй. №1.1.1. 

хувь 100 1 100 1 100 

2. Худалдан авах 
ажиллагааны хууль, 
дүрэм журамд 3 удаа 2 
хууль, 3 журам, 1 дүрэмд 
санал өгч албан бичгээр 
хүргүүлсэн. №1.1.2. 

хувь 100 1 100 1 100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.2. Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын талаар тендерт 
оролцогч аж ахуйн нэгжүүдийн сэтгэл хангамжийг тодорхойлох ажил зохион байгуулах, үр 
дүнд үндэслэн цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлыг төлөвлөн, биелэлтийг хангаж ажиллах. 
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1.-р арга хэмжээ: Худалдан 
авах ажиллагааны ил тод байдлын талаар тендерт оролцогч аж ахуйн 
нэгжүүдийн сэтгэл хангамжийг тодорхойлох  ажил зохион байгуулах, 
үр дүнд үндэслэн цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлыг төлөвлөн, 
биелэлтийг хангаж ажиллах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 
дунд хугацааны 2018-2020 оны  Стратеги 
төлөвлөгөөний 5 дугаар бүлгийн 21 дүгээр зүйл. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилт шаардахгүй. 

Суурь түвшин 2018 онд 96 аж ахуй нэгжээс сэтгэл ханамжийн 
судалгаа авсан байна. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хуулийн журам, мэдээллийн ил тод байдлын талаар 
иргэн, аж ахуй нэгжээс судалгаа авах 

Хүрэх түвшин Судалгааны үр дүнгээр худалдан авах ажиллагааны 
ил тод байдлын түвшинг тодорхойлсон байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Үндсэн чиг үүргийн хэрэгжилттэй холбоотой 2 
чиглэлээр тендерт оролцогчоос судалгаа авсан.  

- Нийслэлд худалдан авах ажиллагааны ил тод 
байдлыг хангаж буй эсэх талаар 8 асуулга бүхий 
судалгааны анкет боловсруулан 130 гаруй иргэн, аж 
ахуй нэгж байгууллагын төлөөллөөс  судалгаа авч үр 
дүнг тооцсон.  Судалгаанд оролцогчдын 80 хувь нь 
аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөлөл, 20 хувь нь 
иргэний төлөөлөл байсан ба худалдан авах 
ажиллагааны мэдээллийг www.tender.gov.mn-
сайтаас 63,9%, www.ub-procurement.mn-сайтаас 
12,3%, өдөр тутмын сониноос  17,5%, бусад эх 
үүсвэрээс 6,3% авдаг байна. 

- “Эх оронч худалдан авалт-Үндэсний үйлдвэрлэл-
2019” үзэсгэлэн үеэр 84 иргэн, аж ахуйн нэгж 
байгууллагын төлөөллөөс төрийн худалдан 
авалтаар дотоодын үйлдвэрийг дэмжих ажил бодит 
үр дүнд хүрч буй эсэх талаар 6 асуулга бүхий 
судалгаа авч, үр дүнг нэгтгэн ажилласан. Санал 
асуулгаас цаашид авч хэрэгжүүлэх, анхаарах 
асуудлыг 2020 оны байгууллагын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөнд тусган ажиллахаар бэлтгэж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.2.-ийн үр дүн: “Эх оронч худалдан авалт-үндэсний үйлдвэрлэл 

2019”, “Ил тод худалдан авах ажиллагаа 2019” арга хэмжээнд иргэд, аж ахуй нэгжүүдээс 

сэтгэл ханамжийн судалгаа авсан. 
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№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№1.2.1 

хувь 100 1 100 1 100 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 

2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР 
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1. Худалдан авах ажиллагааны сонгон шалгаруулалтыг ил 
тод болгож, иргэд олон нийтийн оролцоо, хяналтыг нэмэгдүүлэх  
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1.-р арга хэмжээ: Үнэлгээний 
хорооны бүрэлдэхүүнд орж ажиллуулах иргэдийг төлөөллийг батлуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын дунд 
хугацааны 2018-2020 оны  Стратеги төлөвлөгөөний 5 
дугаар бүлгийн 21 дүгээр зүйл. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилт шаардахгүй. 

Суурь түвшин 2018 онд НИТХ-ын 79 дүгээр тогтоолоор  үнэлгээний 
хорооны бүрэлдэхүүнд орж ажиллуулах 77 иргэн 
төлөөллийг  батлуулсан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Худалдан авах ажиллагааны А3 гэрчилгээтэй иргэдийн 
тоог нэмэгдүүлэх, албан хаагчдын судалгаа хийх 

Хүрэх түвшин Үнэлгээний хороонд орж ажиллах боломжтой иргэдийн, 
албан хаагчдын тоог нэмэгдүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт НИТХ-ын 127 дугаар тогтоолоор  үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнд орж ажиллуулах 100 иргэн төлөөллийг  
батлуулсан. Мөн Нийслэлийн нутгийн захиргааны 72 
байгууллагаас А3 гэрчилгээтэй 420 албан хаагчдын 
мэдээлэл авсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

 
 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.2.-р арга хэмжээ: Үнэлгээний 
хорооны бүрэлдэхүүнд ажилласан иргэний төлөөлөлд урамшуулал олгох 
тооцооны хуудсыг үндэслэн урамшууллыг олгох 



Байгууллагын 2019 оны бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөлтийн 5.21 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7  8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

1.500.000 төгрөг 

Суурь түвшин 21 иргэний төлөөлөлд 3.722.189 төгрөг олгосон. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Үнэлгээний хороонд томилогдсон иргэдийн 90-
ээс доошгүй хувь нь тухайн ондоо урамшууллаа авсан 
байх. 

Тоо хэмжээ: Үнэлгээний хороонд ажилласан иргэний 
төлөөллийн тоогоор 

Хүрэх түвшин Иргэний төлөөллийн оролцоо сайжирсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд ажилласан 19 
иргэний төлөөлөлд 2019 оны 1 дүгээр сараас 12 сарын 
хугацаанд өссөн дүнгээр 1,465,444 төгрөгийн 
урамшуулал олгосон. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

1.465.444 төгрөг 

Хүрсэн түвшин 100 хувь 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.3.-р арга хэмжээ: Үнэлгээний 
хорооны бүрэлдэхүүнд ажиллах боломжтой орон нутгийн Засаг даргын 
Тамгын газар, харъяа байгууллагын төлөөллийн тоог нэмэгдүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөлтийн 5.21 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7  8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Тоо хэмжээ: Үнэлгээний хороонд ажилласан иргэний 
төлөөллийн тоогоор 

Хүрэх түвшин Иргэний төлөөллийн оролцоо сайжирсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн нутгийн захиргааны 72 байгууллагаас А3 
гэрчилгээтэй 420 албан хаагчдыг бүртгэлийг үүсгэсэн.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100 хувь 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 



Байгууллагын 2019 оны бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1-ийн үр дүн: Худалдан авах ажиллагааны сонгон 
шалгаруулалтад иргэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэн, 19 иргэний төлөөлөлд 
урамшуулал олгосон. 

 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
жил 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1 

НИТХ-ын 127 дугаар 
тогтоолоор  үнэлгээний 
хорооны бүрэлдэхүүнд 
орж ажиллуулах 100 
иргэн төлөөллийг  
батлуулсан. №1.1.1. 

хувь 100 1 100 1 100 

2 

Үнэлгээний хорооны 
бүрэлдэхүүнд ажилласан 
19 иргэний төлөөлөлд 
2019 оны 1 дүгээр сараас 
12 сарын хугацаанд 
өссөн дүнгээр 1,465,444 
төгрөгийн урамшуулал 
олгосон. №1.1.2. 

хувь 100 1 100 1 100 

3 

Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны 72 
байгууллагаас А3 
гэрчилгээтэй 420 албан 
хаагчдыг бүртгэлийг 
үүсгэсэн. №1.1.3. 

хувь 100 1 100 1 100 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.2. Үндэсний үйлдвэрлэлийн барааг импортоор ирж байгаа 
бараанаас тусад нь багцлах ба "Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар, 
стандартын шаардлага хангасан барааны жагсаалт"-д заасан барааг нийлүүлэх тухай 
шаардлагыг тендерийн баримт бичигт тусгах  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1.-р арга хэмжээ: Үндэсний 
үйлдвэрлэлийн барааг импортоор ирж байгаа бараанаас тусад нь 
багцлах ба "Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар, стандартын 
шаардлага хангасан барааны жагсаалт"-д заасан барааг нийлүүлэх тухай 
шаардлагыг тендерийн баримт бичигт тусгах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЭЗНХҮЧ-ийн 1-74-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7  8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Бараа худалдан авах төсөл, арга хэмжээний тендерийн 
баримт бичиг бүрт тусгасан байх 

Хүрэх түвшин Эх оронч худалдан авалтыг хэрэгжүүлсэн байна. 



Байгууллагын 2019 оны бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Тус газраас зарласан нийт 263 төсөл, арга хэмжээний 
тендерийн баримт бичигт дотоодын давуу эрхийн зөрүү 
тооцох тухай тусган зарласан. Өнгөрсөн онд давуу 
эрхийн зөрүү тооцуулахаар шаардлагад нийцсэн 
материал ирүүлсэн оролцогч байгаагүй бөгөөд энэ онд 
32 оролцогч давуу эрх тооцуулахаар шаардлагад 
нийцсэн материал ирүүлсэн. Нийт шалгарсан 
оролцогчийн 5,6 хувь нь давуу эрх тооцсон дүнгээр 
харьцуулагдсан байна.  
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 онд дотоодын 

үйлдвэрээс бараа худалдан авсан тайлангийн дүнгээр 

дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар 

стандартын шаардлага хангасан 32 багцын 239 нэр 

төрлийн /давхардсан нэршлээр/ 17,552,798,94 мянган 

төгрөгийн худалдан авалт хийсэн. Өмнө оны 

тайлангийн дүнтэй харьцуулахад дотоодын үйлдвэрээс 

худалдан авсан барааны нэр төрөл 56 хувь өсч, шинээр 

120 нэр төрлийн 7,437,433 мянган төгрөгийн төсөвт 

өртөг бүхий бараа бүтээгдэхүүн худалдан аваад байна.  

Тус газрын хувьд 2019 онд 11 багц 74 нэр төрлийн 
2,923.6 сая төгрөгийн өртөг бүхий бараа 
бүтээгдэхүүнийг дээрх жагсаалтад багтсан дотоодын 
үйлдвэрээс худалдан авсан. Өмнөх онтой 
харьцуулахад, дотоодын үйлдвэрээс худалдан авсан 
барааны нэр төрөл 11 хувь өсч, шинээр 10 нэр төрлийн 
бараа худалдан аваад байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100 хувь 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2.1-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. 

Үндэсний үйлдвэрлэлийн 
барааг импортоор ирж 
байгаа бараанаас тусад 
нь багцлах ба "Дотоодын 
үйлдвэрээс худалдан 
авах чанар, стандартын 
шаардлага хангасан 
барааны жагсаалт"-д 
заасан барааг нийлүүлэх 
тухай шаардлагыг 
тендерийн баримт бичигт 
тусгах № 1.2.1 

хувь 100 1 100 1 100 
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Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.3. Байгууллагын цахим хуудсыг төрийн байгууллагын вэб 
сайтад тавих шаардлагад нийцүүлэн хөгжүүлж, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл 
авах эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэн ажиллах. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1.-р арга хэмжээ: Байгууллагын 
цахим хуудсыг төрийн байгууллагын вэб сайтад тавих шаардлагад 
нийцүүлэн хөгжүүлж, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах 
эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэн ажиллах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЭЗНХҮЧ-ийн 1-74-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7  8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

25,000,000 

Суурь түвшин Байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны тайланд 
мэдээлснээр 12,105,000 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Мэдээллийг стандартын шаардлагад нийцсэн 
хэлбэрээр бэлтгэсэн байна. Нээлтийн тэмдэглэлийг 1 
цагийн дотор, явцын мэдээллийг тухай бүрт, үр дүнг 
захиалагчид зөвлөмж хүргүүлснээс хойш 3 хоногийн 
дотор цахим системд нийтэлсэн байх 

Хүрэх түвшин Худалдан авах ажиллагааны мэдээлэл ил тод болсон 
байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт МУ-ын  Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолын 
хавсралтаар батлагдсан "Ил тод байдлыг илтгэх 
шалгуур үзүүлэлт"-ийн дагуу байгууллагын цахим 
хуудас www.ub-procurement.mn-ийн агуулга, бүтэц, 
загвар дизайныг засварлан шинэчилж, хэвийн 
ажиллагааг хангаад байна. 2019 онд цахим хуудаст 
байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдээ 
мэдээллийг 36 удаа нийтлэж иргэд, олон нийтийг мэдээ 
мэдээллээр хангаж ажилласан.  

Тендерийн шууд дамжуулалт 33 удаа, Засгийн газрын 
мэдээ сонинд 150 урилга, Монголын мэдээ сонинд 104 
урилга, Зууны мэдээ сонинд 26 урилга, веб хуудсанд 36 
удаа нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны талаар 
мэдээ мэдээллийг оруулсан /сардаа 3-4 удаа/ хийгдсэн. 
Нутгийн захиргааны байгууллагуудад зарлагдсан гэрээ 
хийгдсэн 1562 төсөл, арга хэмжээний үр дүн нийтэлсэн 
эсэхэд хяналт тавьж ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

24,376,000 

Хүрсэн түвшин 100 хувь 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3.-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 
Суурь 

түвшин 
Хүрэх түвшин / Үр дүнгийн үзүүлэлт 
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Өмнөх 
жил 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. 

Байгууллагын цахим 
хуудсыг төрийн 
байгууллагын вэб сайтад 
тавих шаардлагад 
нийцүүлэн хөгжүүлж, 
Мэдээллийн ил тод 
байдал ба мэдээлэл авах 
эрхийн тухай хуулийг 
хэрэгжүүлэн ажиллах. 
№1.3.1 

хувь 100 1 100 1 100 
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ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ  

САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

№ Үйлчилгээний төрөл 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн 
үнэлгээ 

Дундаж  
хувь 

Хувь  

1. Мэргэжилтэй ажилтанд 
зориулсан үйлчилгээ 

9 9 100 100 

2. Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ 4 4 100 100 

Нийт 13 13  100 
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ХОЁР. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА 

ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

Иргэнд чиглэсэн үйлчилгээ 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.1 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны худалдан авах 

төлөвлөгөөг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn–д 

нийтэлж, холбогдох цахим хуудсууд болон өдөр тутмын сонин хэвлэлд нийтлэх. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1-р арга хэмжээ:  Төсвийн 
Ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны худалдан авах төлөвлөгөөг Төрийн 
худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn –д 
нийтэлж, холбогдох цахим хуудсууд болон өдөр тутмын сонин хэвлэлд 
нийтлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны худалдан 
авах төлөвлөгөөг Төрийн худалдан авах ажиллагааны 
цахим систем www.tender.gov.mn –д нийтэлсэн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Цахим хуудаст нийтэлсэн байна.  

Хүрэх түвшин Олон нийтэд ил тод мэдээлсэн байна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт НИТХ-ын 2018 оны “Нийслэлийн 2019 оны төсөв батлах 
тухай” 20/17 дугаар тогтоол, Нийслэлийн 2019 оны 
төсөвт  нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай НИТХ-ын 26/23 
дугаар тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн төсвийн 
хөрөнгө, Нийслэлийн Замын сангийн хөрөнгө, 
Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 
хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 
“Худалдан авах ажиллагааны 2019 оны ерөнхий 
төлөвлөгөө”-г төрийн худалдан авах ажиллагааны 
цахим систем www.tender.gov.mn, байгууллагын цахим 
хуудас www.ub-procurement.mn,  Нийслэлийн 
www.ulaanbaatar.mn цахим хуудас болон Төрийн болон 
орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.5 
дахь заалтын дагуу хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл буюу 
“Засгийн газрын мэдээ” сонины 2019 оны 01 дүгээр 
сарын 04-ний өдрийн дугаарт нийтлүүлж олон нийтэд 
мэдээлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1.-ийн үр дүн:  

http://www.tender.gov.mn/
http://www.tender.gov.mn/
http://www.tender.gov.mn/


Байгууллагын 2019 оны бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№1.1.1 

Хувь 100 1 100% 1 100% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.2 Худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрээр зохион 

байгуулах чиглэлээр мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлж ажиллах. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1-р арга хэмжээ: Худалдан авах 
ажиллагааг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах чиглэлээр мэргэжил арга 
зүйн дэмжлэг үзүүлж ажиллах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 
дунд хугацааны 2018-2020 оны  Стратеги 
төлөвлөгөөний 5 дугаар бүлгийн 20 дугаар зүйл. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин 2018 онд нийт 134 худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөөг баталж, (www.tender.gov.mn)-д  үүсгэж, 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарласан, 
төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулсан 16, эрх шилжүүлсэн 
40, цахим системийг хөтлөх зааварчилгааг 158 удаа 
заавар, зөвлөгөө өгсөн. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем 
(www.tender.gov.mn)-д төлөвлөгөө үүсгэх, батлуулах, 
дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө үүсгэх, үнэлгээний хороо 
байгуулах, тендерийн баримт бичиг оруулах, шалгуур 
үзүүлэлтийг бөглөх, урилга нийтлэх, тендер нээх, 
цахимаар материал хянан үзэх, үр дүнг оруулах, 
гэрээний мэдээллийг оруулах талаар нутгийн 
захиргааны байгууллагуудад зөвлөмж, дэмжлэг 
үзүүлсэн байх.     

Хүрэх түвшин Зөвлөмж чиглэл хүргүүлсэн байна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийг үүсгэх, 

төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулж батлах ажлыг 65 удаа, 

захирамжийн дагуу эрх шилжүүлэх ажлыг 579 удаа, 

цахим системийг хөтлөх талаар 356  удаа утсаар 

болон www.teamviewer.com програмаар дамжуулан 

тусалж, зааварчилгаа, дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж 

байна. Нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагуудын зарласан тендерийн үр дүнг 

оруулах, мөн амжилтгүй болсон ажлуудыг дахин 

зарлах тал дээр утсаар болон биечлэн очих, 

teamviewer програм хангамжийг ашиглан зөвлөгөө 

зааварчилгаа өгч ажилласан. Нийслэлийн нутгийн 

захиргааны байгууллагуудад гэрээ байгуулсан 

http://www.teamviewer.com/
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ажлуудын гэрээг системд оруулах талаар заавар 

зөвлөгөөг өгч ажилласан. Мөн Нийслэлийн Худалдан 

авах ажиллагааны газрын гэрээг админ эрхээр оруулж 

өгсөн. Дараах чиглэлээр сургалт, уулзалт зохион 

байгуулаад байна.  

-2019.05.10-ны өдөр Нийслэлийн нутгийн захиргааны 

29 байгууллагын цахим систем /tender.gov.mn/ 

хариуцсан 46 албан хаагч, үнэлгээний хорооны нарын 

бичгийн дарга нарт төрийн худалдан авах 

ажиллагааны цахим системийн ашиглалтын талаар 

үнэлгээний хороо үүсгэх, урилга зарлах, нээх үйл 

явцыг тестийн эрхээр үүсгэж, үзүүлэн сургалт, 

- “Тендерт хэрхэн амжилттай оролцох вэ” сургалтыг 76 

тендер оролцогч хуулийн этгээдийг хамруулан зохион 

байгуулсан.  

- Худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрээр зохион 

байгуулах, хууль журмыг хэрэгжүүлэх тухай 4 

удаагийн зөвлөмжийг Нутгийн захиргааны 110 

байгууллагад. 

- Нийслэлийн нутгийн захиргааны 26 байгууллагуудын 

төлөөлөлд Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын 

газарын лаборторийн өрөөнд үнэлгээний хороо 

үүсгэх, урилга зарлах, нээх үйл явцыг тестийн эрхээр 

үүсгэж үзүүлэн сургалт орсон. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: 100%  

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2.-ийн үр дүн: Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр сайн 
туршлага солилцох уулзалт, сургалтыг зохион байгуулах. 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Худалдан авах 
ажиллагааг цахим 
хэлбэрээр зохион 
байгуулах чиглэлээр 
мэргэжил арга зүйн 
дэмжлэг үзүүлж 
ажиллах. №1.2.1 

Тоо 100 2 100% 3 100% 
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Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.3 Эрх шилжүүлсэн тендерийн урилга, үр дүн, холбогдох 

мэдээллийг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn), 

байгууллагын цахим хуудас www.ub-procurement.mn, www.open.ulaanbaatar.mn системд 

тухай бүр нийтлэн, ил тод мэдээлэх. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1-р арга хэмжээ: Эрх шилжүүлсэн 
тендерийн урилга, үр дүн, холбогдох мэдээллийг Төрийн худалдан авах 
ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn), байгууллагын цахим 
хуудас www.ub-procurement.mn, www.open.ulaanbaatar.mn системд тухай 
бүр нийтлэн, ил тод мэдээлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЭЗНХҮЧ-ийн 1-74-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Нээлтийн тэмдэглэлийг 1 цагийн дотор, явцын 
мэдээллийг тухай бүрт, үр дүнг захиалагчид зөвлөмж 
хүргүүлснээс хойш 3 хоногийн дотор цахим системд 
нийтэлсэн байх 

Хүрэх түвшин Худалдан авах ажиллагааны мэдээлэл ил тод болсон 
байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2019 онд тус газраас зарласан 263 төсөл, арга 
хэмжээнд давхардсан тоогоор 634 хуулийн этгээд 
тендерт оролцсон ба төсөл, арга хэмжээний 
төлөвлөгөө, урилга, нээлтийн тэмдэглэл, явцын 
мэдээлэл, үр дүнг www.tender.gov.mn, www.ub-
procurement.mn, www.open.ulaanbaatar.mn системд 
тухай бүр нийтлэн, ил тод мэдээлсэн. Тендерийн 
нээлтийн үйл ажиллагааг олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгслээр шууд дамжуулах ажлыг 33 удаа, өдөр 
тутмын сонинд 280 удаа тендерийн урилга нийтлэх 
зэргээр сонгон шалгаруулалтын ил тод байдлыг ханган 
ажиллаад байна. /Засгийн газрын мэдээ сонинд 150 
урилга, Монголын мэдээ сонинд 104 урилга, Зууны 
мэдээ сонинд 26 удаа/ 

Мөн нийслэлийн хэмжээнд худалдан авах ажиллагаа 
хэрэгжиж дууссан 1958 төсөл, арга хэмжээний  үр дүнг 
www.tender.gov.mn цахим систем нийтэлсэн эсэхэд 
хяналт тавьж ажилласан бөгөөд зохион байгуулагч 49 
байгууллагад холбогдох шаардлагыг тавьж хамтран 
ажиллаж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Тус газраас зарласан 263 төсөл, арга хэмжээний 
мэдээллийг тухай бүр www.tender.gov.mn, www.ub-
procurement.mn, www.open.ulaanbaatar.mn цахим 
хуудаст байршуулж, 280 урилгыг өдөр тутмын сонинд 
нийтэлж ил тод мэдээлсэн. Хэрэгжилт 100% 
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Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3.-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Эрх шилжүүлсэн 
тендерийн урилга, үр дүн, 
холбогдох мэдээллийг 
Төрийн худалдан авах 
ажиллагааны цахим 
систем 
(www.tender.gov.mn), 
байгууллагын цахим 
хуудас www.ub-
procurement.mn, 
www.open.ulaanbaatar.mn 
системд тухай бүр 
нийтлэн, ил тод мэдээлэх. 

Тоо 100 1 100% 1 100% 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.4 Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем 
(www.tender.gov.mn)-ийг Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхийн хүрээнд хөтлөн хэвийн 
үйл ажиллагааг хангах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1-р арга хэмжээ: Төрийн 
худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ийг 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхийн хүрээнд хөтлөн хэвийн үйл 
ажиллагааг хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын дунд 
хугацааны 2018-2020 оны  Стратеги төлөвлөгөөний 5 
дугаар бүлгийн 20 дугаар зүйл. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин 2018 онд нийт 134 худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөөг баталж, (www.tender.gov.mn)-д  үүсгэж, 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарласан 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Нийслэлийн Засаг даргын эрх шилжүүлсэн 
захирамжийн дагуу төсөл, арга хэмжээ тус бүрээр 
бүртгэсэн, эрх шилжүүлэлтийг хийх. 

Хүрэх түвшин  100% 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем 
/www.tender.gov.mn/-д “Нийслэлийн 2019 оны төсөв 
батлах тухай” 20/17 болон Нийслэлийн 2019 оны төсөвт  
нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай НИТХ-ын 26/23  дугаар  
тогтоолын дагуу нийслэлийн төсвийн хөрөнгө, 
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нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 
2019 онд 321 багц  төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөөг 
хуулийн хугацаанд нийтлэж, Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн шийдвэрийн дагуу тухай бүр худалдан 
авах ажиллагааны төлөвлөгөөг цахим системээр 
Сангийн яаманд илгээн батлуулах ажлыг 56 удаа, 
худалдан авах ажиллагааны эрхийг захиалагч 
байгууллагуудад шилжүүлэх ажлыг 579 удаа, цахим 
системийг хөтлөх талаар 356 удаа утсаар болон 
www.teamviewer.com програмаар дамжуулан тусалж, 
зааварчилгаа, дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. 

Үүний дүнд нийслэлийн хэмжээнд худалдан авах 
ажиллагааг төлөвлөх, тендер зарлах, холбогдолтой бүх 
баримт бичиг, явц, сонгон шалгаруулалтын үр дүнг 
нээлттэй мэдээлэх ажлыг www.tender.gov.mn- системд 
бүрэн шилжүүлээд байна. Нийслэл худалдан авах 
ажиллагаа хэрэгжсэн нийт 655,1 тэрбум төгрөгийн 
батлагдсан төсөв бүхий 2134 төсөл арга хэмжээний 
93,4 хувийг цахим системээр зохион байгуулсан. 
Тендерийг цахим системээр зохион байгуулсан ажлын 
үр дүн 2018 онтой харьцуулахад  37 хувиар өссөн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Тухайн жилийн худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд батлагдсан төсөл, арга хэмжээний 
тендер шалгаруулалтыг цахим системээр зохион 
байгуулах нөхцөл бүрдсэн байна. Жилийн эцэст: 100%  

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4.-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Төрийн худалдан авах 
ажиллагааны цахим 
систем 
(www.tender.gov.mn)-ийг 
Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн эрхийн 
хүрээнд хөтлөн хэвийн 
үйл ажиллагааг хангах 

Хувь 100 1 50% 1 100% 

 
Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.5 Үндэсний үйлдвэрлэгчээс худалдан авах боломжтой бараа 
бүтээгдэхүүний төлөвлөгөөг нэгтгэж, дотоодын үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд сурталчлах. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.1-р арга хэмжээ: "Эх оронч 
худалдан авалт-Үндэсний үйлдвэрлэл 2019" үзэсгэлэн зохион байгуулах 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын дунд 
хугацааны 2018-2020 оны  Стратеги төлөвлөгөөний 5 
дугаар бүлгийн 20 дугаар зүйл. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

"Эх оронч худалдан авалт-Үндэсний үйлдвэрлэл 2019" 
үзэсгэлэн зохион байгуулж, нутгийн захиргааны 
байгууллагуудыг хамруулсан байна. 

Хүрэх түвшин Үзэсгэлэнд оролцогч дотоодын үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдийг мэдээллээр хангасан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Эх оронч худалдан авалт-Үндэсний үйлдвэрлэл 2019” 
үзэсгэлэнд нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудыг нэгтгэн зохион байгуулж оролцох 
ажлын хэсгийг байгуулан 2019 оны 04 дүгээр сарын 02, 
03-ны өдрүүдэд нийслэлийн нутгийн захиргааны 8 
байгууллагыг /Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, 
Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Зам, засвар 
арчилалтын газар, Өсвөр үе хүнс ОНӨААТҮГ, Багачууд 
хүнс ОНӨААТҮГ, Асгат ОНӨААТҮГ, Хүнс хангамж төв 
ОНӨААТҮГ/ нэгтгэн зохион байгуулж, 150 гаруй 
үйлдвэрлэгчдэд төрийн худалдан авалтад нийлүүлэх 
боломжтой чанар, стандартын шаардлага хангасан 
бараа, бүтээгдэхүүнээ сурталчлан, хууль, дотоодын 
давуу эрхийн зөрүү тооцох аргачлал, цахим системийн 
талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: 100%  

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.5.-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үндэсний 
үйлдвэрлэгчээс 
худалдан авах 
боломжтой бараа 
бүтээгдэхүүний 
төлөвлөгөөг нэгтгэж, 
дотоодын үйлдвэрлэл 
эрхлэгчдэд сурталчлах. 

Хувь 100 1 100% 1 100% 
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Мэргэжилтэй ажилтанд зориулсан үйлчилгээ 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.6 Байгууллагын мэдээлэл технологийн хэвийн үйл ажиллагааг 
хангах  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.6.1-р арга хэмжээ: Байгууллагын 
мэдээлэл технологийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын дунд 
хугацааны 2018-2020 оны  Стратеги төлөвлөгөөний 5 
дугаар бүлгийн 20 дугаар зүйл. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Байгууллагын мэдээлэл технологийн хэвийн үйл 
ажиллагааг хангах 

Хүрэх түвшин Тогтоосон цаг хугацаанд тайлан мэдээг хүргүүлсэн 
байх. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Сүлжээний серверийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах 
үүднээс худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах 
хэлтэс, захиргаа, санхүүгийн хэлтэст нэмэлт сүлжээ 
тараагч /switch/ суурилуулсан. Ингэснээр гэнэтийн тог 
тасрах үед хана болон шаланд байрлах ил сүлжээний 
кабель гэмтэл, тасрах тохиолдлуудыг шуурхай засах 
боломжтой болсон. Tender.gov.mn, ub-procurement.mn 
телефон аппарат бүгд интернетийн орчинд үйл 
ажиллагаагаа явуулдаг тул Нийслэлийн мэдээллийн 
технологийн газар, "Комтел"  компанитай гурвалсан 
гэрээ байгуулан интернетийн үйлчилгээг 
тасалдуулахгүй, удаашруулахгүй байх тал дээр цаг 
тутам хянаж ажилладаг. Газрын хэмжээнд 35 
компьютер, 3 зөөврийн компьютер, 9 принтер  сүлжээнд 
холбон үйл ажиллагаа явуулж байна. Мэдээллийн 
технологийн газартай хамтарч  хийж, сүлжээний 
нууцлал хамгаалалтыг сайжруулах үүднээс static ip  
зааж өгөн байгууллагад хэрэглэгдэж байгаа компьютер 
л зөвхөн серверт холбогдон үйл ажиллагаагаа явуулах 
боломжтой. Байгууллагын дотоод бүтэц зохион 
байгуулалт өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан сүлжээний 
зохион байгуулалтыг шинээр хийж суурьлуулсан. 
Сүлжээнд холбогдох боломжтой принтер, телефон 
аппаратыг шаардлагатай хэлтсүүдэд тавьж өгч 
тэдгээрийн бүртгэл, жагсаалтыг хөтлөсөн. Мөн canon 
2530 принтерийн засвар хийгдсэн. Дотоод шейр хавтас 
сервер дээр үүсгэн файл солилцох боломжуудыг 
үүсгэсэн. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг сайжруулах 
тал дээр судалгаа хийж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 
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Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: 100%  

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.6.-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Байгууллагын мэдээлэл 
технологийн хэвийн үйл 
ажиллагааг хангах 

Хувь 100 1 100% 1 100% 

Гүйцэтгэлийн зорилт № 1.7 Мэргэжилтэнд чиглэсэн: Албан хаагчийн нийгмийн баталгааг 
хангах чиглэлээр ажил зохион байгуулах. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1-р арга хэмжээ: Албан хаагчийн 
нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр тэтгэмж, тусламж олгох. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин 2018 оны Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрт тусгасан 
арга хэмжээнүүдийг 100 хувийн гүйцэтгэлтэй 
хэрэгжүүлэн ажилласан. 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Төрийн албаны тухай  хууль, Хөдөлмөрийн 
тухай хууль, бусад холбогдох хууль эрх зүйн актууд, 
Газрын Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан тэтгэмж 
тусламж олгосон байх. 

Хүрэх түвшин Нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр холбогдох 
байгууллагаас хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг албан 
хаагчдад танилцуулж, хамрагдах боломж нөхцөлөөр 
хангасан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн боловсруулж, 
газрын даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 
А/143 дугаар тушаалаар баталсан. Үүнийг үндэслэн 
хоол, унааны зардалд 49,406,000 төгрөгийн олговрыг 
олгосон.  Мөн 2019 оны хагас бүтэн жилээр албан 
хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэн 1 дүгээр 
улиралд 24 албан хаагчид 6,800,000 төгрөг, 2 дугаар 
улиралд 25 албан хаагчид 5,454,881төгрөг, жилийн 
эцсээр 24 албан хаагчид 7,427,552 төгрөгийн 
урамшуулал олгож ажилласан.          

2018 онд Үзлэг шинжилгээний “ГЯЛС” төвтэй хамтран 
нийт албан хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан 
сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулан, нийт 
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7,689,800 төгрөгийг зарцуулж ажилласан бөгөөд 2014 
оны Эрүүл мэндийн сайдын 340 тушаалаар батлагдсан 
“Эрүүл мэндийн урьдчилсан болон хугацаат үзлэгийн 
журам”-ын дагуу тайлант жилд үзлэгт хамруулаагүй 
байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

69,088,433 төгрөг 

Хүрсэн түвшин Хууль журмын дагуу тэтгэмж, урамшуулал олгож, эрүүл 
мэндийн үзлэгт хамруулах ажлыг зохион байгуулсан. 
Жилийн эцэст: 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7.-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Албан хаагчийн 
нийгмийн баталгааг 
хангах чиглэлээр 
тэтгэмж, тусламж олгох. 
№1.7.1 

Хувь 100 1 100% 1 100% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.8 Албан хаагчдыг ажлын байранд сургаж, дадлагажуулах, 
мэргэшүүлэх, хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.8.1-р арга хэмжээ: Мэргэшүүлэх 
сургалтад албан хаагчдыг хамруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Ажлын ачааллыг оновчтой хуваарилж албан 
хаагчдыг хамруулсан байх. 

Хүрэх түвшин Албан хаагчдын мэргэжлийн ур чадварыг дэмжиж, 
дээшлүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Албан хаагчдаас сургалтын эрэлт хэрэгцээг 
тодорхойлох судалгааг авч 2019.03.18-ны өдрийн А/17 
тушаалаар төрийн албан хаагчийн чадавхыг 
дээшлүүлэх 6, Хувь хүний хөгжлийг дээшлүүлэх 6, 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагад зохион 
байгуулах 4 удаа буюу нийт 16 сургалт зохион 
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байгуулахаар “Байгууллагын 2019 оны сургалтын 
төлөвлөгөө”-нд тусган батлуулсан. Үүнээс: 16 удаагийн 
сургалтыг нийт албан хаагчдад, нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагуудад 3 удаагийн сургалтыг тус 
тус зохион байгуулан ажилласан байна. Байгууллагын 
нийт албан хаагчдын 97.14% -ийг дотоод сургалтад 
хамруулаад байна. Төрийн албаны сургуулийн 
эрхэлсэн болон ахлах түшмэлийн ангиллын багц 
сургалтад 2 албан хаагч хамрагдсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Газрын нийт албан хаагчдын 93,75% нь мэргэшсэн 
боловсон хүчин, 87,5% нь 3 ба түүнээс дээш жил 
ажилласан албан хаагчид байна.  Жилийн эцэст: 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.8.-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№1.8.1 

Хувь 100 1 100% 1 100% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.9.-ийн зорилт: Манлайлах чадварыг хөгжүүлэх чиглэлээр ажил 
зохион байгуулах. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.9.1-р арга хэмжээ: Манлайлах 
чадварыг хөгжүүлэх чиглэлээр ажил зохион байгуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих хугацаа Сар 1 2 3 4 5 6 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур үзүүлэлт Чанар: Удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтны 
манлайлах чадварыг хөгжүүлэх сургалт зохион 
байгуулсан байх. 

Хүрэх түвшин Хамт олны идэвх санаачлагыг дээшлүүлсэн 
байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт НЗДТГ-ын сургалтын төвийн мэргэжилтэн 
Шинэцэцэгтэй хамтран манлайлах чадварын 
сургалтыг зохион байгуулан нийт албан хаагчдыг 
хамруулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 



Байгууллагын 2019 оны бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 

Хүрсэн түвшин Манлайлах чадварыг дэмжиж идэвхжүүлсэн. 
Жилийн эцэст: 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.9.-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№1.9.1 

Хувь 100 1 100% 1 100% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.10.-ийн зорилт: Хүний нөөцийг эрсдэлийн удирдлагаар хангах. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.10.1-р арга хэмжээ: Ажлын байрны 
шинжилгээ хийх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Холбогдох дүрэм, журам, аргачлалыг судлан, 
түүний дагуу зохион байгуулсан байх. 

Хүрэх түвшин Ажлын байрны давхардал, хийдлийг тодорхойлж, 
ажлын чиг үүрэг, ажлын ачаалал оновчтой 
хуваарилагдсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 3 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Албан тушаалын тодорхойлолт 
боловсруулах нийтлэг журам”-ын дагуу Нийслэлийн 
Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын 
2019.04.29-ний өдрийн А/48 дугаар тушаалаар “Газрын 
албан хаагчдын ажлын байранд дүн шинжилгээ” хийх 
ажлын хэсгийг байгуулан уг бүрэлдэхүүн шинжилгээ 
хийж, ажлын чиг үүргийг оновчтой хуваарилах ажлыг 
хэрэгжүүлсэн. Үүний дүнд Төрийн албаны зөвлөлийн 
2019 оны 3 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Албан 
тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам”-
ын дагуу газрын албан хаагчдаар асуулгын хуудас 
бөглүүлэн авч албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулан газрын даргаар хянуулан Төрийн албаны 
Нийслэл дэх салбар зөвлөлд 07 дугаар сарын 04-ний 
өдөр холбогдох материалын хамт хүргүүлж ажилласан 
боловч одоогоор батлах зөвшөөрлийг ирүүлээгүй 
байна. 
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Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Ажлын чиг үүрэг оновчтой хуваарилах зорилгоор 
ажлын байрны шинжилгээ хийж ажилласан.  Жилийн 
эцэст: 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.10.-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№1.10.1 

Хувь 100 1 100% 1 100% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.11.-ийн зорилт: Байгууллагын соёлыг хөгжүүлэх чиглэлээр 
“Өөрчлөлтийг өөрөөсөө” жилийн уриа дэвшүүлж ажиллах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.1-р арга хэмжээ: Байгууллагын 
соёлыг хөгжүүлэх чиглэлээр “Өөрчлөлтийг өөрөөсөө” жилийн уриа 
дэвшүүлж ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Сар бүр идэвхжүүлэлтийн ажил зохион байгуулсан 
байх. 

Хүрэх түвшин Хамт олны идэвх санаачлагыг дээшлүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хувь хүний харилцаа, зан суртахууны хөгжил, хувь 

хүний хөгжлийг дэмжих чиглэлийн 6 удаагийн сургалтыг 

зохион байгуулж хамт олныг 100 хувь хамруулан 

ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Хамт олны идэвх санаачлага, сайн хандлагыг дэмжиж 
ажилласан. Жилийн эцэст: 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.11.-ийн үр дүн:  
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№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№1.11.1 

Хувь 100 2 100% 2 100% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.12.-ийн зорилт: Хүний нөөцийн чиглэлээр дата баазыг 
хөгжүүлэх 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.12.1-р арга хэмжээ: Албан 
хаагчдын мэдээллээр хүний нөөцийн дата баазыг хөгжүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Сургах, хөгжүүлэх, нийгмийн баталгааг хангах, 
ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэхэд шаардлагатай мэдээлэл 
бүрдсэн байх.  

Хүрэх түвшин Хүний нөөцтэй холбоотой аливаа шийдвэр, мэдээлэл 
оновчтой болсон байна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2018 онд үүсгэсэн дата баазыг хөгжүүлэн 2019 онд 

шинээр томилогдсон, болон шилжин ирсэн албан 

хаагчдын мэдээлийг нэмж үүсгэн шинэчлэн ажилласан. 

Хүний нөөцийн мэдээллийн сангийн нууцлалыг хангах 

үүднээс улирал бүр симтемд нэвтрэх нэр болон 

паспортыг шинэчлэн, албан хаагчдын хувийн хэргийг 

журам зааврын дагуу бүрдүүлэн цоожтой сейфинд 

хадгалан ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Жилийн эцэст: 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.12.-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№1.12.1 

Хувь 100 2 100% 2 100% 
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Гүйцэтгэлийн зорилт №1.13.-ийн зорилт: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
албан хаагчдад худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр “Ажлын байрны туршлага судлах 
аялал” аян зохион байгуулах. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.13.1-р арга хэмжээ:  Нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдад худалдан авах 
ажиллагааны чиглэлээр “Ажлын байрны туршлага судлах аялал” аян 
зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

анар: Тендерт оролцогч аж ахуйн нэгжүүдээс судалгаа 
авсан байх. 
Тоо хэмжээ: ААНБ-ын 60 төлөөлөл 

Хүрэх түвшин Судалгааны үр дүнгээр худалдан авах ажиллагааны ил 
тод байдлын түвшинг тодорхойлсон байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Худалдан авах ажиллагаанд олон улсын шилдэг арга 

туршлагыг нэвтрүүлэх зорилгоор:  

- “Эх оронч худалдан авалт-Үндэсний үйлдвэрлэл 2019” 

үзэсгэлэнд 2019.04.02-03-ны өдрүүдэд нутгийн 

захиргааны 9 байгууллагыг нэгтгэн, 150 гаруй 

үйлдвэрлэгчид дотоодын үйлдвэрээс худалдан авалт 

хийх боломж нөхцөл, хууль эрх зүйн орчинг 

танилцуулан сурталчилж ажилласан.   

- ТБОНӨХБАҮХАТ- хуулийн нэмэлт өөрчлөлт болон 

шинэчлэн  батлагдсан журам, жишиг баримт бичиг,  

тендертэй холбоотой гомдол санал, статистикийн 

дэлгэрэнгүй танилцуулга, мэдээллийг 2019.06.19-ний 

өдөр  нийслэлийн Иргэний танхимд нутгийн захиргааны 

69 байгууллагын 167 албан хаагчид,  

- Ажлын байрны туршлага солилцох аяны хүрээнд 

нутгийн захиргааны 25 байгууллагын 50 гаруй 

төлөөллийг тус тус хамруулж сайн туршлагыг солилцон 

ажилласан. 

- “Тендерийн баримтаар хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх 

нь” сургалтыг 2019.12.17-ны өдөр 9 дүүргүүдийн 

Худалдан авах ажиллагааны албан хаагчдад явуулж, 

бусад байгууллагад сургалтын материалыг хүргүүлсэн. 

- 2019.04.22, 2019.05.01 болон 2019.06.25-ний 

өдрүүдэд нутгийн захиргааны 18 байгууллагын 

худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, тайлан 

хариуцсан 38 албан хаагчдад Сангийн сайдын 2018 

оны 281 дүгээр тушаалаар батлагдсан журам, Засгийн 

газрын 2019 оны 90 дүгээр тогтоолоор батлагдсан 
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“Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар 

стандартын шаардлага хангасан, тохирлын 

баталгаатай барааны жагсаалт” болон тайлагналтын 

хугацаа, худалдан авах ажиллагааны дата бүртгэлийг 

оновчтой ашиглах талаар сургалт,  

- НХОГ, НАЗХГ-ын тайлан хариуцсан мэргэжилтэнтэй 

2019.07.05-ны өдөр уулзаж тухайн газрын дата баазтай 

нь танилцсан бөгөөд худалдан авах ажиллагааны 

тайланд гэрээний хэрэгжилтийн мэдээллийг  нэгтгэж 

тайлагналтыг сайжруулахаар талаар мэргэжил арга 

зүйн туслалцаа үзүүлсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Худалдан авах ажиллагаанд  шилдэг арга туршлагыг 
нэвтрүүлэх чиглэлээр 150 аж ахуйн нэгж, давхардсан 
тоогоор нийт 128 байгууллагын 262 албан хаагчийг 
хамруулан 6 арга хэмжээ зохион байгуулсан. Жилийн 
эцэст: 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.13.-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№1.13.1 

Хувь 100 2 100% 2 100% 
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

/ 3.1. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРЭГ / 

№ Эрх зүйн акт 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн 
үнэлгээ 

Дундаж  
хувь 

Хувь  

1. Монгол улсын хууль 18 19 98,9 98,9 

2. Засгийн газрын тогтоол 4 4 100 100 

Нийт 22 23  99,5 
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА 

ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1. Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг, хувийн ашиг 

сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргаж, бүртгэн, тайлагнах. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.1-р арга хэмжээ: Хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг, хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын 
мэдүүлэг гаргаж, бүртгэн, тайлагнах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЭЗНХҮЧ-ийн 1-74-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7  8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг, хувийн 
ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хугацаанд 
нь мэдүүлсэн байх.  
Тоо хэмжээ: 12 албан тушаалтан 

Хүрэх түвшин Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг, хувийн 
ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хугацаанд 
нь мэдүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай” хуулийн үйлчлэлд  
хамаарч буй мэдүүлэг гаргагч 12 албан тушаалтнуудын 
2018 оны Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон 
хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд 
шинэчлэн гаргасан ба ХАСХОМ-1 тайлан болон 
хөрөнгө орлого, хувийн ашиг сонирхлын хураангуйг 
хавсралтаар НЗДТГ-ын эрх бүхий албан тушаалтанд 
2019 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01/98 дугаар 
албан бичгээр хүргүүлж тайлагнасан. Мөн 2019 онд 
шинээр томилогдсон болон албан тушаал дэвшин 
ажилласан “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай” хуулийн үйлчлэлд хамаарч 
буй мэдүүлэг гаргач 7 албан хаагчийн ХАСУМ-ийг АТГ-
аар хянуулан дүгнэлт гаргуулан томилож ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Биелэлт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 
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№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.1.2-р арга хэмжээ: "Хувийн ашиг 
сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг, хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын 
мэдүүлэг" гаргах албан тушаалтнуудыг холбогдох заавар, зөвлөмжөөр 
хангаж, хугацаанд нь мэдүүлэх талаар хамтран ажиллах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.7 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг, 
хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг 
хугацаанд нь мэдүүлсэн байх.  

Тоо хэмжээ: 12 албан тушаалтан 

Хүрэх түвшин Хуулийн хэрэгжилт хангагдсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт  “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай” хуулийн үйлчлэлд  
хамаарч буй мэдүүлэг гаргагч 12 албан тушаалтанд 
Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө 
орлогын мэдүүлгийг хуулийн хугацаанд үнэн зөв 
мэдүүлэх талаар заавар зөвлөмж өгч ажилласан. 

“Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх тухай” хуулийн үйлчлэлд  
хамаарч буй мэдүүлэг гаргагч 12 албан 
тушаалтнуудын 2018 оны Хувийн ашиг сонирхлын 
мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуулийн 
хугацаанд шинэчлэн гаргасан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Биелэлт 100 хувь 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.1-ийн үр дүн: Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг, 
хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргаж, бүртгэн, тайлагнасан. 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. 

Хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлэг, 
хувийн ашиг сонирхол, 
хөрөнгө орлогын 

Хувь 100 2 100% 1 100% 
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мэдүүлэг гаргаж, 
бүртгэн, тайлагнах. 

2. 

"Хувийн ашиг сонирхлын 
урьдчилсан мэдүүлэг, 
хувийн ашиг сонирхол, 
хөрөнгө орлогын 
мэдүүлэг" гаргах албан 
тушаалтнуудыг 
холбогдох заавар, 
зөвлөмжөөр хангаж, 
хугацаанд нь мэдүүлэх 
талаар хамтран 
ажиллах. 

Хувь 100 2 100% 1 100% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2. Үнэлгээний хорооны гишүүдээр "Ашиг сонирхлын зөрчилгүй 

гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл"-ийг тухай бүрт гаргуулж, хяналт тавих. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.2.1-р арга хэмжээ: Үнэлгээний 
хорооны гишүүдээр "Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, 
зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл"-ийг тухай бүрт гаргуулж, хяналт тавих. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЭЗНХҮЧ-ийн 1-74-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7  8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Үнэлгээний хороо байгуулагдсан, тендерийн 
нээлт хийсэн тухай бүр мэдэгдэл гаргуулсан байх. 
Тоо хэмжээ: Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд 
томилогдсон гишүүдийн тоогоор 

Хүрэх түвшин Үнэлгээний хорооны гишүүдээр "Ашиг сонирхлын 
зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 
мэдэгдэл"-ийг 100 хувь бөглүүлсэн байх 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Тус газраас томилсон 95 үнэлгээний хорооны 584 
төлөөллийн “Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ 
илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл”-ийг 
гаргуулан газрын ЭБАТ хяналт тавьж, АТГ-ын цахим 
систем, “shilendans.gov.mn” системд нийтэлж 
ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Биелэлт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.2-ийн үр дүн:  
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№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. 

Үнэлгээний хорооны 
гишүүдээр "Ашиг 
сонирхлын зөрчилгүй 
гэдгээ илэрхийлэх, 
зөрчил үүссэн тухай 
мэдэгдэл"-ийг тухай 
бүрт гаргуулж, хяналт 
тавих. 

Тоо 100 1 100% 1 100% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3. "Тендерт оролцогчид давуу эрх тооцох аргачлал"-ын дагуу 

Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчаас эрх шилжүүлсэн худалдан авах ажиллагаанд дотоодын 

давуу эрх тооцох. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.3.1-р арга хэмжээ: "Тендерт 
оролцогчид давуу эрх тооцох аргачлал"-ын дагуу Төсвийн Ерөнхийлөн 
захирагчаас эрх шилжүүлсэн худалдан авах ажиллагаанд дотоодын 
давуу эрх тооцох. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЭЗНХҮЧ-ийн 1-74-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7  8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Бүх төсөл, арга хэмжээний тендерийн баримт бичигт 
Дотоодын давуу эрх тооцох тухай тусгасан байх, үнэн 
зөв тайлагнасан байх 

Хүрэх түвшин Тендерт оролцогчдоос Дотоодын давуу эрх тооцуулах 
тухай хүсэлт, нотлох баримтыг ирүүлсэн тохиолдолд 
тооцсон байна. Дотоодын давуу эрх тооцох аргачлалыг 
тендерт оролцогчдод сурталчлах, тогтоолын 
хэрэгжилтийг хангах талаар ажил зохион байгуулж 
тайлагнасан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Тус газраас зарласан нийт 263 төсөл, арга хэмжээний 
тендерийн баримт бичигт дотоодын давуу эрхийн зөрүү 
тооцох тухай тусган зарласан. Өнгөрсөн онд давуу 
эрхийн зөрүү тооцуулахаар шаардлагад нийцсэн 
материал ирүүлсэн оролцогч байгаагүй бөгөөд энэ онд 
32 оролцогч давуу эрх тооцуулахаар шаардлагад 
нийцсэн материал ирүүлсэн. Нийт шалгарсан 
оролцогчийн 5,6 хувь нь давуу эрх тооцсон дүнгээр 
харьцуулагдсан байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 
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Хүрсэн түвшин Тендер бүрт дотоодын давуу эрхийн зөрүү тооцохоор 
зарласан ба шаардлагад нийцсэн материал ирүүлсэн 
32 оролцогч, нийт шалгарсан оролцогчийн 5.6 хувь нь 
давуу эрхийн зөрүү тооцсон дүнгээр харьцуулагдсан 
байна. Биелэлт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.3-ийн үр дүн: Тендер бүрт дотоодын давуу эрхийн зөрүү 
тооцохоор зарласан ба шаардлагад нийцсэн материал ирүүлсэн 32 оролцогч, нийт 
шалгарсан оролцогчийн 5.6 хувь нь давуу эрхийн зөрүү тооцсон дүнгээр харьцуулагдсан. 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. "Тендерт оролцогчид 
давуу эрх тооцох 
аргачлал"-ын дагуу 
Төсвийн Ерөнхийлөн 
захирагчаас эрх 
шилжүүлсэн худалдан 
авах ажиллагаанд 
дотоодын давуу эрх 
тооцох. 

Тоо 100 1 100% 1 100% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4. Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчаас тухайн онд хэрэгжүүлсэн 
худалдан авах ажиллагааны тайланг Төсвийн асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны төв 
байгууллагад хүргүүлэх.  

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.4.1-р арга хэмжээ: Худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулж байгаа газруудаас тайланг авч нэгтгэн 
боловсруулан, холбогдох газруудад тайланг заасан хугацаанд хүргүүлэх, 
худалдан авах ажиллагааны бүртгэл, тайлагналтыг сайжруулах талаар 
мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.2 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7  8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Сангийн сайдын 2018 оны 281 дүгээр 
тушаалаар батлагдсан маягт 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-ын 
дагуу боловсруулах. 

Хүрэх түвшин Журам, маягтын дагуу нэгтгэж, хугацаанд нь 
хүргүүлсэн байна. 2 удаа 

Хэрэгжилт НЗД-аас эрх шилжсэн болон өөрийн хөрөнгөөр ХАА 
зохион байгуулж буй нийт 45 байгууллагын 1679 ажлын 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

мэдээг 2019.01.15-ны өдрийн 02-02/146 дугаар албан 
бичгээр жилийн , нийт 47 байгууллагын 1776 ажлын 
мэдээг нэгтгэн хагас жилийн тайланг 2019.07.09-ний 
өдрийн 01/955  дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн ба 
жилийн эцсийн мэдээг 2020 он 01 дүгээр сарын 05-ны 
дотор хүргүүлэхээр бэлтгэж байна. Нутгийн 
захиргааны байгууллагуудаас ирүүлсэн тайлангийн 
хүрээнд Сангийн сайдын 281 дүгээр тушаалаар 
батлагдсан журмын дагуу нэгтгэн тайланг Сангийн 
яаманд хүргүүлсэн. 

Тайлант хугацаанд НЗД-аас эрх шилжсэн болон урсгал 
төсөв, өөрийн хөрөнгөөр зохион байгуулж буй 50 
байгууллагын нийт 2124 төсөл, арга хэмжээний мэдээг 
нутгийн захиргааны байгууллагуудаас ирүүлсэн 
тайлангийн хүрээнд нэгтгэж ажилласан. 

2019.04.22, 2019.05.01 болон 2019.06.25-ний өдрүүдэд 
нутгийн захиргааны 18 байгууллагын ХАА-ны 
төлөвлөлт, тайлан хариуцсан 38 албан хаагчдад 
Сангийн сайдын 2018 оны 281 дүгээр тушаалаар 
батлагдсан журам, Засгийн газрын 2019 оны 90 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан “Дотоодын үйлдвэрээс 
худалдан авах чанар стандартын шаардлага хангасан, 
тохирлын баталгаатай барааны жагсаалт” болон 
тайлагналтын хугацаа, худалдан авах ажиллагааны 
дата бүртгэлийг оновчтой ашиглах талаар сургалт 
зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйгээр хангаж 
ажилласан. 

НХОГ, НАЗХГ-ын тайлан хариуцсан мэргэжилтэнтэй 
2019.07.05-ны өдөр уулзаж тухайн газрын дата 
баазтай нь танилцсан бөгөөд худалдан авах 
ажиллагааны тайланд гэрээний хэрэгжилтийн 
мэдээллийг  нэгтгэж тайлагналтыг сайжруулахаар 
шийдвэрлэсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.4-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Төсвийн Ерөнхийлөн 
захирагчаас тухайн онд 
хэрэгжүүлсэн худалдан 
авах ажиллагааны 
тайланг Төсвийн асуудал 
эрхэлсэн Төрийн 
захиргааны төв 

Тоо 100 1 100% 1 100% 
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байгууллагад 
хүргүүлэх.№1.4.1 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.5. Эрх шилжиж ирсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга 

хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.5.1-р арга хэмжээ: Эрх шилжиж 
ирсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЭЗНХҮЧ-ийн 1-74-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7  8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Захиалагчаас тендерийн баримт бичиг 
боловсруулахад шаардлагатай баримт, материалыг 
бүрэн ирүүлснээс ажлын 5 хоногт багтаан тендерийг 
зарлаж, хуулийн хугацаанд зохион байгуулсан байх. 

Тоо хэмжээ: Эрх шилжиж ирсэн төсөл, арга хэмжээний 
тоогоор 

Хүрэх түвшин Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 
ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу 
төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Тайлант хугацаанд  тус газарт 231.7 тэрбум төгрөгийн 
266 төсөл, арга хэмжээний эрх шилжин ирсэн. Үүнд 
захиалагчаас тендерийн баримт бичиг 
боловсруулахад шаардлагатай баримт, материалыг 
бүрэн ирүүлснээс хойш  үнэлгээний хороог байгуулсан 
дундаж хугацаа 4 хоног, тендерийн нээлт хийссэн 
өдрөөс гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлэх хүртэл 
дунджаар ажлын 13 өдрийг зарцуулан ажиллаад 
байна.  Ажлын явцын хувьд 

-Гэрээ хийгдсэн 221,  

-Гэрээ байгуулах эрх олгосон 9, 

-Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 11,   

-Тендерийн материал хүлээн авч байгаа 15,  

-Тендерийн баримт бичиг боловсруулж байгаа 7,  

-Зураг төсөв, ажлын даалгавар хүлээгдэж байгаа ажил 
2,  

-Газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй 1 төсөл, арга 
хэмжээ буюу нийт 94 хувийн хэрэгжилттэй байна.    

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 
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Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.5-ийн үр дүн: Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу төсөл, арга хэмжээний 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан.  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Эрх шилжиж ирсэн 
хөрөнгө оруулалтын 
төсөл, арга хэмжээний 
худалдан авах 
ажиллагааг зохион 
байгуулах. №1.5.1 

Тоо 100 1 100% 1 100% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.6. Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой гомдол, зөрчлийг 

хууль, журмын дагуу шийдвэрлүүлэх, гомдол, зөрчлийн бүртгэл үүсгэн, судалгаа, дүгнэлт 

хийж, түүн дээр үндэслэн цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.6.1-р арга хэмжээ: Худалдан авах 
ажиллагаатай холбоотой гомдол, зөрчлийг хууль, журмын дагуу 
шийдвэрлүүлэх, гомдол, зөрчлийн бүртгэл үүсгэн, судалгаа, дүгнэлт 
хийж, түүн дээр үндэслэн цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөн 
хэрэгжүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний зорилтын дугаар, Хавсралт 
№5.11, зорилтын дугаар, ЭЗНХҮЧ-ийн 1.3-1.9-р арга 
хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7  8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

Санхүүжилт шаардахгүй. 

Суурь түвшин 2018 оны байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг 
гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт /KPI/-ээр үнэлүүлэхэд:  

 Худалдан авах ажиллагааны дундаж хугацаа- 75 
хоног 

 Нийт худалдан авах ажиллагаанд гомдол үүссэн 
ажлын эзлэх хувь – 20% 

 Нийт худалдан авах ажиллагаанд үүссэн зөрчил ба 
түүний нийт ажилд эзлэх хувь-20% 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Өмнөх онтой харьцуулахад нийт ажилд эзлэх 
гомдол, зөрчлийн хувь буурсан байна.  

Тоо хэмжээ: Гомдол, зөрчил гарсан арга хэмжээний 
тоогоор 

Хүрэх түвшин Өрсөлдөх тэгш боломжийг нэмэгдүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Тайлант хугацаанд худалдан авах ажлилагаатай 
холбоотойгоор Сангийн яаманд 32, ШӨХТГ-т 6, 
шүүхэд 4 гомдол гарсан ба холбогдох байгууллагаас 
дахин үнэлгээ хийх - 20, дахин зарлах –3, тендерийн 



Байгууллагын 2019 оны бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 

баримт бичигт өөрчлөлт оруулах-1, захиалагчийн 
шийдвэр үндэслэлтэй-14  шийдвэр ирүүлсний дагуу 
тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагааг хууль, 
журмын дагуу зохион байгуулж шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэн ажилласан. 2019 оны байгууллагын үйл 
ажиллагааны үр дүнг гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт 
/KPI/-ээр үнэлүүлэхэд:  

 Худалдан авах ажиллагааны дундаж хугацаа- 64 
хоног 

 Нийт худалдан авах ажиллагаанд гомдол үүссэн 
ажлын эзлэх хувь – 16,9% 

 Нийт худалдан авах ажиллагаанд үүссэн зөрчил ба 
түүний нийт ажилд эзлэх хувь-9,3% байна.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

Зарцуулсан мөнгөн хөрөнгө байхгүй. 

Хүрсэн түвшин Нийт гомдлын тоо өмнөх онтой харьцуулахад 9 хувь 
буурсан. Биелэлт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.6-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Худалдан авах 
ажиллагаатай холбоотой 
гомдол, зөрчлийг хууль, 
журмын дагуу 
шийдвэрлүүлэх, гомдол, 
зөрчлийн бүртгэл үүсгэн, 
судалгаа, дүгнэлт хийж, 
түүн дээр үндэслэн 
цаашид авч хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээг төлөвлөн 
хэрэгжүүлэх.№1.6.1 

Тоо 100 1 100% 1 100% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7. Худалдан авах ажиллагааны явцад хар жагсаалтад оруулах 

тендерт оролцогчийн талаарх саналыг Сангийн яаманд хүргүүлэх. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.7.1-р арга хэмжээ: Худалдан авах 
ажиллагааны явцад хар жагсаалтад оруулах тендерт оролцогчийн 
талаарх саналыг Сангийн яаманд хүргүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЭЗНХҮЧ-ийн 1-74-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7  8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 
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Суурь түвшин Байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны тайланд 
мэдээлснээр 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Тендерийн материалыг хуурамчаар ирүүлсэн 
байж болзошгүй тохиолдолд эрх бүхий байгууллагад 
хандаж мэдээлэл хүргүүлсэн байх. 
Тоо хэмжээ: Тухай бүр 

Хүрэх түвшин Тендерт оролцогчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх талаар 
нөлөө үзүүлсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад 
албан бичгээр хүсэлт хүргүүлж худалдан авах 
ажиллагааны хар жагсаалтанд оруулах тендерт 
оролцогч нарын мэдээллийг 35 байгууллагаас хариу 
ирүүлсний дагуу нэгтгэн Сангийн яаманд 2019.08.20-
ны өдрийн 02/1348 дугаар албан бичгээр хүргүүлж 
ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Тендерт оролцогчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх 
зорилгоор чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилласан. 
Биелэлт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.7-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн шалгуур 
үзүүлэлт №1.7.1 

хувь 
100 

1 100 1 100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.8. Хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, тогтоол шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг  хангаж,  үр дүнд суурилсан хяналт, шинжилгээ үнэлгээг хийх. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.8.1-р арга хэмжээ: Хууль тогтоомж, 
бодлогын баримт бичиг, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг  хангаж, үр 
дүнд суурилсан хяналт, шинжилгээ үнэлгээг хийх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин  

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар:  Журмын дагуу холбогдох заалт тус бүрээр 
хэрэгжилтийг нэгтгэн боловсруулж, удирдлагын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн байх. 

Тоо хэмжээ: 4 удаа 
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Хүрэх түвшин Тус газарт хамааралтай заалтын хэрэгжилтийг бүрэн 
тайлагнасан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Тус газрын хяналтад  2 улиралд 32 шийдвэрийн 178 
заалтын хэрэгжилт 90 хувь, 3 улиралд 51 шийдвэрийн 
229 заалтын хэрэгжилт 94 хувь, 4 улиралд 7 
шийдвэрийн 35 заалтын хэрэгжилт 94 хувь байсан ба 
улирал тус бүр хэрэгжилтийг маягтын дагуу тайлагнаж, 
уг тайланд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийн 
Удирдлагын зөвлөлийн хуралд танилцуулсан 
тэмдэглэлийн хамт илтгэх хуудсыг Нийслэлийн Засаг 
даргын А/335 захирамжийн дагуу НЗДТГ-ын ХШҮ-ний 
хэлтэст хүргүүлэн ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Биелэлт 100 хувь 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.8-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн шалгуур 
үзүүлэлт №1.8.1 

хувь 
100 

1 100 1 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.9. Төрийн дээд шатны болон Нийслэлийн нутгийн захиргааны 

удирдах байгууллагаас ирүүлсэн зөвлөмж, зааврын дагуу авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 

төлөвлөн, биелэлтийг хангаж ажиллах. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.9.1-р арга хэмжээ: Төрийн дээд 
шатны болон Нийслэлийн нутгийн захиргааны удирдах байгууллагаас 
ирүүлсэн зөвлөмж, зааврын дагуу авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 
төлөвлөн, биелэлтийг хангаж ажиллах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

ЭЗНХҮЧ-ийн 1-74-р арга хэмжээ 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7  8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар:  Зөвлөмж, зааврын дагуу хэрэгжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөөг баталсан байх. 
Тоо хэмжээ: Зөвлөмж ирсэн тухай бүр 

Хүрэх түвшин Зөвлөмж, зааврын хэрэгжилтийг хангасан байна. 

Хэрэгжилт “2018 оны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 
хийсэн Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
ажлын хэсгээс өгсөн зөвлөмж, Нийслэлийн Архивын 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

газраас байгууллагуудад архив, албан хэрэг хөтлөлт, 
хариутай бичгийн шийдвэрлэлт, системийн ашиглалт 
зэрэгт анхаарч ажиллах тухай өгсөн зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө”-г 2019.03.12-ны 
өдрийн А/14 тушаалаар, “Аудитаар илэрсэн асуудлын  
хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г 2019.12.02-ны 
өдөр тус тус батлуулан хэрэгжилтийг ханган, тайлан 
хүргүүлж ажиллаж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 2019.03.12-ны өдрийн А/14 тушаалаар батлагдсан 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний 
биелэлт 96 хувийн хэрэгжилттэй байна. Биелэлт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.9-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Төрийн дээд шатны 
болон Нийслэлийн 
нутгийн захиргааны 
удирдах байгууллагаас 
ирүүлсэн зөвлөмж, 
зааврын дагуу авч 
хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг төлөвлөн, 
биелэлтийг хангаж 
ажиллах. №1.10.1 

Тоо 100 1 100% 1 100% 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.11. "Шилэн дансны тухай" хууль, "Шилэн дансны цахим хуудаст 

тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартын тогтоох тухай" журмыг хэрэгжүүлэн 

ажиллах. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.11.1-р арга хэмжээ: "Шилэн дансны 
тухай" хууль, "Шилэн дансны цахим хуудаст тавигдах мэдээллийн 
агуулга, нийтлэг стандартын тогтоох тухай" журмыг хэрэгжүүлэн ажиллах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.7 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7  8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин Байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны тайланд 
мэдээлснээр 
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Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Цахим хуудаст тавигдах мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартыг хангасан байх. 

Хүрэх түвшин Мэдээллийн ил тод байдал хангагдсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт -Тус газраас үнэлгээний хороонд томилсон 95 
үнэлгээний хорооны 584 төлөөллийг мэдэгдлийг 
“shilendans.gov.mn” системд нийтэлсэн.  
- Газрын хүний нөөц, бүтэц орон тооны өөрчлөлтэй 
холбоотой мэдээллийг сар бүрийн 1-5 өдрүүдэд цаг 
хугацааны хоцрогдолгүй  12 удаа нийтэлсэн.  
- Санхүү, төсвийн гүйцэтгэл, худалдан авалт, аудитын 
холбогдох мэдээллийг сар бүр хуулийн хугацаанд 
багтаан бүрэн нийтэлж, ил тод байдлыг хангаж 
ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Тухай бүр шилэн дансанд мэдээллийг нийтэлснээр 
мэдээллийн ил тод байдал хангагдсан.  Биелэлт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.11-ийн үр дүн: Тухай бүр шилэн дансанд мэдээллийг 
нийтэлснээр мэдээллийн ил тод байдал хангагдсан. 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. "Шилэн дансны тухай" 
хууль, "Шилэн дансны 
цахим хуудаст тавигдах 
мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартын 
тогтоох тухай" журмыг 
хэрэгжүүлэн ажиллах. 
№1.11.1 

Тоо 100 1 100% 1 100% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.12. Ёс зүйн зөвлөлийн үйл ажиллагааны хүрээнд 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.12.1-р арга хэмжээ: Төрийн албан 
хаагчдын ёс зүйн зөрчлийн мэдээг холбогдох байгууллагад хүргүүлэх, 
Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хариуцлага сэдэвт сургалт 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.7 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 
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Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Сургалт зохион байгуулсан байна. 
Тоо хэмжээ: 2 удаа нийт албан хаагчийг хамруулна. 

Хүрэх түвшин Ёс зүйн зөрчил үүсээгүй байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Ёс зүйн зөвлөлийн 2019 оны ажлын төлөвлөгөөг 
газрын даргын 2019 оны А/26 дугаар тушаалаар 
баталсан. Төлөвлөгөөний дагуу 5 дугаар сард зөрчил 
дутагдал гарахаас урьдчилан сэргийлж хариуцлагыг 
дээшлүүлэх чиглэлээр “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, 
хандлага, зан үйл” сэдэвт сургалтыг нийт албан 
хаагчдад зохион байгуулсан. “Төрийн албан хаагчийн 
ёс зүй, хариуцлага” сэдэвт сургалт, ярилцлагыг НЗДТГ-
ын Сургалтын төвийн мэргэжилтэн н.Шинэцэцэгтэй 
хамтран 2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион 
байгуулан ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хандлага, зан үйл” 
сэдэвт 2 удаагийн сургалтыг нийт албан хаагчдад 
зохион байгуулсан. Биелэлт 100 хувь 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.12-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн шалгуур 
үзүүлэлт №1.12.1 

хувь 
100 

2 100 1 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.13.-ийн зорилт: Байгууллагын "Эцэг эхийн зөвлөл"-ийн үйл 
ажиллагааг тогтмолжуулах. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.13.1-р арга хэмжээ: "Замын 
хөдөлгөөн ба хүүхэд" сэдэвт үзүүлэх сургалт зохион байгуулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.7 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Сургалт зохион байгуулсан байна. 
Тоо хэмжээ: 2 удаа нийт албан хаагчийг хамруулна. 

Хүрэх түвшин Албан хаагчдын хүүхдүүдэд зориулсан сургалт, 
өдөрлөг зохион байгуулсан байх. 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Байгууллагын албан хаагчдын 4-16 насны нийт 17 

хүүхдэд Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв” НӨҮГ-

тай хамтран “Замын хөдөлгөөн хүүхэд” сэдэвт үзүүлэх 

сургалт, “Бяцхан зорчигч нэгдсэн арга хэмжээний 

хүрээнд хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан 

сэргийлэх”, “Хүүхдийг хүмүүжүүлэн сургах уламжлал 

ба шинэчлэл” сэдэвт сургалтыг тус тус зохион 

байгуулсан.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хандлага, зан үйл” 
сэдэвт 3 удаагийн сургалтыг нийт албан хаагчдад 
зохион байгуулсан. 

Биелэлт 100 хувь 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.13-ийн үр дүн: “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хандлага, зан 
үйл” сэдэвт 3 удаагийн сургалтыг нийт албан хаагчдад зохион байгуулсан. 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн шалгуур 
үзүүлэлт №1.13.1 

хувь 
100 

1 100 1 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.14.-ийн зорилт: Албан тушаалын тодорхойлолтыг 
боловсруулан батлуулж иргэд олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.14.1-р арга хэмжээ: Албан 
тушаалын зорилго, гүйцэтгэх үндсэн үүргийг тогтоох, тус чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.7 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Албан тушаалын тодорхойлолт нь  батлагдсан 
загвар, шаардлагад нийцсэн байх. 

Хүрэх түвшин Тухайн албан тушаалын чиг үүргийг иргэд, олон нийтэд 
нээлттэй мэдээлсэн байна. 

Хэрэгжилт Газрын даргын 2019 оны А/48 дугаар Ажлын хэсэг 
томилох тухай тушаалыг баталж, ажлын байранд дүн 
шинжилгээ хийсэн. Нийт албан хаагчдаас судалгаа 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

аван ажлын байранд  заасан чиг үүргийг гүйцэтгэхэд 
зайлшгүй шаардлагатай  чадавхийн түвшин, хийж 
гүйцэтгэх ажилбарууд болон ажлын орчин нөхцөлийг 
тодорхойлж, шинжилгээ хийсний дүнд албан тушаалын 
жагсаалтыг 2019 оны А/99 дүгээр тушаалаар шинэчлэн 
баталж, түүний дагуу “Албан тушаалын тодорхойлолт”-
ыг боловсруулж, Нийслэлийн төрийн албаны салбар 
зөвлөлөөр хянуулж зөвшөөрөл авахаар 2019.07.04-
ний өдрийн 01/914 дүгээр албан бичгээр хүргүүлсэн 
бөгөөд одоогоор зөвшөөрөл ирээгүй хүлээгдэж байна.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Ажлын байрны шинжилгээ хийж, ажлын байрны 
жагсаалтыг шинэчлэн баталсан ба худалдан авах 
ажиллагаа зохион байгуулах үндсэн чиг үүрэгт ажлын 
бүтээмж, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог 
сайжруулах зорилгоор албан тушаалын 
тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулсан. Биелэлт 
100 хувь 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.14-ийн үр дүн: Ажлын байрны шинжилгээ хийж, ажлын байрны 
жагсаалтыг шинэчлэн баталсан ба худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах үндсэн чиг 
үүрэгт ажлын бүтээмж, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор албан 
тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулсан. 

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн шалгуур 
үзүүлэлт №1.14.1 

хувь 
100 

1 100 1 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.15.-ийн зорилт: Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.15.1-р арга хэмжээ: Хүний нөөцийн 
хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.6 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Тухайн жилд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, биелэлтийн 
мэдээг холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн байх. 
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Хүрэх түвшин Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн тухайн жилийн 
зорилтыг хангасан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг тухайн жилд 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан газрын 2019 
оны А/22 дугаар тушаалын 1-р хавсралтаар 
батлуулсан. Төлөвлөгөөнд 9 ажлын 27 заалтын ажлыг 
тусган хэрэгжүүлэн ажилласнаас жилийн эцсийн 
байдлаар 100 хувийн хэрэгжилттэй байна. Төрийн 
жинхэнэ албаны 5 сул орон тоо гарсныг Төрийн албаны 
тухай хуулийн 27 дугаар зүлийн 27.1.2 дахь заалтыг 
баримтлан төрийн бусад байгууллагад ажиллаж 
байгаа албан хаагчдаас шилжүүлэн авч нөхөж 
ажилласан. 
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын 3 
орон тоо гарсныг Төрийн албаны тухай хуулийн 27 
дугаар зүлийн 27.1.1 дэх заалтыг баримтлан шатлан 
дэвших зарчмын дагуу өөрийн байгууллагад ажиллаж 
буй албан хаагчдаас нөхөж ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Биелэлт 100 хувь 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.15.2-р арга хэмжээ: Авлигын эсрэг 
үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.6 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөр, зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
боловсруулан батлуулж, биелэлтийн мэдээг холбогдох 
байгууллагад хүргүүлсэн байх. 

Хүрэх түвшин Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 
чиглэлээр хуулийн дагуу нийтлэг үүргийг хэрэгжүүлсэн 
байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2019 оны 
төлөвлөгөөг боловсруулан газрын даргын 2019 оны 03 
дугаар сарын 22-ны өдрийн А/22 дугаар тушаалын 2-р 
хавсралтаар батлуулсан.  

Төлөвлөгөөнд 6 ажлын 29 заалтын ажлыг тусганаас 
эхний хагас жилийн байдлаар 4 ажлын 14 заалтын 
ажлыг хэрэгжүүлэн ажилласан. 
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Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Биелэлт 100 хувь 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.15-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн шалгуур 
үзүүлэлт №1.15.1 

хувь 
100 

1 100 1 100 

2. Үр дүнгийн шалгуур 
үзүүлэлт №1.15.2 

хувь 
100 

1 100 1 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.16.-ийн зорилт: Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээнд 
үндэслэн урамшуулах, хариуцлага тооцох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.16.1-р арга хэмжээ: Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний үнэлгээнд үндэслэн урамшуулах, хариуцлага тооцох арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.3 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Шагналд тодорхойлох, цол, зэрэг дэв олгох, 
ахиулах, алгасуулах, цалингийн шатлал ахиулах, 
бууруулах, албан тушаал бууруулах арга хэмжээг 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээнд үндэслэсэн 
байх. 

Хүрэх түвшин Гүйцэтгэлд суурилсан, чадварлаг, тогтвор 
суурьшилтай боловсон хүчин бий болгоcон байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэл, үр дүнгийн 
үнэлгээнд үндэслэн цалингийн нэмэгдэл, 
урамшууллыг олгож ажилласан. Үүнд, Зэрэг дэвийг 
ахиулсан-5, Шинээр зэрэг дэв олгосон -1, нийт зэрэг 
дэвийн нэмэгдэл авч буй-12, Төрийн албан хаасан 
хугацааны нэмэгдэл-19, ур чадварын нэмэгдэл ТҮ-5, 1 
улиралд үр дүнгийн урамшуулал 24, 2 улиралд үр 
дүнгийн урамшуулал 24, 4 улиралд үр дүнгийн 
урамшуулал 25 албан хаагчид тус тус олгоод байна.  
Мөн 2019 онд “Алтан гадас” одонгоор 1, Сангийн 
яамны “Жуух бичиг”-ээр 1, Хууль, зүй дотоод хэргийн 
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яамны “Хүндэт жуух” бичгээр 2, НИТХ –ын “Хүндэт 
тэмдэг”- ээр 1, “Хүндэт үнэмлэх”-ээр 2, Нийслэлийн 
Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 
“Жуух бичиг”-ээр  8, МЗХ-ны шагналаар 7, Нийслэлийн 
380 жилийн ойн медалиар 15 албан хаагч нийт 
давхардсан тоогоор 35 албан хаагчийг шагнал 
урамшуулалд хамруулаад байна.   

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Гүйцэтгэлд суурилсан үнэлгээ, урамшууллыг 
хэрэгжүүлэн ажилласан. Биелэлт 100 хувь 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.16-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн шалгуур 
үзүүлэлт №1.16.1 

хувь 
100 

1 100 1 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.17.-ийн зорилт: Ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулах, хяналтыг 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажил зохион байгуулах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.17.1-р арга хэмжээ: Ажил эхлэх 
болон дуусах цагийн бүртгэлийн хяналтыг сайжруулан хоцролтыг 
багасгах ажлыг зохион байгуулах. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Хуруу уншигч машинд завсарлах цагийн 
тохиргоог нэмж, сар бүр хяналт тавьсан байх. 

Хүрэх түвшин Ажлын цагийн ашиглалт сайжирч завсарлах цагийг 
баримталж хэвшсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Газрын Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн 
боловсруулж цаг ашиглалт, хоцролтын талаар авах 
арга хэмжээг нарийвчлан зааж хэрэгжүүлэн 
ажилласан. Албан хаагчдын ирц ажлын цаг 
ашиглалтын мэдээг ERP системийн цаг бүртгэлийн 
модулыг ашиглан сар бүрийн эхэнд гаргаж удирдлагад 
танилцуулан ажилласан бөгөөд сар бүр анхааруулах 
хуудсыг давхардсан тоогоор 31 албан хаагчид өгч 
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ажилласнаар өмнөх оноос хоцролт 75% буурсан 
үзүүлэлттэй байна. Ажил эхлэх, дуусах хугацааг 
Нийслэлийн дундын мэдээллийн сан www.erp-
ulaanbaatar.mn цахим системд тогтмол бүртгэж, 
хяналтыг хэрэгжүүлж хэвшсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Өмнөх онтой харьцуулахад ажлын цагийн хоцролт 75% 
буурсан байна. Биелэлт 80 хувь 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.17-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн шалгуур 
үзүүлэлт №1.17.1 

хувь 
100 

1 100 1 80% 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.18.-ийн зорилт: Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн чиг үүрэг, 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж, үр дүнд суурилсан хяналт, шинжилгээ 
үнэлгээг хийх. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.18.1-р арга хэмжээ: Байгууллагын 
дүрмээр хүлээсэн чиг үүрэг, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
хангаж, үр дүнд суурилсан хяналт, шинжилгээ үнэлгээг хийх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Хэрэгжилт, үр дүнг удирдлагын зөвлөлийн 
хурлаар хэлэлцүүлж, маягтын дагуу тайлагнасан байх. 

Хүрэх түвшин Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-
шинжилгээ үнэлгээ хийсэн ажлын дүгнэлтээр 
"хангалттай" үнэлгээ авсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний жилийн ажлын 
төлөвлөгөөний дагуу  байгууллагын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний биелэлт, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж, дүгнэлт саналыг 2019.05.30-ны өдөр 
удирдлагад илтгэх хуудсаар танилцуулсан. Үүнтэй 
холбоотой Удирдлагын зөвлөлийн хурлаас холбогдох 
чиглэлээр нэгжүүдэд үүрэг чиглэл өгч ажлын үр дүнг 
дээшлүүлэхэд анхааран ажилласан.   
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Мөн дээрх төлөвлөгөөний дагуу хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх ажлын удирдамжийг 2019 оны А/151 
тушаалаар батлуулан ажилласан. Уг удирдамжид 
Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Дүрмээр 
хүлээсэн чиг үүргийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх ажлыг 
хэрэгжүүлэхээр заасан бөгөөд санал дүгнэлтийг 
Газрын даргад илтгэх хуудсаар танилцуулан, 2020 оны 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулахад анхааран 
ажиллахаар үүрэг чиглэл өгөөд байна.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Биелэлт 100%  

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.18-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн шалгуур 
үзүүлэлт №1.18.1 

хувь 
100 

1 100 1 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.19.-ийн зорилт: Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох 
бүртгэлийн тухай хууль, Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, 
Монгол Улсын Сангийн сайдын баталсан Нягтлан бодох бүртгэлийн тайлагналын заавар, 
журмыг хэрэгжүүлэн ажиллах. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.19.1-р арга хэмжээ: Хууль, дүрэм, 
журам, стандартыг мөрдөж ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 1 2 3 4 5 6 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Үнэн зөв тайлагнасан байх. 

Хүрэх түвшин Хууль, журам, стандартыг мөрдөж ажилласан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Байгууллагад шаардлагатай байгаа хөрөнгийн 
жагсаалтыг гаргаж, НЗДТГ-ын дарга Э.Содномжамцад 
албан хүсэлт хүргүүлэн 2020 оны төсвийн төслийн 
саналд хэлтсүүдийн саналыг нэгтгэн 2020 оны төсөв 
2021-2023 оны төсвийн төсөөлөлийг боловсруулсан. 
НСТСХэлтэст 2019 оны 07 дугаах сарын 20-ны өдөр  
хүргүүлж,  төрийн сангийн мэргэжилтэнд холбогдох 
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зардлуудын нэмж батлуулахаар тайлбар хийж үйл 
ажиллагааны зардлуудыг тодорхой хувь хэмжээгээр 
нэмэгдүүлэн 2020 оны төсвийг 732646.9 мянган 
төгрөгийн төсөв батлууллаа. 2019 оны 12 дугаар сарын 
18-ны өдөр төсвийн сарын хуваарийг гаргаж 
албажуулан НСТСХ-т хүргүүлсэн. 

Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг сар бүрийн 02-ны 
дотор гаргаж,  НСТСХ-т хуулийн хугацаанд нь 
нэгтгүүлж батлагдсан хөрөнгийг хуваарийн дагуу үр 
ашигтай зарцуулан ажилласан. 

НДШ-ийн тайланг сар бүр гаргаж, цахим системд шивж, 
НДХ-ийн мэргэжилтнээр хугацаанд нь баталгаажуулж 
ажилласан. СБД-ийн НДХ-т албан бичиг илгээж 
Ж.Наранхишигт, Э.Болормаа, С.Насанжаргал нарын 
шүүхийн шийдвэрийн дагуу ажилгүй байсан хугацааны 
НДШ-ийн тайланг илгээж дэвтэрт бичилт хийн 
баталгаажуулсан 

Албан хаагчид, хувь хүмүүст олгосон цалин болон 
орлогоос ХХОАТ -ыг суутган тооцож, Нийслэлийн 
Татварын Газарт  шилжүүлсэн ба улирал бүр ХХОАТ-
ын тайланг хугацаанд нь үнэн зөв  гаргаж, 
баталгаажуулан цахим системээр илгээн өр авлага 
үүсгэхгүй ажилласан.  

1,2,3 дугаар улирлын санхүүгийн тайланг хуулийн 
хугацаанд гаргаж НСТСХ-т хүргүүлэн, 4-р улирлын 
тайлан гаргахаар бэлтгэл ханган ажиллаж байна. 

Хангамжийн бараа материалын тооллогыг хагас бүтэн 
жилээр, үндсэн хөрөнгийн тооллогыг 12 дугаар сарын 
25-30 хооронд хийж гүйцэтгэн ашиглагдахгүй байгаа 
хөрөнгийг Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн хурлаар 
шийдвэрлүүлэн НӨАУГ-т хүсэлт гарган данс 
бүртгэлээс хасуулахаар санал хүргүүлэн ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.19-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн шалгуур 
үзүүлэлт №1.19.1 

хувь 
100 

1 100 1 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.20.-ийн зорилт: Төсөвт байгууллагын өөрийн орлогыг 
батлагдсан төсөв сар, улирлын хуваарийн дагуу төсөвт төвлөрүүлэх. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 
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Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.20.1-р арга хэмжээ: Төсөвт 
байгууллагын өөрийн орлогыг батлагдсан төсөв сар, улирлын хуваарийн 
дагуу төсөвт төвлөрүүлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.1 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Харилцагч байгууллагуудтай тооцоо нийлсэн 
акт үйлдэж, өр авлагыг барагдуулсан байх. 

Хүрэх түвшин Өр авлага үүсгэхгүй ажилласан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Үндсэн үйл ажиллагааны орлого нийт 25 сая төгрөг 
төвлөрүүлэхээр төлөвлөсөн. Төсвийн гүйцэтгэлээр 
31.8 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлж, төлөвлөгөөг 6.8 
сая төгрөгөөр давуулан биелүүлсэн.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөж ажилласан.  
Биелэлт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.20-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн шалгуур 
үзүүлэлт №1.20.1 

хувь 
100 

1 100 1 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.21.-ийн зорилт: Байгууллагын өмч хөрөнгийн ашиглалт, 

хамгаалалт болон хангамжийн материалын зарцуулалтыг сайжруулах, тооллого 

бүртгэлийг тогтсон хугацаанд явуулах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.21.1-р арга хэмжээ: Өмч хөрөнгийн 
тооллогын дүнд хяналт тавьж, тооцоо бодох. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин  
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Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Хөрөнгийн бүртгэлтэй тулган баталгаажуулж, 
холбогдох арга хэмжээг авсан байх. 

Хүрэх түвшин Хөрөнгийн дутагдалгүй, иж бүрэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Үндсэн хөрөнгийн тооллогыг жилд 1 удаа, хангамжийн 
бараа материалын тооллогыг жилд 2 удаа зохион 
байгуулж, өмч ашиглалт хадгалалт, хамгаалалт 
зарцуулалтад хяналт тавьж ажилласан. 2018 онд 
“Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газар”-тай 
байгуулсан  Өмч ашиглалтын гэрээг дүгнэхэд "Бүрэн 
хангалтай" үнэлгээ авсан.  
2019 онд “Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын 
газар”-тай Өмч ашиглалтын гэрээ байгуулан ажиллаж 
байна. Мөн тус газарт 01/2108 дугаар албан бичгээр 
хүсэлт гаргасны дагуу 3 нэрийн 6,0 сая төгрөгийн 
эргэлтийн бус хөрөнгийг данс бүртгэлээс хасч 
ашиглагдахгүй байгаа хөрөнгийн асуудлыг 
шийдвэрлүүлэн ажиллалаа.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Биелэлт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.21-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн шалгуур 
үзүүлэлт №1.21.1 

хувь 
100 

1 100 1 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.22.-ийн зорилт: Дүүргүүдийн худалдан авах ажиллагааны 

нэгжийн үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 1.22.1-р арга хэмжээ: : Дүүргүүдийн 
худалдан авах ажиллагааны нэгжийн үйл ажиллагааг мэргэжил, арга 
зүйн удирдлагаар хангаж ажиллах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын дунд 
хугацааны 2018-2020 оны  Стратеги төлөвлөгөөний 5 
дугаар бүлгийн 20 дугаар зүйл. 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин  



Байгууллагын 2019 оны бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Шалган зааварлах ажлыг зохион байгуулж, 
зөвлөмж хүргүүлсэн байна. 
Тоо хэмжээ: 1 удаа 

Хүрэх түвшин Мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангасан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2019 оны 5 дугаар сард Дүүргийн худалдан авах 
ажиллагааны албадын дарга, ахлах мэргэжилтнүүд тус 
газрын удирдлага, ахлах мэргэжилтнүүдийг 
хамруулсан уулзалт зохион байгуулсан. Уулзалтаар 
дүүргийн албадын үйл ажиллагааг шалган зааварлах 
ажлын арга хэлбэрийг өөрчилж, НХААГ-ын үнэлгээний 
хорооны ажлын зохион байгуулалт, архивлалттай 
танилцаж туршлага судлах хэлбэрээр хамтран 
ажиллахаар төлөвлөсөн. Үүний дүнд "Ажлын байрны 
туршлага судлах аялал" аяны хөтөлбөр, хуваарийг 
боловсруулах ажил хийгдсэн. Ажлын байрны туршлага 
солилцох аяны хүрээнд дүүргийн ХАА-ны алба, 
нутгийн захиргааны 25 байгууллагын 50 гаруй 
төлөөллийг тус тус хамруулж сайн туршлагыг 
солилцон ажилласан. Мөн 12 дугаар сард Тендерийн 
баримт бичиг архивлах талаар 9 дүүргийн Худалдан 
авах ажиллагааны албадад сургалт зохион байгуулж, 
мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар ханган ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Давхардсан тоогоор Дүүргийн ХАА-ны алба, нутгийн 
захиргааны 25 байгууллагын 50 гаруй төлөөлөлд 
мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлж ажилласан. 
Биелэлт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №1.22-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн шалгуур 
үзүүлэлт №1.22.1 

хувь 
100 

1 100 1 100 
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ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  

ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

/ 3.2. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ / 

№ Эрх зүйн акт 
Зорилтын 

тоо 

Арга 
хэмжээний 

тоо 

Гүйцэтгэлийн 
үнэлгээ 

Дундаж  
хувь 

Хувь  

1. Төрийн захиргааны удирдлага 5 6 100 100 

2. 

Мэдээллийн технологийн 
бодлогын хэрэгжилтийг 
зохион байгуулах, систем 
хөгжүүлэх, мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх, статистик мэдээ 
гаргах, хэрэглэгчдийг 
мэдээллээр хангах 

1 1 100 100 

Нийт 6 7  100 
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ГУРАВ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА 

ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ХҮРСЭН ҮР ДҮН 

НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРЭГ №1. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1. Байгууллагын архивын хадгаламжийн сангийн хадгалалт, 
хамгаалалт болон баримтын ашиглалт, аюулгүй байдлын нөхцөлийг сайжруулах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.1-р арга хэмжээ: Байгууллагын 
архивын хадгаламжийн сангийн хадгалалт, хамгаалалт болон баримтын 
ашиглалт, аюулгүй байдлын нөхцөлийг сайжруулах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.10 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Байгууллагын архивын үндсэн зааварт 
нийцүүлсэн байх.. 

Хүрэх түвшин Архивын баримтын хадгалалтын тохиромжтой 
нөхцөлийг бүрдүүлж, тэдгээрийн бүрэн бүтэн байдлыг 
хангасан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2013-2018 оны хооронд үүссэн нийт 1238 
хадгаламжийн нэгжийг заавар журмын дагуу хадгалан 
ажиллаж байна. Цахим баримтын хадгалалт 
хамгаалалтыг сайжруулах үүднээс Тусгай төрлийн 
баримтын зориулалтын соронзон орон үүсдэггүй 1500 
cd, dvd хадгалах хүчин чадал бүхий сэйфийг 
байрлуулсан. 

2019 онд Хяналт шалгалтын 7 байгууллагад цаасан 
суурьт 205, цахим 177 хадгаламжийн нэгж, дотоодын 
хэрэгцээнд удирдлагын 78, тендерийн 32 
хадгаламжийн нэгжийг холбогдох хууль, журмын дагуу 
ашиглуулан бүртгэлийг тухай бүртгэл үйлдэж 
ажилласан. 

Архивын хадгаламжийн сан нийт 21м2 талбайтай, 
Архивын  4ш баримтын тавиуртайгаас 2 тавиур нь 
өргөн 5 м, урт өндөр-238см, 2 тавиур өндөр нь-164, 
өргөн-2м баримт өрөх тавиур байна. Мөн дохиоллын 
систем, чийг дулаан хэмжигч гал унтраах тоног 
хэрэгсэл, галын хор, элс зэрэг сан шаардлагатай 
хэрэгслүүдийг байрлуулсан. Хадгаламжийн сангийн 
цонхонд бууралттай тень наалгаж, галын хорыг 
идэвхитэй хороор сольж, Хаалганд смарт цоож 
суурилуулсан, цахилгааны утаснуудыг далдалж галын 
аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан. Хадгаламжийн 
сангийн чийг дулааны хэмжилтийг тухай бүр хийж 
бүртгэлийн дэвтэрт тэмдэглэсэн. Архивын 
хадгаламжимйн санд дагаж мөрдөх Газрын даргын  
2019 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/154 дүгээр 
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тушаалаар Галын аюулгүй байдлын дүрэм батлуулан 
мөрдөж ажиллаж байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.1.2-р арга хэмжээ: Тухайн онд үүсч 
хөтлөгдсөн баримтаар архивын нэгж үүсгэн архивт шилжүүлэх 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.10  

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Хадгаламжийн нэгжийг бүрэн бүрдэлтэйгээр, 
акт бүртгэлийн дагуу хүлээлгэн өгсөн байх. 

Тоо хэмжээ: ХХНЖ-аар батлагдсан хэргийн тоогоор. 

Хүрэх түвшин Архивын нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлыг хийсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 2019 онд Хөтлөх хэргийн нэрсийн жагсаалтын дагуу 
2018 оны үйл ажиллагааны явцад үүссэн бүрэн 
бүрдэлтэй  цаасан суурьт болон цахим баримтаар 
байгууллагын архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийсэн. Үүнд, 
Удирдлагын байнга 64 хн, Түр хадгалах  86, 70 жил 
хадгалах 7 хн, 2018 онд бүрэн хэрэгжсэн Тендерийн 
байнга хадгалах 148 хн, Түр хадгалах 12 хн, Цахим 271 
хн  баримтыг тус тус архивт нөхөн бүрдүүлэлтээр 
хүлээн Эрдэм шинжилгээ техник боловсруулалтын 
ажлыг хийж тавиурт байрлуулсан. 2013-1018 оны 1238 
хадгаламжийн нэгжийн 503 GB багтаамж бүхий цахим 
баримтад хадгалалтын хувь хатуу дискэнд хуулбарлан 
үүсгэсэн. 2013-2018 оны хооронд үүссэн нийт 1238 
хадгаламжийн нэгжийг ББНШК-оор хэлэлцүүлж 
батлуулсан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.1.-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 
Суурь 

түвшин 
Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 

дүнгийн үзүүлэлт 
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Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.1.1. 

хувь 100 1 100 1 100 

2. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.1.2. 

Хувь 100 1 100 1 100 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дундын 
мэдээллийн сан www.erp.ulaanbaatar.mn цахим хуудсыг ашиглах 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.2.1-р арга хэмжээ: 
www.erp.ulaanbaatar.mn Цахим хуудсыг ашиглах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Хадгаламжийн нэгжийг бүрэн бүрдэлтэйгээр, 
акт бүртгэлийн дагуу хүлээлгэн өгсөн байх. 

Тоо хэмжээ: ХХНЖ-аар батлагдсан хэргийн тоогоор. 

Хүрэх түвшин Архивын нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлыг хийсэн байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт 1. Албан хаагчдын ирц ажлын цаг ашиглалтын мэдээг 
ERP системийн цаг бүртгэлийн модулыг ашиглан сар 
бүрийн эхэнд гаргаж, удирдлагад танилцуулан 
ажилласан бөгөөд сар бүр анхааруулах хуудсыг 
давхардсан тоогоор 31 албан хаагчид өгч ажилласнаар 
өмнөх оноос хоцролт буурсан үзүүлэлттэй байна. 
2. 2019 онд ажлаас чөлөөлөгдсөн 12, шилжин явсан 3 
албан хаагчийн системд хандах эрхийг идэвхгүй болгож 
ажлаас чөлөөлсөн бөгөөд хүүхэд асрах чөлөөнөөс 
ажилдаа орсон болон шинээр томилогдсон 11 албан 
хаагчийн системд хандах эрхийг нь нээж мэдээллийг 
шинэчлэн нэмж, заавар зөвлөмжөөр хангаж 
ажилласан. 
3. Тус газар нь 2019 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 
эхлэн Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай хурлаас 
өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг 
ERP.ULAANBAATAR.MN нэгдсэн сүлжээгээр мөн 
ULAANBAATAR.MN системд хугацаанд нь тайлагнан 
ажиллаж, уг үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 
байгууллагын дотоод нэгжүүдэд өгч буй үүрэг 
даалгаврыг ERP системээр дамжуулан зохион 
байгуулж байна. Мөн Нийслэлийн Мэдээллийн 
технологийн газраас хуваалцсан "Хяналтын карт 
нэвтрүүлэх нь" сургалтын гарын авлагыг байгууллагын 
цахим сүлжээгээр дамжуулан танилцуулсан ба нийт 
албан хаагчдын хурлаар хяналтын карт буюу үүрэг 

http://www.erp.ulaanbaatar.mn/
http://www.erp.ulaanbaatar.mn/


Байгууллагын 2019 оны бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан : Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 

даалгаврыг хуваарилах, гүйцэтгэлийг тайлагнах, 
үнэлэх, бүрэн хөтлөх талаар мэдээлэл хийж 
ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.2.-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.2.1. 

хувь 100 1 100 1 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3. Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системийг стандартын дагуу 
хөтлөх. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.3.1-р арга хэмжээ: 
www.erp.ulaanbaatar.mn цахим хуудсыг ашиглах 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар-1: Шийдвэрлээгүй, хугацаа дуусахаар 
анхааруулга үүссэн албан бичгийн мэдээг удирдлагад 
танилцуулах, шаардлагатай арга хэмжээг авч 
ажилласан байх. 

Чанар-2: Явуулах албан бичгийг хэвлэмэл хуудаст 
буулган дугаар олгож, албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн 
системээр илгээх, шуудангаар хүргүүлэх ажлыг журам, 
зааврын дагуу хийсэн байх. 

Хүрэх түвшин Зөрчил тооцогдсон албан бичгийн тоо өмнөх онтой 
харьцуулахад 50% бууруулсан байна. 

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Албан хэрэг хөтлөлтийн edoc.ulaanbaatar.mn цахим 
хуудсыг өдөр бүр байгууллагын үйл ажиллагаанд 
тогтмол стандартын дагуу хөтлөн ажиллаж байгаа ба 
тайлант хугацаанд нийт 1932 албан бичгийг холбогдох 
байгууллагуудаас хүлээн авч ажилласнаас Нийслэлийн 
нэгдсэн үйлчилгээний төвөөр нийт 81, Байгууллагаар 
нийт 426, Системээр нийт 1425 албан бичгийг бүртгэн 
ажилласан байна. Үүнээс хариутай 331 албан бичиг 

http://www.erp.ulaanbaatar.mn/
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ирснээс хугацаандаа шийдвэрлэгдэж хянагдан 
баталгаажсан нийт 330 албан бичиг, судалж байгаа 1 
албан бичиг байгаа ба бичгийн шийдвэрлэлт 100% 
байна. Мөн байгууллагаас нийт 2226 албан бичиг 
холбогдох байгууллагуудад хүргүүлснээс хариутай 52 
албан бичиг байснаас хугацаандаа хариу ирсэн нийт 49 
албан бичиг байна. Жилийн эцсийн байдлаар хугацаа 
хэтрүүлэн шилжүүлсэн 33 зөрчил үүссэн ба 2018 онтой 
харьцуулахад 35 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна. 
Мөн тус цахим хуудсаар дамжуулан тайлант хугацаанд 
нийт 2226 албан бичгийг  холбогдох хууль, журам, 
заавар, стандартын дагуу байгууллагын хэвлэмэл 
хуудсанд буулгаж, дугаар олгон холбогдох 
байгууллагуудад хүргүүлэн нийт 7448 хуудас цаас 
хэмнэн ажилласан байна.  

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.3.-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.3.1. 

хувь 100 1 100 1 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.4. Өргөдөл гомдлын нэгдсэн системийг журмын дагуу хөтлөн, 
иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг шийдвэрлэх. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.4.1-р арга хэмжээ: Өргөдөл 
гомдлын нэгдсэн системийг журмын дагуу хөтлөн, иргэдээс ирүүлсэн 
өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг шийдвэрлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.5 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар:  Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн удирдлагын 
зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, тэмдэглэлийн хамт 
хугацаанд нь холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн байх. 

Хүрэх түвшин Шийдвэрлэлтийн дундаж хугацааг ажлын 5 хоногт 
багтаасан байна. 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Байгууллагад ирсэн нийт 55 өргөдөл, гомдлыг 
“Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд 
гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай” хууль, 
холбогдох журмын дагуу Erp.ulaanbaatar.mn цахим 
хуудсаар бүртгэн холбогдох албан тушаалтанд 
шилжүүлэн шийдвэрлэлтэд өдөр бүр хяналт тавин 
ажилласан. 55 өргөдлийн шийдвэрлэлт 100%, 
шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 5 хоног 17 цаг 48 
минут байна. Өмнөх онтой харьцуулахад 
шийдвэрлэлтийн хугацаа  1 хоног 5 цаг 15 минутаар 
буурч шийдвэрлэлт 21.2%-иар өссөн үзүүлэлттэй 
байна. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.4.-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.4.1. 

хувь 100 1 100 1 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.5. Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн 
байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгт бэлтгэл ажлыг хангах. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.5.1-р арга хэмжээ: Өргөдөл 
гомдлын нэгдсэн системийг журмын дагуу хөтлөн, иргэдээс ирүүлсэн 
өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг шийдвэрлэх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.19 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Архив, албан хэрэг хөтлөлттэй холбоотой 
дүрэм, журмын хүрээнд хийгдэх шаардлагатай ажлыг 
бүрэн тодорхойлж, нягтлан шалгалт хийсэн байх. 

Хүрэх түвшин Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн 
байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын 
үзлэгийн бэлтгэл ажлыг  бүрэн хангасан байна. 
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Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Байгууллагын архивын үйл ажиллагааг журам, зааварт 
нийцүүлж, улсын үзлэгт бэлтгэх ажлыг зохион 
байгуулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийн 
бүрэлдэхүүнийг Газрын даргын 2019 оны А/95 дугаар 
тушаалаар байгуулсан ба удирдамжийн дагуу Архивын 
үйл ажиллагаа, Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа, 
Мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үйл ажиллагаа, 
Төрийн ажлын зохион байгуулалтын тайланг 
төлөвлөгөө батлуулж, бэлтгэл хангаж ажилласан. 
Улсын үзлэгээр Албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа 
94,8% “А”, Төрийн ажлын зохион байгуулалт 93%, 
Архивын үйл ажиллагаа 91,34%, Мэдээллийн 
технологи нэвтрүүлэх үйл ажиллагаа 96% буюу 
байгууллагын улсын үзлэгийн нэгдсэн дүнгээр 93,8% 
“А” буюу маш сайн үнэлгээ авч, өндөр амжилт үзүүлэн 
ажилласан. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Тус газарт 2019.11.22-ны өдөр НЗДТГ, Нийслэлийн 
Архивын газраас "Бүрэн хангалттай" батламж олгосон.  
Биелэлт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.5.-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.5.1. 

хувь 100 1 100 1 100 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.6. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн 
технологийн ашиглалтыг нэмэгдүүлж, цахим мэдээллийн санг үүсгэж, тоо бүртгэлийн 
баримтыг хөтлөх. 

№ Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин 

Арга 
хэмжээний 
нэр, дугаар 

Гүйцэтгэлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх 3.6.1-р арга хэмжээ: Архив, албан 
хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологийн ашиглалтыг 
нэмэгдүүлж, цахим мэдээллийн санг үүсгэж, тоо бүртгэлийн баримтыг 
хөтлөх. 

Төлөвлөлтийн 
уялдаа:  

Стратеги төлөвлөгөөний 5.19 

Гүйцэтгэлийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Хэрэгжих 
хугацаа 

Сар 7 8 9 10 11 12 

Шаардагдах 
хөрөнгө 

- 

Суурь түвшин - 
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Шалгуур 
үзүүлэлт 

Чанар: Архивын эх баримтыг цахим хэлбэрт 
шилжүүлж, цахим хувь үүсгэсэн байх.  
Тоо хэмжээ: Удирдлагын 2013-2018 оны байнга болон 
70 жил хадгалах баримт 

Хүрэх түвшин Архивын тухай хууль болон холбогдох журам, зааврыг 
хэрэгжүүлсэн байна.  

Арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт 

Хэрэгжилт Arch.ulaanbaatar.mn-д 2015 онд байнга хадгалах-32 
баримт, 70 жил хадгалах-102 баримт, 2016 онд байнга 
хадгалах-85 баримт, 70 жил хадгалах-223 баримт, 2017 
онд байнга хадгалах-114 баримт, 70 жил хадгалах-19 
баримт, 2018 онд байнга хадгалах-136 баримт, 70 жил 
хадгалах-196 баримт, 2019 онд байнга хадгалах-5 
баримт, 70 жил хадгалах-10 баримт, Нийт байнга 
хадгалах-372 баримт, 70 жил хадгалах-550 баримтыг 
агуулгыг шивж цахим хувь хавсарган цахим холболтыг 
бүрэн хийсэн. 

Зарцуулсан 
хөрөнгө 

- 

Хүрсэн түвшин Архивын тухай хууль болон холбогдох журам, зааврыг 
хэрэгжүүлж цахим хувь үүсгэсэн.  Биелэлт 100% 

Төсвийн шууд захирагчийн 
үнэлгээ 

Бүрэн хангалттай / Хангалттай  /Хангалтгүй 

Гүйцэтгэлийн зорилт №3.6.-ийн үр дүн:  

№ 
Үр дүнгийн шалгуур 

үзүүлэлт  
Хэмжих 

нэгж 

Суурь 
түвшин 

Хүрэх түвшин / Хүрсэн түвшин / Үр 
дүнгийн үзүүлэлт 

Өмнөх 
улирал 

Хагас жилд Жилийн эцэст 

Төл. Гүй. Төл. Гүй. 

1. Үр дүнгийн үзүүлэлт 
№3.6.1. 

хувь 100 1 100 1 100 
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ДӨРӨВДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 

ТАЙЛАНГИЙН ХАВСРАЛТ 

№ Тайлангийн хавсралт 

Хавсралт №1. Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд 2019 онд 
хэрэгжүүлэх чиглэл, зорилгын биелэлт  

Хавсралт №2. Байгууллагын 2019 оны төсвийн гүйцэтгэл 
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48 
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53 

XJIHal!C xyrr33H aBcaR: 

M3pr3lK!fJIT3H: 

OHbl capbiH 8,118p. 



HllliiiCfl3flllliiiH XY,QAfl,QAH ABAX A>KIIIflflAfAAHbl fA3PbiH XYHIIIIII H99UIIIillr X9r>KYYfl3X 
X9T9fl69PIIIIIIH XYP33H,Q 2019 OH,Q X3P3r>KYYfl3X A>KflbiH 

4111ffl3fl, 30PIIIflfbiH 6111Efl3flT 

2019 OHbl 12 gyraap cap 25. YnaaH6aaTap xoT 
N2 
1 

1 

2 

Y~n a>K1111111araa Wanryyp Y3YVI13I1T X3p3r>KIIII1T 
2 3 4 
H3r. Afl6AH XAAf4,QbiH M3,Qfl3r 60flOBCPOflblr ,Q33WflYYfl3X, M3Pf3WYYfl3X 

)f{ypaMg 3aacaH M3pr3wyyn3X 
cypranTag an6aH xaar4Ablr xaMpyynax. 

4aHap: 
6ar4 I xysaapL!ln>K 

6alllx. 

A>KJlbiH 
an6aH 

aYaannblr 
xaar4Ablr 

TepL!liiiH an6aHbl cypryynL!lac 30XII10H 
_ 6alllryymK 6ylll 3pX3nC3H TVWM3nli1111H 6ar4 

OHOB4TOL<1 I ' -cypranTag ra3pb1H gapra, Axnax TYWM3nli1L<1H 
~M n~H _ 

pyy M3pr3wyyn3X 6ar4 cypranTag M3A33nnL<1L<1H 
TexHonorliiiiiH X3nTcL<1111H gapra xaMparga>K 
6a111Ha. 

4aHap: CypranTbiH 3p3nT 
5alllryynnara , H3r>KL<1111H 4L!lr VVP3rT xon6orgox I Togopxolllnox, T3Tr3n3rT xeTen6epyyg 6onoH 
M3pr3wyyn3x cypraJlTaA an6aH xaar4Ablr cypranTbiH 6alllryynnaryygbiH 

X3p3rl..l33r 

cyganraa 

An6aH xaarYgaac cypranTbiH 3p3nT 
x3p3rl..l33r Togopxolllnox cyganraar as4 2019 
OHbl cypranTbiH Tenesnereer 6onoscpyynaH 
2019 OHbl 03 gyraap capbiH 18-Hbl egp111IIIH 
A/17 Tywaanaap 6aTnyynaH, TenesnereeHL-1111 
garyyx cypraJlTyygag an6aH xaa'r4Ablr 
xaMpyyncaH. YyHg: 5alllryynnarbiH 6onoH 
Tepli1111H an6aH xaar4L<1111H ryllll..I3Tr3nli1111H 
Tenesneree 6onoscpyynax Tyxalll cypranTblr 
Yg111pgnarbiH aKageMIIIIIIH 6arw 
H.AM8PTYBWL!1Hr ypb>K 2019.03.14-HL-1111 egep, 
XHHanT WL<1H>KL!lnr33-YH3nr33 C3A3BT cypranT 
2019.05.01-Hiillll egep, "ERP CL!lCTeMIIIIIIH 
aw111rnanTblr caiii>Kpyynax" C3A3BT cypranT 
2019.05.23-Hbl egep, "843r 3XL<1111H 3esnen 
6alllryynax 3esneM>K, xyyxgL!llllr XYMYY>KVVn3H 

xaMpyynax. 
Xli1IIIC3H 6alllx. 



f 

3 

4 

5 

6 

HV1illcn8nV1iiiH 3aMbiH xeAenreeHV1ill 
YAV1PAnarbiH Teseec " 5~LIXaH 30pl..IV1rl..l 
H8rAC8H apra X8M)f(88HV1il! xyp88HA XYYXAV1illr 
3aM T88BpV1iiiH ocnooc YPbAl..IV1naH c8prV1illn8x" 
cypranT 2019.06.12-Hbl 6Aep, Consumer 
education center-T8ill xaMTpaH "A>KnbiH 
6aillpaH A8Xb xoon 3yil! 6onoH 8pyyn 
aMbApanbiH AaAan 3ypwV1n" C8A8BT cypranT 
2019.07.05-Hbl eAep, "Tender.gov.mn L.18XV1M 
CV1CTeMA a)f(V1n 3apnax, ypV1nra HV1i11Tn8x, 
TOApyynra opyynax, yp AYH opyynax" 
Tanaapx Aasmara cypranT 2019.11 .06-Hbl 
6A6P Tyc Tyc xaMparAcaH 6ai11Ha . 
A3V1iiiH xer)f(nV1ii!H 6aHKHaac 30XV10H 
6aillryyncaH XyAanAaH asax 8)f(V1nnaraaHbl 

,[\8nXV1iiiH 6aHK, A3V1iiiH X6r)f(nV1ii!H 
cypranTaA xaMpyynax 

6 I 
4aHap: raAaaA opHbl apra Typwnaraac I cypranTaA 4 AVr88p capbiH 22-24 6APYVA8A aHKHbl _ _ 
cypanl.laX, M8An8r yp l..laABapblr A88wnyync8H XyynV1V1H X8nTCV1V1H Aapra, XyAanAaH asax 

YAV1PAax an6aH TywaanTHbl MaHnaillnax 
l..laAsapblr xe~yn8x cypranTaA xaMpyynax 

ryilll.I8Tr8X an6aH TywaanTHbl MaHnaillnax 
l..laAsapblr xe~yn8x cypranTaA xaMpyynax 

6aillx 

4aHap: YAV1PAaX an6aH TywaanTHbl 

a)f(V1nnaraaHbl X8nTCV1iiiH 2 M8pr8)f(V1nT8H, 
M8A88nnV1iiiH TeXHOnOrV1iiiH X8nTCV1ii!H 1 
M8pr8)f(V1nT8H xaMparACaH. 

MaHnaillnax l..laAsapblr xe~yn3x cypranT H3,QTr-biH cypranTbiH T6BV1LIIH M8pr8)f(V1nT8H 
30XV10H 6aillryyncaH 6aillx. WV1H8L.18LI8rT8Lil xaMTpaH MaHnaillnax 
4aHap: ryilll.I8Tr8X an6aH TywaanTHbl l..I8AB8pb1H cypranTblr 30XV10H 6aillryynaH 
MaHnaillnax l..laABapblr xe~yn8x cypranT HV1LIIT an6aH xaarl..IAblr xaMpyyncaH. 
30XV10H 6aillryyncaH 6aillx. 

AsV1nrbiH 
xon6orAOX 
6aillryynax 

8Cp8r xyynb 
xyym1yAaap 

6onoH 
cypranT 

6ycaA 14aHap: An6aH xaarl..IAaA xyynV1LiiH M8An8r 
30XV10H onrocoH 6ai11Ha . 

ATr-aac 30XV10H 6aillryynAar AsnV1rbiH 8Cp8r 
cyypb cypranTaA xaMparAax 8 an6aH 
xaarl..IV1LIIH H8pcV1Lilr xypryyn8H cypranTaA 
xaMpyynaH 8)f(V1nnacaH. TepV1LiiH an6aHbl 
Tyxaill WV1H8l..IV1nC8H xyynV1Lilr AaranAaH 

______ _j 



7 

8 

9 

An6aH xaarL!Ablr 6111e AaaH M3An3r 
6onoscponoo A33Wnyyn3X3A Hb A3M>Kn3r 14aHap: .QoKTop, MarvtcTpbiH 6onoscponbiH 
y3yyn3x, cypan1.4ax 6onon1.400roop xaHrax xeTen6epvtillr AYycracaH 6aillx 
IAOKTopaHT, MarvtcTpT cypax/ 

XyHII1Vi Hee1.4 xap1!1YL4CaH an6aH TywaanTHblr 14aHap: CypranTbiH 3p3nT X3p3rl.433r 
M3pr3wyyn3x, xon6orAOX cypranT, ceMI!1HapT TOAopxoilln>K, xaMparAaX cypranTbiH cyAanraar 
xaMpyynax X1!1VIC3H 6ai/ix 

Apx111s an6aH X3p3r xemenTII1ViH cypranT I 4aHap: Apxvts an6aH X3p3r xemenTvtillr 
Hsyynax cTaHAapTbiH Aaryy HsyyncaH 6aillx 

rapcaH >t<ypMbiH Tanaapx cypranTaA 
3axvtpraa, caHxyyrvtVIH x:mTcvtVIH Aapra, 
axnax M3pr3>KvtnT3H Hap xaMparACaH. 
H3.QTr- aac 3oxvtoH 6aillryyncaH TepvtVIH 
>KVIHX3H3 an6aH xaarL!vtiiiH ryiiiLpTr3nvtiiiH 
Tenesneree 6onoscpyynax Tanaapx 
cypranTaA 3axvtpraa , caHxyyr1!1VIH X3nTc111VIH 
axnax M3pr3>KI!1nT3H, XHHanT WI!1H>Kvtnr33, 

VH3Ilr33 xap1!1YL4CaH axnax M3pr3>KI!1nT3H, 
TOrTOOn 3aX1!1paM>K W111ViAB3p1!1VIH 61!1en3nT 
ryilll.43Tr3n xap1!1YL4CaH M3pr3>KI!1nT3H Hapblr 
2019.03.13-Hbl eAep xaMpyyncaH. 

YAvtPAilarbiH aKaAeMvtiiiH TepvtVIH 
3axvtpraaHbl MeHe>KMeHT33p raparvtVIH 
cypranTaA cypan1.4a>K 6yill 2 an6aH xaarL!vtA 
ra3pbiH AaprbiH 5/03, 5/04, MYlllC -biH 
3KOilOrii1ViH cypryyn1!1VIH AOKTOpbiH cypranTaA 
cypan1.4a>K 6yill 1 an6aH xaarL!Ii1A 5/118 
Ayraap Tywaanaap Tyc Tyc Lienee onro>K 
cypan1.4ax 6onon1.4ooroop xaHracaH. 
Tep111VIH an6aHbl 3esneneec 30XVIOH 
6aillryyncaH Tep111VIH an6aHbl Tyxaill 
W1!1H3L!I!1nc3H xyyn111Vir AaranAaH rapcaH 
>t<ypMbiH Tanaapx cypranT, An6aH TywaanbiH 
TOAopxoillnonT 6onoscpyynax apra 3VVI 
C3A3BT cypranTYYAaA XaMpyyncaH. 
H1!1VIcn3n1!1VIH ApxvtBbiH ra3paac 30XI!10H 
6aillryyncaH "Tycraill Tepn1!1VIH 6ap1!1MTaap 
XaAranaM>KvtiiiH H3r>K 6VPAVVn3X, HexeH 
6ypAyyn3nT XII1ViX a>KnbiH apra 3yill" C3A3BT 
y3yyn3x cypranTaA apxvtBbiH a>KvtnTaH, 61!1L!I!1r 
X3prvtVIH 3pxn3rL! Hap, Apx1!1BbiH yncbiH 



y3n::m1li!H cypranTaA 8ax111praa, caHxyyrlllliiH 
X3nTcll1liiH 2 axnax M3pr3)f(ll1nT3H, 6111LJII1r 
X3pr111li!H 3pXn3rLJ, apX111BbiH a)f(lllnTaH Hap 
xaMparAcaH. MeH AOTOOAAOO H111lllcn3n111li!H 
apx111BbiH ra3pb1H M3pr3)f(nll1li!H YA111PAnarbiH 
ra3pbiH M3pr3)f(ll1nT3H }K.5onop4111M3rll1lllr 
ypb)f( "ApXIIIB an6aH X3p3r xemenTIIIVIH 
CTaHAapT", "ApXIIIB, an6aH X3p3r xemenTIIIVIH 
eDoc CII1CTeMII1li!H aw111rnanT" C3AB33p 
cypranTblr 2019.03.14 , 2019.05.06-Hbl 
6APVVA3A 2 YAaa 30XII10H 6all!ryynaH HIIIVIT 
an6aH xaarLJ111A xaMparACaH. 

XOEP. An6AH XAAf4,QbiH Hll1111fMII1111H 6ATAilfAAr XAHfAX, 3PYYil M3H,QII1111f XAMfAAilAX, T3Tf3M>K T3Tf3Il3fT XAMPYYilAX 
Tep111VIH an6aHbl Tyxall! xyynb, XeAenMeplllliiH 4aHap: Tep111li!H an6aHbl Tyxall! xyynb, 8ax111praa, caHxyyrlllliiH X3nTcll1liiH YrTarLJ 
Tyxall! xyynb, 6ycaA xon6orAOX xyynb 3px XeAenMeplllliiH Tyxall! xyynb , 6ycaA xon6orAOX 30XII10H 6all!ryynarLJII1liiH xyc3nT33p esn111VIH 

10 I 3yli!H aKTYYA, ra3pb1H XeAenMeplllli!H AOTOOA xyynb 3pX 3VVIH aKTYYA, ra3pb1H XeAenMeplllliiH 63nTr3nA 30p111ynaH 150000 Terperlllli!H H3r 
)f(ypaMA 3aacaH T3Tr3M)f( TycnaM~YAblr AOTOOA ~paMA 3aacaH T3Tr3M)f( TycnaM)f( YAaar111li!H 6ywanTrylll TycnaM)f(, OnoH yncbiH 

~-+~~~----------------------------~~------------------------------~ 
onrox onrocoH 6all!x. 

11 

Wi11H33p r3p 6yn 6onox, WII1H33p xyyX3AT3lll _ 
- I T6CB111111H 6onox, xyyX3A Hb 6ara cypryyn111111H H3rAyr33p 

6 
_ 

_ a111x 

4aHap: ,[\OTOOA )f(ypaMA 3aacaH 3aanTYYAblr 
xyp33HA X3p3~n)f( a)f(lllnnacaH 

aHrlllA 3nC3H opox 33p3rT caHxyyrii1111H 
A3M)f(n3r, 6ywanTrylll TycnaM)f( y3yyn3x 

3M3rT3lii4VVA111VIH 6Ap111lllr 
8ax111praa, caHxyyrlllliiH 

TOXIIIOnAyynaH 
X3nTCII1li!H 1 

M3pr3)f(ll1nT3H, M3A33nnll1li!H TeXHOnOrlllli!H 

X3nTCII1li!H 1 M3pr3)f(ll1nT3HA TYC 6yp 300000 
Terperlllli!H H3r YAaarlllliiH 6ywanTryll! TycnaM)f(, 
TepceH 3l.l3r Hb Hac 6apcaH 8ax111praa 
caHxyyrlllliiH X3nTcll1liiH 1 an6aH xaar4111A 
500000 Terperlllli!H H3r YAaarlllliiH 6ywanTrylll 
TycnaM)f(lllll!r Tyc Tyc onrocoH. 
An6aH xaarLJAbiH xyc3nTII1liiH Aaryy 9 a)f(llln 

Wanii1Hrii1VIH 333n opoH CYYL.lHbl xeHrenenTT:3ll! 14aHa~: ,[\OTOOA )f(ypaMA 3aacaH 3aanTYYAblr 16al11Anb1H 

12 1 

333n asaxaA waapAnaraTalll TOAopxoll!nonT Te~BII1II1H xyp33HA X3p3~n)f( a)f(lllnnacaH Tooroop 

6ap111MTYYAblr rapraH erLJ 333nA xaMparAaxaA 
6

a
111
x 

TOAOpxoll!nonT, 
21 XVHA 

AaBTarACaH 
wan111Hr111li!H 

TOAOpxoll!nonTbiH T6Cn111ll!r 63nTr3H 
YAIIIPAnaraap x.s:~HyynaH rapryyncaH 6ereeA 
)f(ll1n111li!H 3l.lCII1VIH 6al11Anaap 21 an6aH xaarLJ 

eepT waapAnaraTalll 333n3HA xaMparAaaA 

A3M)f(n3r V3VVn3X 



An6aH xaar~.QbiH 0-16 HaCHbl XYYXAYV.Q3.Q 4aHap: ,QoTOO.Q >KypaM.Q 3aacaH 3aanTYY.Qblr 
Xyyx.QIIIiiiH 6a51p, WIIIH3 >KIIInllliiiH 6a51pblr TSCBIIIIIIH xyp33H.Q X3p3f>KYVn>K a>KIIInnacaH 

13 I TOXIIIOn,QyynaH 6a51p xypr3>K 63n3r xypryyn3x, 6aillx 

T3.QHIIIIII AYHA ypan,QaaH T3Ml.I33HYV.QIIIillr 
30XIIIOH 6aillryynax 

H111illcn3n33c TepllliiiH an6aH xaar~,Qa.Q 

14 1 
.Q3M>Kn3r y3yyn3x ~lllrn3n33p 30XIIIOH 
6aillryyn>K 6yill xeTen6ep, apra X3M>K33H.Q 
6aillryynnarbiH Teneenn111Vir xaMpyynax. 

4aHap: Xon6or,QOX ~lllrn3n33p cy,Qanraa Xllliii>K, 

f---t--------- ------------1 caHan xypryync3H 6aillx. 

15 1 

H111iiiT an6aH xaar~.Qblr 3pyyn M3H.QIIIiiiH y3n3r 
OHOWIIInrOOH,Q XaMpyynax. 

16 1 

AxMa.QbiH e,Qep 6onoH Cap WIIIHIIIIIIH 6a51paap 
axMa.Q HaCTHYY.Qblr xyn33H asax a>Knblr 
30XIIIOH 6aillryynax 

4aHap: Y3n3r oHownorooHbl Tepen, YHIIIIIIH 
cy.Qanraa rapra>K, r3p33 6aillryynax, yp ,QyHr 
TaillnarHacaH 6aillx. 

4aHap: AxMa.QbiH 6a51pb1H e,Qep 6onoH Cap 
WIIIHIIIiiiH 6a51pblr TOXIIIOn,QyynaH axMa,Q 
HaCTHYY.Qblr XYH.Q3Tr3n y3yync3H 6aillx 

6ai11Ha. 

OnoH yncbiH xyyx,QIIIiiiH 3px111illr xaMraanax 
e,Qplllillr TOXIIIOn,QyynaH 5 .Qyraap capbiH 31-
HIIIill e,Qep xyyx.QYV.Q3.Q 30plllyncaH apra 
X3M>K33r 30XIIIOH 6ai/iryynaH 72 XYYX.Q3,Q 
63n3r er~ a>KIIInnacaH. MeH WIIIH3 OHbl 
6a51pblr TOXIIIOn.QyynaH 73 xyyx.Q3.Q 6a51p 
xypr3H 63n3r xypryync3H. 

H111illcn3n33c TepllliiiH an6aH xaar~.Qa.Q 
,Q3M>Kn3r y3yyn3X ~lllrn3n33p 30XIIIOH 
6aillryyn>K 6yill xeTen6ep, apra X3M>K33H.Q 
6aillryynnarbiH Teneenn111Vir xaMpyynax 
a>KnbiH xyp33H.Q T6pllliiiH an6aH xaar~.Qblr 

.Q3M>KIIIX opoH CYYLIHbl xeTen6epT 
xaMpyynaxaap H3,QTf-biH Tep111VIH 
3ax111praaHbl Y.QIIIp,QnarbiH X3nT3CT caHanblr 
ynaM>KnaH, xaMpyynax 6ononl.loor cy,Qan>K 
6aillraa xap111yr ascaH. 
2018 OH,Q Y3n3r WIIIH>KIIInr33HIIIill 'TrlnC" 
T6BT3ill xaMTpaH HllliiiT an6aH xaar~.Qblr 3pyyn 
M3H,QIIIiiiH ypb,Q~IIInaH C3prlllilln3X y3n3r, 
WIIIH>KIIInr33H,Q XaMpyynaH, HllliiiT 7,689,800 
Terper111illr 3apl.lyyn>K a>KIIInnacaH 6eree,Q 
2014 OHbl 3pyyn M3H,QIIIiiiH caiii,QbiH 340 
Tywaanaap 6amar,QcaH "3pyyn M3H.QIIIiiiH 
ypb.Q~IIIncaH 6onoH xyral.laaT y3n3rllliiiH 
>KypaM"-biH ,Qaryy TaillnaHT >KIIIn.Q y3n3rT 
xaMpyynaaryill 6ai11Ha. 

Cap WIIIHIIIIIIH 6a51p 6onoH AxMa.QbiH e,Qplllillr 
TOXIIIOn,QyynaH 6aillryynnaraac eH,Qep HaCHbl 
T3Tr3B3pT rapcaH 3 an6aH xaar~111illr 2 y,Qaa 
xyn33H as~ Tyc 6yp 100000 Terper onroH 
xyH.Q3Tr3n y3yync3H. 

__________________________ __j 



rYPAB. AI16AH XAAf4,QbiH A>KliiililAX H9XU9Il, TAATAVI OP4l11Hr 6YP,QYYI13X 

17 I NKrlbiH 6~VipHbl l...I3B3pn3r33 yVin4111nr33r I 4aHap: 3pyyn axyVIH waapAflara xaHracaH 
TOrTMOn Xllllllnr3X op4111HA a)f{lllnnyyncaH 6aV!x 

KoMntoTep, X3Bn3r4 , CKaViHep, cyypiiiH yTaC 
6ycaA waapAflaraTaVI TeXHIIIK X3p3rcn33p 4aHap: An6aH xaar4111A a)f{lllnnax HeXl...leneep 

18 I xaHrax, LlaXIIIM cyn)f{33HA 6yp3H xon6ox, xaHrarAa)f{, a~biH 6yT33M)f{ yp AYH 
an6aH a~biH X3p3rl...I33HA waapAflaraTaVI A33WIIInC3H 6aV!x 
nporpaMMYYAblr cyynra)f{ erex 

19 I ranbiH atoynaac YPbA4111naH c3pr111V!n3x 
4aHap: 6on3owryVI atoynaac YPbA4111naH 
c3pr111L/in)f{, 6ara)f{ X3p3rcnvYAIIIVir cTaHAapTbiH 
Aaryy 6aV!pnyyncaH 6aV!x 

H111VIcn3n111VIH H111Li1Tn3r yVin4111nr33HIIIVi 
ra3apTaVI xaMTpaH an6aH xaar4Ab1H 
a)f{lllnnax HeXl...len, TaaTaVi op4111Hr 6ypAyyn3X, 
l...I3B3pn3r33 yVin4111nr33HIIIVi 4aHapblr 
A33Wnyyn3X3A aHxaap4 a)f{lllnnacaH. MeH 
HIIIVIT an6aH xaar4Aaac 2 YAaa "NKrlbiH 
6aVipHbl TaaTaL/i Op4111H" C3A3BT CYAanraa 
ascaH 6ereeA cyAanraaraap C3Tr3n xaHaM)f{ 
89,3 %-TaLi~ 6aVIHa. 
H111VIcn3n111VIH M3A33nn111VIH TexHonoriiiVIH 
ra3ap, "KoMTen" KOMnaHIIITaVI rypsancaH 
r3p33 6aV!ryynaH IIIHTepHeTIIIViH yVin4111nr33r 
TacanAyynaxryVI , YAaawpyynaxryVI 6aV!x Tan 
A33p Liar TyTaM Xs:JHa)f{ a)f{lllnnaAar. ra3pb1H 
X3M)f{33HA 35 KOMnbtoTep, 3 3eeBp111ViH 
KOMnbtoTep, 9 npiiiHTep cyn)f{33HA xon6oH 
yL/in a)f{lllnnaraa s:JByyn)f{ 6aVIHa. ra3pb1H 
an6aH xaar4AaA X3p3rn3rA3)f{ 6aV!raa TeXHIIIK 
X3p3rCniiiViH XaHranTaA Xs:JHanT TaBIIIH 
a)f{lllnna)f{, a~aac 4eneenerAceH an6aH 
xaar4Ab1H aw111rna)f{ 6aV!caH TeXHIIIK 
X3p3rcn111Vir a)f{llln xyn33nl...I3X aKTaap 
xyn33nl...lvVn3H a)f{lllnna)f{ 6aVIHa. MeH 
H111VIcn3n111VIH X3M)f{33HA aw111rnarAa)f{ 6aV!raa 
erp CIIICTeMIIIVir aw111rnax 3aasap 3esneM)f{IIIL/ir 
er4 a)f{lllnnacaH. . 6aV!ryynnarbiH AOTOOA 
6yT3l...l 30XIIIOH 6aL/iryynanT eep4nerACeHT3Vi 
xon6orAyynaH cyn)f{33HIIIVI 30XIIIOH 
6aV!ryynanTblr WIIIH33P XIIIL/i)f{ cyyp111nyyncaH. 
ranbiH 6onoH 6on3owryVI atoynaac 
YPbA4111naH c3pr111Vin3x a~biH xyp33HA 
apxiiiBbiH epee 6onoH 6ycaA epeeHA 
6aV!pnax ranbiH xopblr WIIIH34n3H 
6aV!pnyyncaH. MeH H111Vicn3n111VIH OHl...lroVi 
6aVIAflbiH ra3apTaVI cypranT 30XIIIOH 



6ai/1ryynaH xaMTpaH a>KvmnacaH. 
,Q9P9B. AI16AH XAAr4,QbiH LIAilVIH X9IlC, YPAMWYYililblr A>KilbiH YP ,QYHr33P OilrOX, WArHA>K YPAMWYYilAX 

r _ _ _ 
6 

_ 4aHap: YHanra3HA yHgacnaH ypaMwyynanT 2019 OHbl xarac 6yT3H >Kitlnaap an6aH 
V11143Tranlt1111H TenesnereeHII1111 111enanT111111r I - - -

20 I 6 6 
_ 4an111H onrox, Llan~t~Hrii1111H waman ax111ynax, xaar4Ab1H a>KnbiH ry~t~l.I3Tr3nll1111r yHan>K 

n111 an Hanax a>Knblr 30X1110H a111r nax _ 
Y p VP V YY ' 33p3r gas onrox, ax111ynax, T9p111111H 6onoH gyrH3H 1 gyraap yn111pang 24 an6aH xaar4111A 

21 

yHanr33HA yHgacnaH apra X3M>K33r asax 
6ycag warHang Togopxoi/1ncoH 6ai/1x. 6,800,000 Terper, 2 gyraap yn111pang 25 

an6aH xaar4111A 5,454,881 Terper, >KII1nii1111H 
34C33p 24 an6aH xaar4111A 7,427,552 
Terper~t~li1H ypaMwyynan onro>K a>K~t~nnacaH . 

2019 OHA "AnTaH ragac" ogoHroop 1, 
CaHr111111H s:~aMHbl ")l(yyx 61114111r"-aap 1, Xyynb, 
3yi/1 AOTOOA X3pr1111i1H s::JaMHbl "XyHA3T >KYYX" 
61114raap 2, HVlTX -biH "XVHA3T T3Mgar"- asp 
1, "XVHA3T yHaMnax"-aap 2, H~t~i/1cnanii1111H 

3acar gapra 6ereeg YnaaH6aaTap XOTbiH 
3ax~t~par4111ii1H ")l(yyx 61114111r"-aap 8, M3X-Hbl 
warHanaap 7, H~t~i/1cnanii1111H 380 >KII1nii1111H oli1H 
Megan~t~ap 15 an6aH xaar4 HII1111T gasxapgcaH 

Xyynb TOrTOOM>KII1111H garyy an6aH xaar4Ab1H 1 4aHap: xyynb TOrTOOM>K 6amargcaH gap111yg Tooroop 35 an6aH xaar4 warHyyncaH 6ali1H~ . 
4an111H XSnCHIIII/1 H3M3fgnll11/1r WII1H34n3H H:3M:3rgnll11/1r TOOL.IOH X:3p:3f>KVVn>K a>Kitlnnax 2019 OHbl >K111nll11i1H 3l.ICII11i1H 6ai/1gnaap Tep111111H 
TOrTOOX 3ax111praaHbl an6aH xaar4111A Teplt1111H an6a 

xaacaH xyra4aaHbl H3Margan onrox >KYPMbiH 
garyy 19 an6aH xaar4111A 8,255,381 
Terper~t~li1H H3M3rgan, Tep1111i1H an6aHbl Tyxai/1 
xyyn111!11H garyy Tep111111H yi/1n4111nr33HII1111 5 
an6aH xaar4111A HII1111T 7,351 ,766 Terperii1111H yp 
4agsapb1H H3Margan, Hs:~rmaH 6ogox 
6ypTran~t~li1H Tyxai/1 xyyn1111i1H 23 gyraap 
3yli1nll11i1H 23.1-g 3aaCHbl garyy T9p1111i1H 
yi/1n4111nraaHII1111 1 an6aH xaar4111A MaprawcaH 
33pr111111H 40nHbl 1,175,984 Terper~t~li1H 

H3Margan, MoHron YncbiH Vlx XypnbiH 2019 



OHbl 21 ,Qyr33p TOrTOOnbiH ,Qaryy 12 an6aH 
xaar4111A 12,638,464 Terperli1VIH 33p3r, ,Q3Bii1VJH 
H3M3r,Q3n Tyc Tyc onrmK a>KI!1nnacaH. 

TAB. A}f{nbiH 6AVIPAH.Q A}f{VInTAH COHfOH WAnfAPYYnAX 

22 
Tep111VIH >Kii1HX3H3 an6aHbl cyn OpOH TOOr Tep1!1VJH >Kii1HX3H3 an6aHbl 5 cyn opOH TOO 
Hexex rapCHblr Tep111VIH an6aHbl TyxaVI xyyn111VIH 27 

.Qyraap 3yV!n111VIH 27.1.2 ,Qaxb 3aanTblr 
6ap1!1MTnaH T6p1!1VJH 6yca,Q 6aV!ryynnara,Q 
a>KI!1nna>K 6aV!raa an6aH xaar4,Qaac 

Tep111IIIH >Kii1HX3H3 an6aHbl YA111p,Qax an6aH 4aHap: An6aH TywaanbiH TO,QopxolllnonTOA Wli1n~yn3H as4 Hexe>K a>KI!1nnacaH. 
TywaanbiH cyn opoH Toor waTnaH ,Q3BWI!1X Hli11ill..IC3H 1!1pr3HI!11ilr TOM1!1nCOH 6alllx Tep111IIIH >Kii1HX3H3 an6aHbl YA1i1p,Qax an6aH 

23 3ap4MbiH ,Qaryy, 3CB3n YAV1p,Qax an6aH Too X3M>K33: Cyn OpOH TOO rapcaH TOOroop TywaanbiH 3 opoH TOO rapCHblr Tep11111!H 

TYWaanTHbl H66l..I6A 6ypTr3nT3111 1!1pr3.Q33c an6aHbl Tyxalll xyyn111IIIH 27 ,Qyraap 3yli!nlt11i!H 

Hexex 27.1.1 .Q3X 3aanTblr 6aplt1MTnaH waTnaH 
,Q38Wlt1X 3ap4MbiH ,Qaryy eeplt11i!H 
6aV!ryynnara,Q a>KV1nna>K 6yVI an6aH 
xaar4,Qaac Hexe>K a>KV1nnacaH . 

.QOnOO. XYHVIVI H99(.lVIVIH M3.Q33nnVIVIH CAHr WVIH34n3H 6A51}f{YYnAX 
4aHap: Cyprax, xe~yn3x, Hlt11ilrMlt1VJH 2018 OHA yycr3C3H ,QaTa 6aa3blr xe~n3H 

1 

An6aH xaar4,QbiH M3,Q33nn33p XVHV1VJ H66l..llt1VJH 6aTanraar xaHrax, a)f(nbiH ryVil..I3Tr3n1!111lr Wlt1H33p TOMlt1nOr,QCOH an6aH xaar4,QbiH ' 
24 

,QaTa 6aa3blr xe~yn3X. VH3n3X3A waap,QnaraTalil M3.Q33n3n 6yp,QC3H M3.Q33nnlt11i!r H3M>K yycr3H Wli1H34n3H 

6alllx. 
a>Klt1nnacaH. 
XyHV1111 H66l..IV11i!H M3.Q33nnlt11i!H caHrli1111H 
HYYL.~nanblr xaHrax YY.QH33C ynlt1pan 6yp 
Clt1CTeM,Q H38Tp3X H3p 6onoH nacnopTblr 

25 
XyHlt1111 H66l..llt11i!H M3.Q33nnlt11i!H caHrlt11i!H 4aHap: Xysb xyHlt1111 HYYL.Iblr 4aH,QnaH Wlt1H34n3H a>KI!1nna>K, an6aH xaar4,QbiH 
HYYL.~nanblr xaHrax xa,QrancaH 6alllx XYBII11i!H X3prli1111r >KypaM 3aaspb1H ,Qaryy 

6yp,Qyyn3H l..IOO)f(TOVJ ceVIcp111HA xa,QranaH 
a>Klt1nna>K 6aVIHa. 

HAVIM. XYHVIVI H99(.lVIVIf 3PC.QnVIVIH Y.QVIP.QnArAAP XAHfAX 
4aHap: Xon6or,Qox AVP3M, >KypaM, Teplt1VIH an6aHbl 3esnenlt1VIH 2019 OHbl 3 

26 A>KrlbiH 6alilpHbl Wli1H>Klt1nr33 Xli1VJX. apra4nanblr cy,QnaH, TYVH111Vi ,Qaryy 30XI!10H ,Qyraap Torroonoop 6amar,QcaH "An6aH 

6alllryyncaH 6alllx. TywaanbiH TO,QopxolllnonT 6ono scpyy nax 
Hlt1111Tn3r >KypaM"-biH ,Qaryy HI!1V!Cn3n1!1IIIH 

27 An6aH TywaanbiH TO.QopxolllnonT Wlt1H34n3x 4aHap: An6aH TywaanbiH TO,QopxolllnonT Xy,Qan,QaH a sax a>KI!1nnaraaHbl ra3pb1H 

_j 



EC. EAVHYYJUlArbiH COEilblr X9rJKYYI13X 
5aVIryynnarbiH coenblr 63X>f<YVn3x YYAH33c 
ypnar, cnopT, coenbiH onoH TanT apra 

28 1 

X3M>K33r 30X1110H 6aVIryyn>K, a>KIIlnTHYYAbiH 
xaHgnara, gagan , '-!agsap, coen, coH111pxnbiH 
6aVIgnblr xapran3aH cypranT, M3A33nnii1VIH 
L!ar111Vir TOrTMon .s:~syynax 

5aVIryynnarbiH coenblr xer>K'{Yn3x '-1111rn3n33p 
29 I "8epL!nenTII1Vir eepeecee" >K111nii1VIH yp111a 

g3swyyn>K a>K111nnax. 

6amargcaH >KYPMbiH garyy 6onoscpyynargcaH 
6aVix 

4aHap: Cap 6yp 111A3BX>f<YVn3nTII1ViH a>KIIln 
30XII10H 6aVIryyncaH 6aVix. 

gaprbiH 2019 OHbl 04 gyr33p capbiH 29-HIIlVi 
egp111VIH A/48 gyraap Tywaanaap 'Ta3pb1H 
an6aH xaar'-lgbiH a>KnbiH 6aVIpaHg AVH 
WII1H>K111nr33" x111Vix a>KnbiH X3Cr111VIH 
6yp3ng3XVVHA a>KIIlnna>K WII1H>KII1nr33r XII1ViC3H 
Tep111VIH an6aHbl 3esnenii1VIH 2019 OHbl 3 
gyraap TOrToonoop 6amargcaH "An6aH 
TywaanbiH TogopxoVinonT 6onoscpyynax 
HII1Vim3r >f<YpaM"-biH garyy ra3pbiH an6aH 
xaar'-lgaap acyynrbiH xyygac 6ernyyn3H as'-! 
an6aH TywaanbiH TogopxoVInonTblr 
6onoscpyynaH ra3pb1H gapraap x.s:~HyynaH 
Tep111VIH an6aHbl H111Vicn3n A3X can6ap 
3esneng 07 gyraap capbiH 04-Hbl egep 
xon6orgox MaTeplllanbiH xaMT xypryyn>K 
a>KIIlnnacaH 6onos'-l ogooroop 6aTnax 
3esweepn111Vir 111pyyn33ryVI 6aVIHa. 

ra3pbiH gaprbiH 2019 OHbl 08 gyraap capbiH 
28-Hbl egp111V!H A/136 gyraap Tywaanaap 
6aVIryynnarbiH "CnopT xaMmar"111VIr 
6aViryynaH a>KnbiH 6aVipHbl H6XL!6n, OHL!nOrT 
TOX111pcoH xeHreH, yp HeneeT3Vi gacran 
xegenreeHII1Vir 111nyyg3n >KIIIH 6yypyynax, 
xegenreeHII1Vi AYTargnaac c3pr111Vin3x, a>KnbiH 
3p'-1 xy'-1111VIr H3M3rgyyn3x 30p111nroop 30XII10H 
6aVIryyn>K X3Bwyyn3H a>KI!!nna>K 6aVIHa. MeH 
2019.09.07-Hbl egep Tyc ra3pb1H an6aH 
xaar'-lgbiH AYHA 6oynii1Hrii1VIH T3ML!33HII1Vir 
30XII10H 6aVIryyncaH. Tyc ra3ap Hb 
H111Vicn3n111VIH 380 >KII1nii1VIH oVIH xyp33HA 
H111Vicn3n111VIH 3acar gaprbiH X3P3r>KVVn3r'-l 
areHmaryygbiH AYHA "CnopTbiH HaagaM"-g 
HIIIVIT gasxapgcaH Tooroop 36 an6aH 
xaar'-1111Vir oponl.lyynaH a>KIIInnacaH. 
Xysb xyHII1Vi xap111nllaa, 3aH cypTaxyyHbl 
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