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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР 

МУ Монгол Улс 

УИХ Улсын Их Хурал 

ЗГ Засгийн газар 

СЯ Сангийн яам 

АТГ Авлигатай тэмцэх газар 

ШӨХТГ Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар 

ТӨБЗГ Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар 

НИТХ Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал 

НЗДТГ Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 

НТАЗ Нийслэл дэх Төрийн албаны зөвлөл 

ХШҮХ Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс 

СТСХ Санхүү төрийн сангийн хэлтэс 

БТХ Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс 

ТХАТ Төсөл, хамтын ажиллагааны тасаг 

ТЗУХ Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс 

НХААГ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 

ХААХ Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс 

ЗСХ Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс 

МТХ Мэдээллийн технологийн хэлтэс 

ХХ Хуулийн хэлтэс 

НТАГ Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар 

НДАА Нийслэлийн Дотоод аудитын алба 

НӨХГ Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар 

НЭМГ Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар 

НАГ Нийслэлийн Архивын газар 

БГД Баянгол дүүрэг 

СБД Сүхбаатар дүүрэг 

БЗД Баянзүрх дүүрэг 

БНД Багануур дүүрэг 

ЧД Чингэлтэй дүүрэг 

ХУД Хан-Уул дүүрэг 

БХД Багахангай дүүрэг 

НД Налайх дүүрэг 

СХД Сонгинохайрхан дүүрэг 

ХААА Худалдан авах ажиллагааны алба 

НДХ Нийгмийн даатгалын хэлтэс 

НБББББ Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг 

ХАСХОМ Хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэг 

ХАСХУМ Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг 

ЭБАТ Эрх бүхий албан тушаалтан 

ТББ Төрийн бус байгууллага 

ТБОНӨХБАҮХАТХ 
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах тухай хууль 

ХХНЖ Хөтлөх хэргийн нэрсийн жагсаалт 

ББНШК Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс 

ЭШТБ Эрдэм шинжилгээ техник боловсруулалт 

ХАА Худалдан авах ажиллагаа 

ТАХ Төсөл, арга хэмжээ 

ТШӨХ Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт 

ХХК Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 
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НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО 
Бид иргэдийн хэрэгцээнд тулгуурласан чанартай худалдан авалтыг хуулийн хүрээнд 

олон нийтийн оролцоотойгоор баялаг бүтээгчдийг тэгш өрсөлдүүлэх зарчмаар ил тод 

орчинд, үр ашигтай, хэмнэлттэй, шударга, авлигаас ангид хэлбэрээр зохион байгуулна.  

ЧИГ ҮҮРЭГ 
1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах 

тухай хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, тайлагнах; 

2. Худалдан авах ажиллагааны менежментийн шинэлэг чиг хандлага, ур чадварыг 

ашиглах; 

3. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааг тайлан 

мэдээллийг нэгтгэн бүртгэж, дүн шинжилгээ хийх, дээд шатны байгууллага, Нийслэлийн 

удирдлагуудыг мэдээллээр хангах; 

4. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, дүүргийн албадад худалдан 

авалтыг хууль, журмын дагуу мэргэжлийн төвшинд зохион байгуулахад мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлж, уялдаа холбоог бүрдүүлэн ажиллах; 

5. Улс, нийслэлийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг 

дээшлүүлэх, хууль тогтоомжийн эрх  зүйн орчинг боловсронгуй болгох талаар холбогдох 

дээд шатны байгууллагад санал боловсруулан хүргүүлж, шийдвэрлүүлэх. 

БҮТЭЦ, ОРОН ТОО 
Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар нь 2012 оны Засгийн газрын 190 дүгээр тогтоолыг үндэслэн Нийслэлийн 

Засаг даргын А/20 дугаар захирамжийн дагуу 2013 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдөр 5 

хэлтэс, 56 албан хаагчийн орон тоотойгоор батлагдсан.  

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/241 дүгээр захирамжаар 4 хэлтэс, 35 хүний 

бүрэлдэхүүнтэйгээр бүтэц орон тоо батлагдаж, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны А/752 

дугаар захирамжаар шинэчлэн батлагдсан. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны А/249 дүгээр захирамжаар Нийслэлийн Шинжлэх 

ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын газрын Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хэлтсийн чиг 

үүрэг, орон тооны хамт шилжин ирснээр 5 хэлтэс 41 албан хаагчийн бүтэц, орон тоотойгоор 

үйл ажиллагаа явуулж байна. 

БОДЛОГЫН ЗОРИЛТ 
1. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2020-2024 оны 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд:  

 Төрийн Худалдан авах ажиллагаагаар дамжуулан дотоод үйлдвэрлэсэн бараа 

бүтээгдэхүүний худалдан авалтыг нэмэгдүүлнэ. 

 Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлж эрх ашгийг хамгаална. 

 Орон нутгийн ногоон худалдан авалтын эзлэх хувийг нэмэгдүүлнэ. 

 

2. Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн хүрээнд: 

 Төрийн Худалдан авах ажиллагаагаар дамжуулан дотоод үйлдвэрлэсэн бараа 

бүтээгдэхүүний худалдан авалтыг нэмэгдүүлнэ. 

 Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн оновчтой хэлбэрт тулгуурлан, эрх ашгийг 

хамгаалж, хувийн хэвшлийн санаачилгыг дэмжинэ. 
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НЭГ. “БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН” 

 
 

1.1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт, дүн 
 

А. “Төрийн худалдан авах ажиллагаагаар дамжуулан эх оронч худалдан авалтыг 

дэмжих” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд: 

           2021 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд улс, 

нийслэлийн төсөв, нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан болон бусад эх үүсвэрээр нийт 

319,8 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 1498 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 

ажиллагааг зохион байгуулсан. Нутгийн захиргааны 33 байгууллага төрийн худалдан авах 

ажиллагаагаар дамжуулан дотоодын үйлдвэрлэгч 131 байгууллагаас 36 нэр төрлийн 15,6 

тэрбум төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүнийг дотоодын үйлдвэрээс худалдан аваад байна. Энэ 

нь нийслэлийн хэмжээний нийт худалдан авах ажиллагааны 4,8 хувийг эзэлж байна.  

Тус байгууллага нь 2021 онд байгууллагын хэрэгцээнд дараах 7 дотоодын аж ахуйн 

нэгж үйлдвэрлэгчдээс стандартын шаардлага хангасан бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан 

авсан. Үүнд: 

 “Төгс дардас” ХХК-иас принтерийн хор 60 ширхэг; 

 “Хөгжил трейд” ХХК-иас ахуйн бараа 120 ширхэг; 

 “Алтан үр үндэс” ХХК-иас бэлэг дурсгал 2 ширхэг; 

 “Ди Жэй констрашн” ХХК-иас шилэн хаалт 8,3 м2 

 “Номин холдинг” ХХ-иас хүнсний бараа; 

 “Мандах урлан” ХХК, засгийн газрын хэвлэх үйлдвэрээс дугтуй, албан бланк 2710 

ширхэг; 

 “Ейс” ХХК-иас акрил самбар 1 ширхэг; 

     Нийт 6 сая гаруй төгрөгөөр 3,155 ширхэг стандартын шаардлага хангасан бараа, 

бүтээгдэхүүнийг худалдан авч эх оронч худалдан авалтыг дэмжиж ажилласан.  

Б. “Тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагааг хиймэл оюун ухаан, сүүлийн үеийн 

дэвшилтэт технологид тулгуурлан хүний оролцоог багасгах” арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх: 

Тендерт оролцогчийн талаарх эрх бүхий байгууллагын 9 төрлийн  баталгаажсан 

мэдээлэлд үндэслэн үнэлгээ хийдэг. Үүнээс Төрийн худалдан авах ажиллагааны 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр:

3.1.6. Төрийн худалдан авах
ажиллагаагаар дамжуулан
эх оронч худалдан авалтыг
дэмжиж, тендер
шалгаруулалтын үйл
ажиллагааг хиймэл оюун
ухаан, сүүлийн үеийн
дэвшилтэт технологид
тулгуурлан хүний оролцоог
багасгана.

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын
захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр:

3.1.3.2. Төр, хувийн хэвшлийн
түншлэлийг хөгжүүлж эрх
ашгийг хамгаална.

3.1.4.5.Төрийн Худалдан авах
ажиллагаагаар дамжуулан
дотоод үйлдвэрлэсэн бараа
бүтээгдэхүүний худалдан
авалтыг нэмэгдүүлнэ.

4.2.2.2. Орон нутгийн ногоон
худалдан авалтын эзлэх
хувийг нэмэгдүүлнэ.

Нийслэлийг 2021-2025 онд
хөгжүүлэх таван жилийн
үндсэн чиглэл:

4.1.4. Төр, хувийн хэвшлийн
түншлэлийн оновчтой хэлбэрт
тулгуурлан, эрх ашгийг хамгаалж,
хувийн хэвшлийн санаачлагыг
дэмжиж ажилласан байна.

4.1.5. Төрийн Худалдан авах
ажиллагаагаар дамжуулан дотоод
үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүний
худалдан авалтыг дэмжсэн байна.
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www.tender.gov.mn  системээр дамжуулан 4 төрлийн баталгаажсан мэдээллийг үнэлгээнд 

ашиглах боломж бүрдсэн байна. үүнд:  

 Татварын ерөнхий газрын тодорхойлолт,  

 Авто тээврийн үндэсний төвөөс машин механизмын тодорхойлолт 

 Санхүүгийн тайлан 

 Шүүхийн төрөлжсөн архив 

Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар болон Шүүхийн төрөлжсөн архив хамтран 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 

хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.4 дэх заалтад хамаарах тендерт оролцогчдын иргэний 

хэргийн шүүхэд хариуцагчаар оролцож байсан эсэх тухай тодорхойлолтыг 2021 оны 04 

дүгээр сарын 23-ны өдрөөс эхлэн цахим хэлбэрт шилжүүлж, Төрийн худалдан авах 

ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр дамжуулан цахимаар олгох 

боломжтой болсон.  

Үүний дагуу тус газраас зарлагдаж буй тендерийн баримт бичигт энэ талаар тусган, 

цахим тодорхойлолтуудыг 

үнэлгээнд 100% ашиглаж байгаа 

бөгөөд 2021 оны 12 дугаар сарын 

27-ны өдрийн байдлаар нийт 352 

төсөл, арга хэмжээний тендер 

шалгаруулалтыг зарласнаас 307 

төсөл, арга хэмжээний нийлүүлэгч 

болон гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулсан. 

 
Үр дүн: 2021 оны жилийн эцсийн 
байдлаар Монгол Улсын Засгийн 
газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн хүрээнд тус газраас 
хариуцан хэрэгжүүлэх 1 зорилтын 
2 арга хэмжээ “Үр дүнтэй” буюу 
100 хувийн биелэлттэй байна. 
 
 
1.2 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн 

А. “Төрийн худалдан авах ажиллагаагаар дамжуулан дотоодод үйлдвэрлэсэн 

бүтээгдэхүүний худалдан авалтыг дэмжинэ.” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх:   

         2021 оны жилийн эцсийн байдлаар нийслэлийн хэмжээнд улс, нийслэлийн төсөв, 

нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан болон бусад эх үүсвэрээр нийт 319,8 тэрбум 

төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 1498 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион 

байгуулсан. Үүнээс:  

 Гэрээ хийгдсэн 220,8 тэрбум төгрөгийн  төсөвт өртөг бүхий 971 төсөл, арга хэмжээ; 

 Гэрээ байгуулах эрх олгосон 33,6 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 196 төсөл, 

арга хэмжээ;  

 Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 17,4 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 63 

төсөл, арга хэмжээ;  

 Тендерийн материал хүлээн авч байгаа 21,4 тэрбум төгрөгийн 118 төсөл, арга 

хэмжээ;    

 Тендерийн баримт бичиг боловсруулж байгаа 4,5 тэрбум төгрөгийн 55 төсөл, арга 

хэмжээ;  

 Зураг төсөв, ажлын даалгаваргүй 21,3 тэрбум төгрөгийн 87 төсөл, арга хэмжээ; 

http://www.tender.gov.mn/
http://www.tender.gov.mn)-ээр
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 Газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй 0,76 тэрбум төгрөгийн 8 төсөл, арга хэмжээ  

байна. 

          Үүнээс 397 төсөл, арга хэмжээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 90 дүгээр 

тогтоолоор батлагдсан "Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар стандартын шаардлага 

хангасан, тохирлын баталгаатай барааны жагсаалт"-д заасан бараанаас нийт нутгийн 

захиргааны 33 байгууллага төрийн худалдан авах ажиллагаагаар дамжуулан дотоодын 

үйлдвэрлэгч 131 байгууллагаас 36 нэр төрлийн 15,6 тэрбум төгрөгийн бараа 

бүтээгдэхүүнийг дотоодын үйлдвэрээс худалдан аваад байна. Энэ нь Нийслэлийн 

хэмжээний нийт худалдан авалтын 4,8 хувийг эзэлж байна.  

 

Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулсан төсөл, арга хэмжээний 

 2017-2021 оны харьцуулсан байдлаар: 

(График-1) 

                                                                                                   

Б. “Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг дэмжих замаар хөрөнгө оруулалтын 

таатай орчныг бүрдүүлнэ” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд: 

          Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг татах, Олон улсын байгууллагууд үйл 

ажиллагаагаа явуулахад бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлэхээр 3 байгууллагад хамтран 

ажиллах саналыг хүргүүлсэн. Үүнд: 

 ADB (Азийн Хөгжлийн Банк)-д Нийслэлээс тэргүүлэх ач холбогдол өгч буй дэд 

бүтцийн болон нийгмийн суурь үйлчилгээг нийтэд үзүүлэх зорилго бүхий төсөл, 

хөтөлбөрүүдийг төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, концессоор хэрэгжүүлснээр төсвийн 

зардлыг хэмнэж, нийгмийн суурь үйлчилгээний чанар, хүртээмж сайжруулах 

зорилгоор “Нийслэлийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт”-д туссан зарим 

төслүүдэд Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж хамтран ажиллах талаар саналыг Нийслэлийн 

Засаг даргын Тамгын газарт; 

 KOICA (Солонгосын Олон Улсын хамтын ажиллагааны байгууллага)-д Төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд Олон улсын хамтын ажиллагааг сайжруулан, 

туршлага солилцож мэргэжлийн боловсон хүчнийг чадваржуулах, мэдлэг, ур 

чадварыг дээшлүүлэх сургалтад хамруулах зөвлөх үйлчилгээ болон техник, тоног 

төхөөрөмжийн туслалцаа авах зорилгоор 2021 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн 

2/876 дугаар албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн.  
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 Бүгд Найрамдах Солонгос улсын Солонгосын хөгжлийн хүрээлэнд төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэлээр хамтран ажиллах, манай байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх тухай 

албан хүсэлтийг бичгээр болон цахим шуудангаар 2021 оны 09 дүгээр сарын 13-ны 

өдрийн 0/1665 дугаар албан бичгээр илгээлээ.  

      Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, концесстой холбоотой хууль, дүрэм журам, 

тогтоолын талаар төрийн байгууллага болон хувийн хэвшлүүдэд мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөө өгөх ажлын хүрээнд: 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс,  

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны холбогдох мэргэжилтнүүдэд  концесстой 

холбоотой мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, Улаанбаатар хотын хог хаягдлыг зөөн тээвэрлэх 

техникийн худалдан авалттай холбогдуулан төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, концессын 

хууль тогтоомжийн хүрээнд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. Мөн “Багахангай 

үйлдвэрлэл, технологийн парк” 

ОНӨТҮГ-ын дарга Ц.Жамбалсүрэн, 

мэргэжилтэн Д.Алтанчимэг, 

“Эмээлтийн Хөнгөн үйлдвэрлэлийн 

үйлдвэрлэл, технологийн парк” 

ОНӨТҮГ-ын дарга Б.Анхзаяад, 

Налайхын Барилгын материалын 

үйлдвэрлэл технологийн парк 

ОНӨТҮГ-ын мэргэжилтэн 

Б.Батбилэгт нарт холбогдох 

зөвлөгөөг өгч ажилласан. 

Нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газрын ирүүлсэн уулзалтын албан бичгийг судалж, Иргэн Ц.Мөнхдалайтай 

холбогдож санал хүсэлтийг сонсон, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын хариуг 

уламжлахаар шийдвэрлэсэн. 

 

Хувийн хэвшлийн санал, санаачилгыг дэмжих ажлын хүрээнд: 

            “Интеллгент технологи” ХХК-иас 2021 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 21/73 
дугаар албан бичгээр “Усны ухаалаг тоолуур” төслийг нийслэлд концессын гэрээгээр 
хэрэгжүүлэх саналыг ирүүлсэн. Уг төслийн хэрэгжүүлэхээр зардал ашгийн урьдчилсан 
тооцоог хийж, гүйцэтгэхэд уг төсөл анхны хөрөнгө оруулалтаа нөхөх боломжгүй тооцоо 
гарсан.    
                              

 
 

 



9 
 

         “Эрэл групп” ХХК-иас Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчид 

хандан гаргасан “Хог хаягдлаас эрчим хүч гаргах төсөл”-ийн талаарх 2021 оны 02 дугаар 

сарын 09-ний өдрийн 210 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн саналыг судлан үзэж, 2021 оны 

03 дугаар сарын 23-ны 

өдрийн 03/87 дугаар 

албан бичгээр нийслэл 

санхүүгийн баталгаа 

гаргах боломжгүй болон 

“Улаанбаатар хөгжлийн 

корпораци” ХК 

хэрэгжүүлэх боломжтой 

тухай хариу хүргүүлсэн. 

Төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн оновчтой 
хэлбэрт тулгуурлан эрх 
ашгийг хамгаалж 
ажилласан: 

 СХД-ийн 24 дүгээр хороонд 60 ортой “Ахмадын сувилал барих”, 

 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ-ын авто зогсоол барих”,  

 СБД-ийн ЗДТГ-ын хуучин барилгыг буулгаж “Оффис-үйлчилгээний зориулалттай 

барилга барих” төслийн гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, концесс эзэмшигчидтэй 

уулзалт зохион байгуулж, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавин хамтран ажиллаж, 

НЗДТГ-т цаашид авах арга хэмжээний талаар уламжилсан. 

 

2021 онд концессоор 1 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлж эхлүүлэх ажлын хүрээнд: 

Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 19 нийтийн бие засах газар 

(City toilet)-ийн ашиглалт, үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор судалгаа, мэдээллийг нэгтгэн 

боловсруулж, урьдчилсан уралдаант шалгаруулалт зарлах бэлтгэл ажлыг хангасан.  

“Концесс олгох уралдаант шалгаруулалтын комисс”-ыг Нийслэлийн Засаг даргын 

захирамжаар, “Нийслэлийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт”-ыг  Нийслэлийн Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолоор тус тус шинэчлэн батлуулах зайлшгүй шаардлага 

үүссэн тул захирамжийн болон тогтоолын төсөл, түүний танилцуулгыг 2021 оны 12 дугаар 

сарын 08-ны өдөр 0/2180 дугаар албан бичгээр НЗДТГ-т хүргүүлсэн.       

“Орон нутгийн ногоон худалдан авалтын эзлэх хувийг нэмэгдүүлнэ.” арга 

хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд: 

2021 оны 12 дугаар сарын 28-ны байдлаар Нийслэлийн хэмжээнд 319,8 тэрбум 

төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 1498 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион 

байгуулсан. Үүнээс: 

Гэрээ хийгдсэн 971, гэрээ байгуулах эрх олгосон 196, тендерийн үнэлгээ хийгдэж 

байгаа 63, тендерийн материал хүлээн авч байгаа 118, тендерийн баримт бичиг 

боловсруулж байгаа 55, зураг төсөв, ажлын даалгаваргүй 87, газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй 8 төсөл, арга хэмжээ тус тус байна.  

Тус газраас ажил гүйцэтгэх болон түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй зарласан 

тендерийн баримт бичгийн Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт (ТШӨХ)-д “Уг ажилд 

ашиглагдаж буй материал түүхий эд болон тухайн ажлыг гүйцэтгэх менежмент нь байгаль 

орчинд ээлтэй технологиор гүйцэтгэсэн бол энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг ирүүлнэ” 

гэж тусган 125 төсөл, арга хэмжээнд дээрх шалгуурыг тусган зарлаж, ногоон худалдан 

авалтыг дэмжин ажилласан.  
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Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх үүднээс тус газрын даргын 

2021 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн "Ажил эрчимжүүлэх төлөвлөгөө батлах тухай" 

А/80 дугаар тушаалыг баталж, хэрэгжилтийг ханган ажилласан.   

Тус газраас 2021 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрийн 3/927, 3/928, 3/937, 3/932, 3/933 

албан бичгүүдээр 5 байгууллагад ногоон худалдан авах ажиллагааны талаар зөвлөмж 

авах, холбогдох судалгааг ирүүлэхийг хүсэж, албан бичиг хүргүүллээ. Албан бичгийн 

хариуд Нийслэлийн Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих төв НӨҮГ-аас ногоон 

худалдан авалтын чиглэлээр нийт 99 ААНБ, хувь хүний судалгааг файлаар, Стандартчилал 

хэмжил зүйн газраас ISO 14001-Байгаль орчны менежментийн тогтолцоог Олон улсын 

стандартын дагуу нэвтрүүлэн гэрчилгээжсэн 3 байгууллагын жагсаалт, 2019-2020 онд 

дотоодын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд гэрчилгээ олгосон 219 байгууллагын 

судалгааг файлаар, Монгол Улсын сангийн яамнаас 2021 оны 08 дугаар сарын 04-ний 

өдрийн 6-1/4398 дугаар албан бичгээр “НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөрөөс тогтвортой 

худалдан авах ажиллагааг хэрэгжүүлэх талаар худалдан авах ажиллагааны салбарын бүх 

шатны албан хаагчдад зориулан 2017 онд боловсруулсан удирдамжийг тус тус ирүүлсэн. 

Ногоон худалдан авалтыг дэмжих ажлын талаар 2021 оны 11 дүгээр сарын 19-ний 

өдрийн “Тайлан ирүүлэх тухай” 2/2125 дугаар албан бичгээр нутгийн захиргааны 78 

байгууллагад ногоон худалдан авалт, дотоодын үйлдвэрээс бараа худалдан авалтыг 

дэмжсэн тайлан ирүүлэх тухай албан бичгийг илгээж, хэрэгжиж буй хуулийн “Ногоон 

худалдан авалт”-ын талаарх тодорхойлолтыг үндэслэн тайлагнахад 22 байгууллагад 

зөвлөгөө, мэдээлэл өгсөн. Нийслэлийн нутгийн захиргааны 7 байгууллага 3 тэрбум 

төгрөгийн ногоон худалдан авалт хийсэн байна. 

Үр дүн: Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 

оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан 3 

зорилтын 3 арга хэмжээ “Тодорхой үр дүнд хүрсэн” буюу 70 хувийн биелэлттэй байна.  

1.3 Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт, 

үр дүн: 

“Төрийн худалдан авах ажиллагаагаар дамжуулан дотоодод үйлдвэрлэсэн 

бүтээгдэхүүний худалдан авалтыг дэмжинэ.” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх:  

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд тайлагнасан.   

Үр дүн: Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд 

тусгагдсан 1 зорилтын 1 арга хэмжээний хэрэгжилт “Үр дүнд хүрсэн” буюу 100 хувийн 

биелэлттэй байна. 

(Хүснэгт 1) 

№ Баримт бичгийн нэр 

З
о
р

и
л

ты
н
 т

о
о

 

А
р
га

 х
э
м

ж
э
э
 

Хэрэгжилтийн хувь 

З
о
р

и
л

ты
н
 

а
н
ги

л
а

л
 

1
0
0
%

 

9
0
%

 

7
0
%

 

5
0
%

 

3
0
%

 

1
0
%

 

1 
Монгол Улсын Засгийн 
Газрын үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр 

1 
1 1      

“Үр дүнтэй”-
100 хувь 1 1      

2 

Нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын 
захирагчийн 2020-2024 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөр  
 

1 1 1      
“Тодорхой үр 
дүнд хүрсэн”-

70 хувь 

3 
Нийслэлийг 2021-2025 онд 
хөгжүүлэх таван жилийн 
үндсэн чиглэл 

1 1 1      
“Үр дүнтэй”-

100 хувь 
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ХОЁР. “ТОГТООЛ, ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН” 

2.1. Монгол Улсын хууль, Засгийн газрын тогтоол, Нийслэлийн Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол болон Нийслэлийн Засаг даргын 
захирамжийн биелэлт 

Монгол Улсын хууль, Засгийн газрын тогтоол, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол болон Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар өгсөн нийт 
155 шийдвэрийн 339 заалтын хэрэгжилт “Бүрэн хэрэгжсэн” буюу 100 хувийн биелэлттэй 
байна.  

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж (ХАА холбоотой)-ийн биелэлтийн хувьд 

Нийслэлийн Засаг даргын 153 захирамжийн 661 заалтаас “Бүрэн хэрэгжсэн ” буюу 100% 

хэрэгжсэн 527 заалт, “Хэрэгжих шатанд” буюу 70% хэрэгжсэн 86 заалт, “Хэрэгжилт 

хангалтгүй” буюу 30% хэрэгжсэн 48 заалт байна. Үнэлэхэд биелэлтийн дүн дунджаар 91%-

тай үнэлэгдсэн.                

                           

Хяналтад буй тогтоол, шийдвэр, захирамжийн харьцуулалт: 

  (Хүснэгт 2) 

№ Баримт бичгийн нэр Шийдвэрийн 

тоо 

Нийт 

заалт 

1 Монгол Улсын хууль 2 15 

2 Засгийн газрын тогтоол 3 13 

3 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн 

тогтоол 

1 2 

4 Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдааны 

тэмдэглэл 

4 8 

5 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж (ХАА холбоотой) 53 279 

6 Нийслэлийн Засаг даргын захирамж (үйл ажиллагаа) 18 22 
 

Нийт 155 339 

 

Монгол Улсын хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийг хяналтад авч, хэрэгжилтийг 

ханган, улирал бүр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлгэн удирдах зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцүүлж 3 удаа холбогдох газарт хүргүүлэн ажиллалаа. Үүнд: 

1-3 дугаар улиралд Монгол Улсын 2 хуулийн 15, Засгийн газрын  3 тогтоолын 13, 

НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 1 тогтоолын 2, Нийслэлийн Засаг даргын  зөвлөлийн хурлын 1 

тэмдэглэлийн  3, Нийслэлийн Засаг даргын 36 захирамж (ХАА холбоотой)-ийн 228 заалтын 

хэрэгжилтийг нэгтгэн, 2021 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн 2/186,  2021 оны 06 дугаар 

сарын 18-ны өдрийн 2/721, 2021 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 2/1803 дугаар албан 

бичгээр тус тус Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт, шинжилгээний хэлтэст 

хүргүүлсэн. Жилийн эцсийн биелэлтийг ирүүлсэн албан бичгийн дагуу хүргүүлсэн.  

НЗД-ын 18 захирамж, НЗД-ын зөвлөлийн хуралдааны 4 тэмдэглэлийн нийт 40 үүрэг 

даалгаврын биелэлтийг “www.monitoring.ulaanbaatar.mn” програмд тухай бүр хугацаа  

хоцролгүй тайлагнасан.  

Урт, дунд, богино хугацааны бодлогын баримт бичгийн биелэлтийг тайлагнахтай 

холбогдуулан: 

НХААГ-ын даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн "Ажил эрчимжүүлэх 

төлөвлөгөө батлах тухай" А/80 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг нэгтгэсэн.  
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2021 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн “Тайлан ирүүлэх тухай” 2/2125 дугаар 

албан бичгээр нутгийн захиргааны 78 байгууллагад ногоон худалдан авалт, төрийн 

худалдан авах ажиллагаагаар дамжуулан дотоодод үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүний 

худалдан авалтыг дэмжсэн тайлан ирүүлэх тухай албан бичгийг илгээж, тайланг нэгтгэсэн.  

2021 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн  “Мэдээлэл хүргүүлэх тухай” 2/2134  дугаар 

албан бичгээр “Сангийн яамны зөвлөмж”, “Төрийн болон орон нутгийн бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам”, “Үнэлгээний хорооны 

зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах, үнэлгээний хорооны 

бүрэлдэхүүнд орох иргэний мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам”-тай танилцан 

хэрэгжилтийг хангах тухай Нутгийн захиргааны 107 байгууллагад хүргүүлсэн.  

2.2 Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын ээлжит шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн 40 

удаагийн хурлын 136 үүрэг даалгавар, байгууллагын удирдлагын зөвлөлийн хурлын 27 

удаагийн хурлын 269 үүрэг даалгаврын биелэлтийг нэгтгэн Ulaanbaatar.mn  тайлагнасан. 

 

Нийслэлийн Засаг дарга болон газрын даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгавар: 

  (Хүснэгт 3) 

                           

 
    
  

№ Үүрэг даалгавар Хурлын 

тоо 

Өгсөн үүрэг 

даалгавар 

1 Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай 

зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар 

41 142 

2 НХААГ-ын Удирдлагын зөвлөлийн хурлаас өгсөн үүрэг 

даалгавар 

29 301 

 
Нийт 70 443 
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2.2. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
 

“Нийслэлийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим сан”-д тухайн жилд 
гаргах тайлан, мэдээний тухай мэдээлэл: 
 

 

 
 
 
Монгол Улс болон Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл-4 удаа, 
Монгол Улсын Засгийн газар болон Нийслэлийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөр 2 удаа, 
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, захирамжийн биелэлт-4 удаа 
Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал-тухай бүр 
 

 
 

 

  

 Байгууллага болон зохион байгуулалтын нэгжийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө-2 удаа 

 Засгийн газрын гишүүн болон Нийслэлийн Засаг даргын хооронд байгуулсан 

гэрээний хэрэгжилт-тухай бүр 

 Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн-14 хоног бүр 

 

 

 
 

 

 Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлт-4 удаа 

 Дээд газраас ирүүлсэн зөвлөмж, албан даалгавар- тухай бүр 

 Байгууллагын удирдлагын зөвлөлийн хурлаас өгсөн үүрэг даалгавар-7 хоног бүр 

 
Байгууллагын харьяа нэгжүүдийн үндсэн үйл ажиллагаанд хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээ хийж ажилласан тухай мэдээлэл 
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын 2021 оны төлөвлөгөөнд 3 чиглэлийн 14 арга хэмжээг 

тусган  2021 оны 01 дүгээр сарын 07-ны   өдөр батлуулсан.  

 Монгол Улсын хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд 1 дүгээр улиралд 

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, 77,1 хувиар, хагас жилийн байдлаар 92,2 хувиар, 

3 дугаар улирлын байдлаар 70 хувиар тус тус үнэлсэн.  

 Нийслэлийн Засаг даргын 18 захирамж, Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 

хуралдааны 4 тэмдэглэлийн нийт 40 үүрэг даалгаврын биелэлтийг 

“www.monitoring.ulaanbaatar.mn” тайлагнаж, дундаж үнэлгээ бүрэн хангалттай  

үнэлэгдсэн.  

 МУ-ын ЗГ-ын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тус байгууллага үндсэн 

хэрэгжүүлэх 1 зорилтын, 2 арга хэмжээний хагас жилийн хэрэгжилтэд 2021 оны 06 

дугаар сарын 02-ны өдөр хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж 100%-иар үнэлсэн. 

Жилийн эцсийн хэрэгжилтэд 2022 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр хяналт-

шинжилгээ, хийхээр төлөвлөж байна.   

 НЗД бөгөөд УБ хотын Захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

хагас жилийн биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж 50%-иар, 3 дугаар 

улирлын биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж 70%-иар тус тус үнэлсэн.   

Бодлогын баримт бичиг, тогтоол, шийдвэрийн хүрээнд 

Байгууллагын чиг үүргийн хэрэгжилтийн хүрээнд            

Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнд суурилсан ажлын хүрээнд 
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Жилийн эцсийн биелэлтэд 2022 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр хяналт-шинжилгээ, 

хийхээр төлөвлөж байна.   

МУ-ын болон “Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”–ийн биелэлтийг 
жилийн эцсийн байдлаар 2021 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 
хийж,  85,5 хувиар үнэлсэн.   

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт ирсэн өргөдөл, гомдлын 
шийдвэрлэлтийн 1 дүгээр улирлын тайланд 03 дугаар сарын 29-ний өдөр, хагас жилийн 
тайланд 06 дугаар сарын 30-ны өдөр, жилийн эцсийн тайланд 12 дугаар сарын 14-ний өдөр 
тус тус хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ  хийж, 100%-иар үнэлсэн.   

 2021 оны байгууллагын жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд 12 

дугаар сарын 14-ний өдөр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж,  98,8%     хувиар  

үнэлсэн.  

 Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын ээлжит шуурхай зөвлөгөөн дээр Нийслэлийн 

Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчаас өгсөн 40 удаагийн хурлын 136 

үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг тухай бүр үнэлж,  хэрэгжилтийн дундаж “Бүрэн 

хангалттай” үнэлэгдсэн.   

 Байгууллагын удирдлагын зөвлөлийн хурлын 27 удаагийн хурлын 269 үүрэг 

даалгаврын хэрэгжилтийг тухай бүр үнэлж, хэрэгжилтийн дундаж “Бүрэн хангалттай” 

үнэлэгдсэн.  
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ГУРАВ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН: 

 
3.1. Нийслэлийн засаг даргаас нутгийн захиргааны байгууллагуудад хөрөнгө 

оруулалтын төсөл, арга хэмжээний эрх шилжүүлсэн захирамжийн биелэлтийг 

харуулбал: 

Нийслэлийн Засаг даргаас 2021 онд 153 захирамжаар нийт 187 тэрбум төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөгтэй, тухайн онд санхүүжих 139,2 тэрбум төгрөгийн санхүүжих 

дүнтэй, 661 хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний эрхийг нутгийн захиргааны 

байгууллага болон нийслэлийн өмчит төсөвт байгууллагуудад шилжүүлсэн байна. 

 

Нийт 153 захирамжийн 661 төсөл, арга хэмжээг эрх шилжүүлсэн байгууллагаар:  

(хүснэгт-4) 

   № Зохион байгуулагч байгууллага  
Ажлын 

тоо 
  Төсөвт өртөг (мян.төг)  

1 Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 279 91,561,379.30 

2 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба 84 22,429,800.00 

3 Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 56 13,061,685.30 

4 Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар ОНӨААТҮГ 55 10,430,100.00 

5 
Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны 

алба 
34 22,368,800.00 

6 Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба 30 3,297,320.60 

7 Баянгол дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба 21 3,626,000.00 

8 Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба 17 2,570,500.00 

9 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 17 2,068,000.00 

10 Багануур дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба 15 3,453,507.40 

11 Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ 10 840,000.00 

12 Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба 9 1,200,000.00 

13 Багахангай дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба 7 1,349,600.00 

14 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв НӨҮГ 6 1,000,000.00 

15 Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба 6 386,500.00 

16 Геодези, усны барилга байгууламжийн газар ОНӨААТҮГ 5 1,200,000.00 

17 Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба 4 991,909.50 

18 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар 2 1,339,000.00 

19 Зорчигч тээвэр гурав ОНӨААТҮГ 1 1,249,500.00 

20 Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба 1 200,000.00 

21 Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ 1 2,000,000.00 

22 Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ 1 435,000.00 

Нийт 661    187,058,602.0  
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2017-2021 оны хооронд харьцуулсан байдлаар: 

(График-1) 

 

Төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээг танилцуулбал:    

(Хүснэгт-5)  

№ Товч тайлбар  
Ажлын 

тоо  

 Санхүүжих 

өртөг 

(мян.төг)   

 Төсөвт өртөг 

(мян.төг)  

1 
Гэрээ хийгдсэн 463 100,425,492.5 133,436,799.8 

Гэрээ байгуулах эрх олгосон 64 14,333,165.2 20,828,665.2 
 

2 

Тендерийн үнэлгээ хийгдэж 

байгаа 
35 8,177,984.5 10,893,885.0 

Тендерийн материал хүлээн авч 

байгаа 
38 4,306,308.6 6,981,715.0 

 

3 

Тендерийн баримт бичиг 

боловсруулж байгаа 
13 1,240,285.3 1,295,285.3 

Зураг төсөв, ажлын 

даалгаваргүй 
41 10,442,751.8 13,296,551.8 

Газрын асуудал 

шийдвэрлэгдээгүй 
7 315,100.0 325,700.0 

Нийт 661 139,241,087.8 187,058,602.0 

  

 2021 онд улс, нийслэл, нийслэлийн замын сан, нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн 

сангийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 

ажиллагааны явц (гэрээ хийгдсэн, гэрээ байгуулах эрх олгосон, тендерийн материал хүлээн 

авч байгаа, тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа) захирамжийн хэрэгжилт 91% байна.     

Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ зохион байгуулахад явц удаашрах 

шалтгаан нь захиалагч байгууллагаас худалдан авах ажиллагаанд шаардлагатай 

техникийн тодорхойлолт, техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, ажлын даалгавар, 

болон бусад шаардлагатай мэдээллийн хамт худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн 

байгууллагад  цаг хугацаанд нь хүргүүлээгүйгээс болж байна.  

(Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 

авах тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.3-т “Төсвийн ерөнхийлөн захирагч улсын төсөв 

батлагдсанаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор энэ хуулийн 45.4-т заасан худалдан авах 

бараа, ажил, үйлчилгээний захиалгыг төсөл, арга хэмжээ (ажил) бүрийн техникийн 

тодорхойлолт, техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, ажлын даалгавар болон бусад 
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шаардлагатай мэдээллийн хамт худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллагад 

хүргүүлнэ”)   

(Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.4-т “Хөрөнгө оруулалтын төсөвт 

техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, зураг төсвөө батлуулсан, хуульд заасан бусад 

зөвшөөрөл олгогдсон төсөл, арга хэмжээг тусгана”) 

Худалдан авах ажиллагаанд шаардагдах зураг төсөв, ажлын даалгавар 

хүргүүлээгүй байгууллагуудын жагсаалт: 

(Хүснэгт-6) 

№ Захиалагч байгуулагч байгууллага  Ажлын тоо 
  Төсөвт өртөг 

(мян.төг)    

1 Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 3 5,668,000.0 

2 Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар 1 250,000.0 

3 Нийслэлийн Боловсролын газар 1 22,500.0 

4 Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба 1 200,000.0 

5 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 16 2,000,000.0 

6 Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар 1 41,509.5 

7 Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ 9 1,237,742.3 

8 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар 2 39,000.0 

9 Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 3 733,800.0 

10 
Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар 

ОНӨААТҮГ 
1 2,164,000.0 

11 Улаанбаатар лифт ОНӨҮГ 1 100,000.0 

12 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба 2 840,000.0 

Нийт 41 13,296,551,750 

 

Хөрөнгө оруулалтын захирамжийн хэрэгжилт 100% хангагдаагүй байгаа нь 

Нийслэлийн Засаг даргаас эрх шилжүүлсэн боловч зураг төсөв, ажлын даалгаваргүй 41, 

газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй 4, байршил тодорхойгүй 3 төсөл, арга хэмжээ байна.  

(Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 

авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.8-д “барилга, зам, инженерийн шугам сүлжээ 

зэрэг тодорхой улиралд гүйцэтгэх онцлог шинж чанартай бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан 

авах ажиллагааг тухайн жилийн төсөв батлагдсан даруйд эхлүүлэх”)            

 

Хөрөнгө оруулалтын нийт 661 төсөл, арга хэмжээнээс гэрээ хийгдсэн  төсөл, арга 

хэмжээг зохион байгуулагч байгууллагаар:  

(Хүснэгт-7) 

№ Зохион байгуулагч байгууллага  
Ажлын 

тоо 

  Төсөвт өртөг 

(мян.төг)  

1 Багануур дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба 12 2,760,807.4 

2 Багахангай дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба 7 1,349,600.0 

3 Баянгол дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба 7 2,170,000.0 

4 Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба 15 2,159,560.0 

5 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв НӨҮГ 6 1,000,000.0 

6 Зорчигч тээвэр гурав ОНӨААТҮГ 1 1,249,500.0 

7 Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба 3 950,400.0 

8 Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 50 11,365,800.0 

9 Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ 9 690,000.0 

10 Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 214 65,802,657.1 

11 Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба 26 21,335,000.0 

12 Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба 6 386,500.0 
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13 Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар ОНӨААТҮГ 54 8,266,100.0 

14 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба 25 10,432,260.2 

15 Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба 21 2,403,615.2 

16 Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ 1 435,000.0 

17 Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба 6 680,000.0 

Нийт  463 133,436,799.8 

Газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй болон байршил тодорхойгүй нийт 7 төсөл, арга 

хэмжээг захиалагч байгууллагаар харуулвал:                                                                                                

                                                                                                                                          

(Хүснэгт-8)  

№ Зохион байгуулагч байгууллага  
Ажлын 

тоо 

  Төсөвт өртөг 

(мян.төг)  

1 Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 1 66,000.0 

2 Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ 4 150,000.0 

3 Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар 1 40,000.0 

4 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба 1 69,700.0 

Нийт  7 325,700.0 

  

Хөрөнгө оруулалтын нийт 661 төсөл, арга хэмжээг санхүүжилтийн эх үүсвэрээр 

харуулбал:  

    (Хүснэгт-9) 

Улсын төсөв 

Товч тайлбар 
Ажлын 

тоо 
 Төсөвт өртөг 

(мян.төг)  

 Санхүүжих 
өртөг 

(мян.төг)  

Гэрээ хийгдсэн 71 76,775,419.6 51,021,419.6 

Гэрээ байгуулах эрх олгосон 17 7,474,925.4 4,323,225.4 

Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 2 3,646,475.0 3,646,475.0 

Тендерийн материал хүлээн авч байгаа 3 2,191,280.0 541,280.0 

Тендерийн баримт бичиг боловсруулж байгаа 3 160,000.0 110,000.0 

Зураг төсөв, ажлын даалгаваргүй 2 450,000.0 450,000.0 

Нийт  98 90,698,100.0 60,092,400.0 

Нийслэлийн төсөв 

Гэрээ хийгдсэн 118 13,171,607.4 6,144,300.0 

Гэрээ байгуулах эрх олгосон 5 4,643,300.0 1,329,200.0 

Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 4 1,625,400.0 811,500.0 

Тендерийн материал хүлээн авч байгаа 9 1,433,535.5 1,135,128.6 

Зураг төсөв, ажлын даалгаваргүй 21 3,758,800.0 3,420,000.0 

Нийт  157 24,632,642.8 12,840,128.6 

Замын сангийн хөрөнгө 

Гэрээ байгуулах эрх олгосон 5  2,172,700.0   2,152,700.0  

Гэрээ хийгдсэн 125  22,545,900.0  22,325,900.0  

Зураг төсөв, ажлын даалгаваргүй 4  7,832,000.0   5,357,000.0  

Тендерийн баримт бичиг боловсруулж байгаа 3  745,885.3   745,885.3  

Тендерийн материал хүлээн авч байгаа 3  1,277,000.0   550,000.0  

Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 15  4,465,000.0   2,583,000.0  

Нийт  155  39,038,485.3  33,714,485.3  

Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан 
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Гэрээ хийгдсэн 122 13,728,008.2 13,728,008.2 

Гэрээ байгуулах эрх олгосон 26 3,196,000.0 3,196,000.0 

Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 11 928,100.0 928,100.0 

Тендерийн материал хүлээн авч байгаа 19 1,922,400.0 1,922,400.0 

Тендерийн баримт бичиг боловсруулж байгаа 3 186,400.0 186,400.0 

Зураг төсөв, ажлын даалгаваргүй 11 1,080,751.8 1,080,751.8 

Газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй 1 40,000.0 40,000.0 

Нийт  193 21,081,659.9 21,081,659.9 

Он дамжих 

Гэрээ хийгдсэн 10 2,796,421.0 2,786,421.0 

Гэрээ байгуулах эрх олгосон 4 2,010,000.0 2,000,300.0 

Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 2 93,000.0 73,000.0 

Тендерийн материал хүлээн авч байгаа 4 157,500.0 157,500.0 

Тендерийн баримт бичиг боловсруулж байгаа 4 203,000.0 198,000.0 

Зураг төсөв, ажлын даалгаваргүй 3 175,000.0 135,000.0 

Газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй 6 285,700.0 275,100.0 

Нийт  33 5,720,621.0 5,625,321.0 

Бусад зардал (Засаг даргын нөөц, хот тохижилтын бусад зардал, урсгал,                                                   
гадаадын зээл тусламж хөрөнгө) 

Гэрээ хийгдсэн 17 4,419,443.7 4,419,443.7 

Гэрээ байгуулах эрх олгосон 7 1,331,739.8 1,331,739.8 

Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 1 135,909.5 135,909.5 

Нийт  25 5,887,093.0 5,887,093.0 

 

Нийслэлийн хэмжээнд 2021 онд худалдан авах ажиллагааг 100 хувь цахим 

системээр зохион байгуулсан байна. 2016-2021 онуудад нийслэлийн хэмжээнд худалдан 

авах ажиллагааг цахимаар зохион байгуулсан байдлыг дараах графикаар харуулав. 
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Нийслэлийн хэмжээнд худалдан авах ажиллагааны статистик мэдээллүүд 

 

2013-2021 онуудад  Нийслэлийн хэмжээнд худалдан авах ажиллагаа 
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Дүгнэлт: Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ зохион байгуулахад явц удаашрах 

шалтгаан нь захиалагч байгууллагаас худалдан авах ажиллагаанд шаардлагатай 

техникийн тодорхойлолт, техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл, ажлын даалгавар, 

болон бусад шаардлагатай мэдээллийн хамт худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн 

байгууллагад  цаг хугацаанд нь хүргүүлээгүйгээс болж байна.  

Цаашид эрх шилжсэн даруйд үнэлгээний хороог байгуулах чиглэлийг зохион 

байгуулагч байгууллагуудад хүргүүлэх шаардлагатай байна. 

3.2. Эрх шилжиж ирсэн төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт: 

2021 оны жилийн эцсийн байдлаар Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, Нийгмийн 

хамгааллын тусгай төв, Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз УТҮГ, Нийслэлийн Эрүүл 

мэндийн газар, Нийслэлийн Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газар зэрэг байгууллагуудаас 

эрх шилжин ирсэн нийт 352 төсөл, арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

 Үүнд: 

Эрх шилжин ирсэн төсөл, арга хэмжээ (тоо) 

   (Хүснэгт-10) 

№ Эрх шилжүүлсэн байгууллага 
Төсөл, арга 

хэмжээний тоо 

1 Нийслэлийн Засаг дарга 279 

2 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар 60 

3 Нийслэлийн Боловсролын газар 1 

4 Нийгмийн хамгаалалын тусгай төв 6 

5 Нийслэлийн Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газар 1 

6 
Гаалын ерөнхий газар улс хоорондын шуудан илгээмжийн 

гаалийн газар 
1 

7 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар 2 

8 Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз УТҮГ 2 

Нийт 352 
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Тайлант хугацаанд тус газарт эрх шилжсэн төсөл, арга хэмжээний 99%-ийг зохион 

байгуулсан бөгөөд нийт худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт 93%-тай байна. 

 

Эрх шилжин ирсэн нийт төсөл, арга хэмжээ (явц) 

    (Хүснэгт-11) 

№ Төсөл, арга хэмжээний явц 
Ажлын 

тоо 

Ажлын 

хувь 

Батлагдсан 

төсөвт өртөг 

(мян төг) 

Санхүүжих 

төсөв  

(мян төг) 

1 Гэрээ хийгдсэн 289 82.10%    77,341,224.0  61,950,324.0 

2 
Гэрээ байгуулах зөвлөмж 

хүргүүлсэн 
13 3.69%      6,671,229.5  3,005,429.5 

3 Гэрээ байгуулах эрх олгосон 5 1.42%      1,705,400.0  891,500.0 

4 Бүх тендерээс татгалзсан 2 0.57%      2,936,475.0  2,936,475.0 

5 
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж 

байгаа 
14 3.98%      4,392,000.0  1,893,000.0 

6 
Тендерийн материал хүлээн авч 

байгаа 
20 5.68%      6,350,817.8  4,922,410.9 

7 
Тендерийн баримт бичиг 

боловсруулж байгаа 
7 1.99%         453,000.0  403,000.0 

8 
Зураг төсөв, ажлын даалгавар 

байхгүй ажил 
2 0.57%      2,750,000.0  1,477,000.0 

Нийт 352 100.00%  102,600,146.3  77,479,139.4 

 

 

Мөн нийт гэрээ байгуулагдсан 289  төсөл, арга хэмжээнээс 4,852,617.5 мянган 

төгрөгийн төсвийн хэмнэлт хийсэн байна.  

   (Хүснэгт-12) 

№ Санхүүжилтийн эх үүсвэр 

Гэрээ байгуулагдсан 

ТАХ 

тоо 

 Төсөвт өртөг 

(мян.төг)  

 Гэрээний дүн 

(мян.төг)  

Хэмнэлт 

(мян.төг) 

1 Улсын төсөв 39 49,083,365.0 45,740,641.3 3,342,723.7 

2 Нийслэлийн төсөв 117 11,387,583.5 10,533,645.0 853,938.6 

3 
Нийслэлийн орон нутгийн 

хөгжлийн сан 
46 4,416,987.6 4,152,967.8 264,019.8 

4 
Нийслэлийн Замын сангийн 

хөрөнгө 
13 1,639,000.0 1,584,695.9 54,304.1 

5 Улсын төсвийн урсгал зардал 60 10,066,061.0 9,834,051.7 232,009.2 

6 Урсгал зардал 11 635,306.0 532,191.7 103,114.3 

7 Он дамжих 3 112,921.0 110,413.0 2,507.9 

  Нийт 289 77,341,224.0 72,488,606.5 4,852,617.5 

 

 

Эрх шилжин ирсэн төсөл, арга хэмжээний явцыг графикаар харуулбал: 

(График 3) 
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Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар эрх шилжиж ирсэн төсөл, арга хэмжээний явц 

   (Хүснэгт-13) 
2021 онд эрх шилжсэн төсөл, арга хэмжээ 

№ Төсөл, арга хэмжээний явц 
Ажлын 

тоо 
Ажлын 

хувь 

Батлагдсан 
төсөвт өртөг 

(мян төг) 

Санхүүжих 
төсөв  

(мян төг) 

1 Гэрээ хийгдсэн 214 77.54% 66,483,736.1 51,097,836.1 

2 
Гэрээ байгуулах зөвлөмж 
хүргүүлсэн 13 4.71% 6,671,229.5 3,005,429.5 

3 Гэрээ байгуулах эрх олгосон 5 1.81% 1,705,400.0 891,500.0 

4 Бүх тендерээс татгалзсан 2 0.72% 2,936,475.0 2,936,475.0 

5 
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж 
байгаа 14 5.07% 4,392,000.0 1,893,000.0 

6 
Тендерийн материал хүлээн авч 
байгаа 19 6.88% 6,056,617.8 4,628,210.9 

7 
Тендерийн баримт бичиг 
боловсруулж байгаа 7 2.54% 453,000.0 403,000.0 

8 
Зураг төсөв, ажлын даалгавар 
байхгүй ажил 2 0.72% 2,750,000.0 1,477,000.0 

Нийт-2021 276 100.00% 91,448,458.4 66,332,451.4 

Он дамжин хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээ 

1 Гэрээ хийгдсэн 3 100.00% 112,921.0 107,921.0 

Нийт-Он дамжих 3 100.00% 112,921.0 107,921.0 

Нийт 279 100.00% 91,561,379.3 66,440,372.4 

Гэрээ хийгдсэн
82%

гэрээ байгуулах 
зөвлөмж

4%

Гэрээ байгуулах 
эрх олгосон

1%

Бүх тендерээс 
татгалзсан

0%

Тендерийн 
үнэлгээ хийгдэж 

байгаа
4%

Тендерийн 
материал хүлээн 

авч байгаа
6%

Тендерийн 
баримт бичиг 
боловсруулж 

байгаа
2%

Зураг төсөв, 
ажлын даалгавар 

байхгүй ажил
1%

Гэрээ хийгдсэн Гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн

Гэрээ байгуулах эрх олгосон Бүх тендерээс татгалзсан

Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа Тендерийн материал хүлээн авч байгаа

Тендерийн баримт бичиг боловсруулж байгаа Зураг төсөв, ажлын даалгавар байхгүй ажил
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Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар эрх шилжиж  ирсэн төсөл, арга хэмжээний явц 

(санхүүжилтийн эх үүсвэрээр) 

   (Хүснэгт-14) 

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ 

№ Төсөл, арга хэмжээний явц 
Ажлын 

тоо 
Ажлын 

хувь 

Батлагдсан 
төсөвт өртөг 

(мян төг) 

Санхүүжих 
төсөв  

(мян төг) 

1 Гэрээ хийгдсэн 39 78.00% 49,083,365.0 39,734,365.0 

2 
Гэрээ байгуулах зөвлөмж 
хүргүүлсэн 

5 10.00% 1,764,020.0 1,412,320.0 

3 Бүх тендерээс татгалзсан 1 2.00% 2,846,475.0 2,846,475.0 

4 
Тендерийн материал хүлээн авч 
байгаа 

1 2.00% 180,340.0 180,340.0 

5 
Тендерийн баримт бичиг 
боловсруулж байгаа 

3 6.00% 160,000.0 110,000.0 

6 
Зураг төсөв, ажлын даалгавар 
байхгүй ажил 

1 2.00% 250,000.0 250,000.0 

Нийт 50 100.00% 54,284,200.0 44,533,500.0 

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВ 

№ Төсөл, арга хэмжээний явц 
Ажлын 

тоо 
Ажлын 

хувь 

Батлагдсан 
төсөвт өртөг 

(мян төг) 

Санхүүжих 
төсөв  

(мян төг) 

1 Гэрээ хийгдсэн 175 77.43% 17,400,371.1 11,363,471.1 

2 
Гэрээ байгуулах зөвлөмж 
хүргүүлсэн 

8 3.54% 4,907,209.5 1,593,109.5 

3 Гэрээ байгуулах эрх олгосон 5 2.21% 1,705,400.0 891,500.0 

4 Бүх тендерээс татгалзсан 1 0.44% 90,000.0 90,000.0 

5 Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 14 6.19% 4,392,000.0 1,893,000.0 

6 
Тендерийн материал хүлээн авч 
байгаа 

18 7.96% 5,876,277.8 4,447,870.9 

7 
Тендерийн баримт бичиг 
боловсруулж байгаа 

4 1.77% 293,000.0 293,000.0 

8 
Зураг төсөв, ажлын даалгавар 
байхгүй ажил 

1 0.44% 2,500,000.0 1,227,000.0 

Нийт 226 100.00% 37,164,258.4 21,798,951.4 

ОН ДАМЖИХ 

№ Төсөл, арга хэмжээний явц 
Ажлын 

тоо 
Ажлын 

хувь 

Батлагдсан 
төсөвт өртөг 

(мян төг) 

Санхүүжих 
төсөв  

(мян төг) 

1 Гэрээ хийгдсэн 3 100.00% 112,921.0 107,921.0 

Нийт 3 100.00% 112,921.0 107,921.0 

 

Албан хүсэлтээр эрх шилжин ирсэн нийт 73 төсөл, арга хэмжээг зохион байгуулан 

ажилласан. Дэлгэрэнгүйг Хүснэгт 15-аар харуулав. 

Бусад байгууллагаас эрх шилжин ирсэн худалдан авах ажиллагааны явц 

   (Хүснэгт-15) 

 Нийгмийн хамгааллын тусгай төв 

 Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз УТҮГ 

 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар 

 Гаалийн ерөнхий газар улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газар 

 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар 

 Нийслэлийн Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газар 

№ Төсөл, арга хэмжээний явц 
Ажлын 

тоо 
Ажлын 

хувь 

Батлагдсан 
төсөвт өртөг 

(мян төг) 

Санхүүжих 
төсөв  

(мян төг) 

1 Гэрээ хийгдсэн 72 98.63% 10,744,567.0 10,744,567.0 
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2 
Тендерийн материал хүлээн 
авч байгаа 

1 1.37% 294,200.0 294,200.0 

Нийт 73 100.00% 11,038,767.0 11,038,767.0 

 3.2.1 Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулахад зарцуулж буй хугацааны бүртгэл 

хөтөлж, дундаж хугацааг бууруулахад чиглэсэн зохион байгуулалтын ажлыг хийж 

ажиллах: 

Зохион байгуулж буй нийт 352 төсөл, арга хэмжээний хувьд захирамж гарснаас хойш 

3,4 хоногт үнэлгээний хороо байгуулсан байна. Мөн захирамж гарснаас зураг, төсөв ирэх 

хүртэл дундаж хугацаа ажлын 18,6 хоног, зураг,төсөв ирснээс тендер зарлах хүртэл ажлын 

6,8 хоног, нээлт хийснээс хойш дунджаар 7.8 хоногт гэрээ байгуулах эрх олгон ажилласан 

бөгөөд нийт худалдан авах ажиллагаанд зарцуулсан дундаж хугацаа 67 хоног байна. Үүнийг 

доорх зургаар харуулав.  

Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахад зарцуулж буй хугацаа 

 

 
3.2.2 Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой гомдол, түүний шийдвэрлэлт  

 Тус газраас гомдлын бүртгэлийг хөтлөн ажиллаж байгаа бөгөөд тайлант хугацаанд 

нийт эрх бүхий 3 байгууллагад тендерт оролцогчдоос 15 удаа гомдол гаргасны дагуу 

холбогдох баримт материалыг хүргүүлэн хянуулж ажилласан бөгөөд дараах 

шийдвэрлэлттэй байна. Үүнд: 

 Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт: 2 

 Сангийн яаманд: 11 

 Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд: 10 

Захирамж 
гарах

Зураг, төсөв 
ирэх

Зарлах

Нээх

Үнэлгээ 
хийж, гэрээ 
байгуулах 
эрх олгох

Хуанлийн 67 хоног 
 

Ажлын 18,6 хоног 

Ажлын 6,8 хоног 

7,8хоног 

5-30 хоног 
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Гомдлын шийдвэрлэсэн байдал 

№ 

Гомдол 
гаргасан 

газар, нийт 
тоо 

Шийдвэрлэлт 

1 ШӨХТГ 2 
Тендерийн баримт бичигт 
өөрчлөлт оруулах -1 

Хуульд заасан 
хугацаанд гомдол 
гаргаагүй -1 

  

2 
Сангийн яам 

11 
Дахин үнэлгээ хийх- 9 

Захиалагчийн 
шийдвэр 
үндэслэлтэй- 1 

Захиалагчийн 
шийдвэр 
үндэслэлгүй -1 

3 

Шүүх 10 
(он дамжсан 

5) 
(Иргэний 1, 

захиргааны 9) 

Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь 
хүлээн авахаас татгалзаж, 
холбогдох хэргийг 
хэрэгсэхгүй болгосон- 5  
(Л.Солонго, “Хьюндай 
моторс монгол” ХХК, “Грейт 
майнинг” ХХК, Голден дрийм 
ХХК, “Кристалхилл капитал” 
ХХК түншлэл), 

Нэхэмжлэгч 
нэхэмжлэлээсээ 
татгалзсныг 
баталж, хэргийг 
хэрэгсэхгүй 
болгосон- 1  
(“Батсээр” ХХК) 

Хянагдаж байгаа- 
4 (“Юу эм ди” 
ХХК, “Электрон 
техник” ХХК, 
“Анугэгээн” ХХК,  
“Еврохан” ХХК ). 
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3.3. Хүний нөөцийг чадавхижуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан 

зорилтын хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл 

 

№ 

Хэрэгжүүлэх 
ажил 

Үйл ажиллагаа Шалгуур үзүүлэлт Хүрэх үр дүн Хэрэгжилт 

Хэрэг

жилти

йн 

хувь 

1 2 3 4 5 6 7 

Нэг. Албан хаагчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх 

1 
 

Албан хаагчдын 
мэдлэг 
боловсролыг 
дээшлүүлэх, 
мэргэшүүлэх 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Журамд заасан 
богино болон дунд 
хугацааны сургалт, 
мэргэшүүлэх багц 
сургалтад албан 
хаагчдыг хамруулах. 

Чанар: хууль, 
журамд заасан 
шаардлагыг 
хангасан албан 
хаагчдыг 
хамруулж 
мэргэшүүлсэн 
байх. 

Албан 
хаагчдын 
мэргэжлийн ур 
чадварыг 
дэмжиж, 
дээшлүүлсэн 
байна. 

Төрийн албаны сургуулиас зохион 
байгуулдаг богино болон дунд хугацааны 
сургалтад газрын мэргэжилтнүүдийг үе 
шаттайгаар, бүрэн хамруулахаар зорин 
ажиллаж нийт 16 албан хаагчийн нэрсийг 
НЗДТГ-т 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр 
цахимаар хүргүүлсэн. Нэрс хүргүүлсэн 
албан хаагчдаас 4 албан хаагч цахим 
хэлбэрээр амжилттай суралцан 
сертификат авсан. Мөн Ахлах түшмэлийн 
мэргэшүүлэх багц сургалтад Хуулийн 
хэлтсийн дарга Ч.Ням-Оюун хамрагдсан 
бөгөөд тавигдах шаардлага хангаж буй 
сургалтад хамрагдах албан хаагчдын 
судалгааг гарган ТАЗ-ийн Нийслэл дэх 
салбар зөвлөлд болон НЗДТГ-т 05 дугаар 
сарын 21-ний өдөр цахим хаягаар 
хүргүүлсэн. 
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2.Албан хаагчийг 
чадавхижуулах 
сургалтад хамруулах 

Чанар: Сургалтын 
эрэлт хэрэгцээг 
тодорхойлон, 
чадавхийг 
дээшлүүсэн байх 

Албан хаагчдын чадавхыг дээшлүүлэх 
зорилгоор албан хаагчдаас хэрэгцээг 
тодорхойлсон асуумжийг авч 7 заалт 
бүхий  2021 оны сургалтын төлөвлөгөөг 
батлуулсан. Мэдлэг чадварыг 
нэмэгдүүлж, чадавхжуулах төлөвлөгөөт 5 
удаагийн сургалт, бусад 
байгууллагуудтай хамтран 30 удаагийн 
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сургалтыг цахим хэлбэрээр ZOOM 
программ ашиглан болон танхимаар 
зохион байгуулж албан хаагчдыг бүрэн 
хамруулсан. Үүнд: НЗДТГ-ын Сургалт, 
судалгааны төвтэй хамтран 17 сургалт, 
Нутгийн захиргааны байгууллагуудтай 
хамтран 7 сургалт, газраас 10 сургалтыг 
тус тус зохион байгуулж ажилласан. Мөн 
ТАЗ-өөс 7 хоног бүрийн пүрэв гариг бүрт 
зохион байгуулсан 30 удаагийн вебинарт 
холбогдох албан хаагчийг хамруулан 
ажилласан. 

100 

3.Гадаад, дотоодын 
байгууллагаас зохион 
байгуулж буй 
мэргэшүүлэх 
сургалтад хамруулах 

Чанар: Гадаад 
орны арга 
туршлагаас 
суралцах, мэдлэг 
ур чадварыг 
дээшлүүлсэн байх 

Төрийн албаны зөвлөлөөс зохион 
байгуулсан “Төрийн албаны шинэтгэл, 
хүний нөөцийн удирдлагад цогц 
чадамжийн хүрээг нэвтрүүлэх нь” вакум 
сургалтад 09 дүгээр сарын 21, 22-ны 
өдрүүдэд  хүний нөөцийн асуудал 
хариуцсан албан хаагчийг хамруулсан. 
Удирдлагын академи, НЗДТГ-тай хамтран 
зохион байгуулсан “Монгол улсын 
хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт, 
үнэлгээ” “Алсын хараа-2050” Нийслэл, 
дүүргийн 50 ТАХ-дын дунд зохион 
байгуулсан богино хугацааны зайн 
сургалтад 2021.10.11-2021.10.22-ны өдөр 
3 албан хаагчийг хамруулан гэрчилгээ 
авсан. Ковид 19 цар тахлын цаг үеийн 
нөхцөл байдлаас шалтгаалан Дэлхийн 
банк болон Азийн хөгжлийн банкнаас 
зохион байгуулдаг сургалтууд одоогоор 
хийгдээгүй болно. 
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4.Холбогдох хууль, 
тогтоомж, дүрэм 
журмын сургалтад 

Чанар: Албан 
хаагчдад хуулийн 
мэдлэг олгосон 
байна. 

Холбогдох 
албан хаагчдыг 
хамруулж 

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулийн дагуу ХАСХОМ-ыг хуулийн 
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хамруулах, зохион 
байгуулах 

 мэргэшүүлсэн 
байна. 

хугацаанд мэдүүлгийг хэрхэн бөглөх 
талаарх цахим сургалтад байгууллагын 
ЭБАТ-ыг 2021 оны 01 дүгээр сард 
хамруулсан. ЗГ-ын Хэрэг эрхлэх газраас 
01 дүгээр сарын 18-ны өдөр зохион 
байгуулсан “Байгууллагын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө, стратеги төлөвлөгөө, албан 
хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
боловсруулах арга зүй” цахим сургалтад 
газрын дарга, ахлах мэргэжилтэн болон 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан 
мэргэжилтэн, тогтоол захирамж, 
шийдвэрийн биелэлт, гүйцэтгэл 
хариуцсан мэргэжилтнүүдийг хамруулсан. 
Авлигатай тэмцэх газраас 2021 оны 11 
дүгээр сарын 17-ны өдөр зохион 
байгуулсан “Төрийн албан хаагчдын 
авлигын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх, 
авлигаас нийгэмд учруулах хор аюулыг 
ухуулан сурталчлах нь” сургалтад 16 
албан хаагч, хуулийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалтад 2 
албан хаагчийг тус тус хамруулсан. Мөн 
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын сургалтад Хуулийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн Б.Оюун-Эрдэнэ хамрагдсан. 
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5.Албан хаагчдыг бие 
даан мэдлэг 
боловсролоо 
дээшлүүлэхэд нь 
дэмжлэг үзүүлэх, 
суралцах 
бололцоогоор хангах 
/докторант, магистрт 
сурах/ 
 

Чанар: Доктор, 
магистрын 
боловсролын 
хөтөлбөрийг 
дуусгасан байх 

Боловсролын 
зэрэг өндөртэй 
албан хаагчид 
нэмэгдсэн 
байна. 

Бие даан мэдлэг боловсролоо дээшлүүлж 
эрх зүйн бакалаврын зэрэг олгох 
сургалтад хамрагдаж буй 2 албан хаагчид 
газрын даргын тушаалаар 10 дугаар 
сарын 01-ний өдрөөс 11 дүгээр сарын 15-
ны өдрийг хүртлэх хугацаанд ажлын 3 
цагийн чөлөө олгож суралцах 
бололцоогоор хангаж ажилласан. 
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Хоёр.  Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, таатай орчинг бүрдүүлэх  

2 
 

Албан хаагчдын 
ажиллах таатай 
орчинг бүрдүүлэх 
 
 
 
 
 
 

1. Ажлын байрны 
цэвэрлэгээ үйлчилгээг 
өдөр бүр тогтмол 
хийлгэх, эрүүл 
аюулгүй орчныг 
бүрдүүлэх 

Чанар: Эрүүл 
ахуйн шаардлага 
хангасан орчинд 
ажиллуулсан байх 

Албан 
хаагчдын 
ажиллах цэвэр 
эрүүл  орчин 
бүрдүүлсэн 
байна. 

Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний 
газартай хамтран ажлын байрны 
цэвэрлэгээ, үйлчилгээг тогтмол хийж, 
гүйцэтгүүлж  албан хаагчдын ажиллах 
нөхцөл, таатай орчинг бүрдүүлэх, 
цэвэрлэгээ үйлчилгээний чанарыг 
дээшлүүлэхэд анхаарч ажилласан. 
Ковид19 цар тахлаас урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор ажлын байрны 
халдваргүйжүүлэх арга хэмжээг авч, 
ариутгалыг долоо хоног бүр хийлгэн 
ажиллаж байгаа бөгөөд Халдварт өвчин 
судлалын үндэсний төвөөс хийгддэг 
голомтын халдваргүйжүүлэх ариутгалыг 9 
удаа хийлгэж халдвар хамгааллын 
дэглэмийг баримтлан ажиллаж байна. 
Ажлын байрны сэтгэл ханамжийн 
судалгааг 2 удаа авсан бөгөөд албан 
хаагчдын 86% нь цэвэрлэгээ, үйлчилгээ 
тогтмол хийгдэж, албан хаагчдын 
ажиллах нөхцөл, таатай орчинг 
бүрдүүлсэн гэж үнэлсэн байна. 
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1. Компютер, хэвлэгч, 
скайнер, суурин утас 
бусад шаардлагатай 
техник хэрэгслээр 
хангах, цахим 
сүлжээнд бүрэн 
холбох, албан ажлын 
хэрэгцээнд 
шаардлагатай 
програмуудыг суулгаж 
өгөх 

Чанар: Албан 
хаагчид ажиллах 
нөхцлөөр 
хангагдаж, ажлын 
бүтээмж үр дүн 
дээшилсэн байх 
 

Албан 
хаагчдын 
ажлын бүтээмж 
дээшлэн үр 
дүнтэй 
ажилласан 
байна. 

Газрын хэмжээнд 41 компьютер, 3 
зөөврийн компьютер, 9 принтер  сүлжээнд 
холбон хэвийн үйл ажиллагааг ханган 
ажиллаж байна. Газрын албан хаагчдад 
хэрэглэгдэж байгаа техник хэрэгслийн 
хангалт, ашиглалтад хяналт тавин, 
ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчдын 
ашиглаж байсан техник хэрэгслийг ажил 
хүлээлцэх актаар хүлээлцүүлэн ажиллаж 
байна. Нийслэлийн хэмжээнд ашиглагдаж 
байгаа erp системийг ашиглах заавар 
зөвлөмжийг тухай бүрт өгч ажилласан.  
Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт 
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өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан сүлжээний 
зохион байгуулалтыг шинээр хийж 
суурьлуулсан. Мөн албан хаагчдын 
ашиглаж буй компьютеруудад вирумын 
программ суулган ажилласан. 

2. Галын аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх 

Чанар: Болзошгүй 
аюулаас 
урьдчилан 
сэргийлж,  багаж 
хэрэгслүүдийг 
стандартын дагуу 
байрлуулсан байх 

Галын болон 
бусад 
болзошгүй 
аюулгүй байх 
нөхцөл бүрдсэн 
байна. 

Галын болон болзошгүй аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд 
архивын өрөө болон бусад шаардлагатай 
өрөөнүүдэд галын хорыг байрлуулсан. 
Гамшгийн үед ажиллах төлөвлөгөөг 
шинэчлэн батлуулан хэрэгжилтийг ханган 
ажиллаж байна. 
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Гурав.  Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, эрүүл мэндийг хамгаалах, тэтгэмж тэтгэлэгт хамруулах  

 
3 

Албан хаагчийн 
нийгмийн 
баталгааг хангах 
чиглэлээр ажил 
зохион 
байгуулах. 
 
 
 
 

1. Төрийн албаны 
тухай  хууль, 
Хөдөлмөрийн тухай 
хууль, бусад 
холбогдох хууль эрх 
зүйн актууд, Газрын 
Хөдөлмөрийн дотоод 
журамд заасан 
тэтгэмж, 
тусламжуудыг олгож 
дэмжлэг үзүүлэх 

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

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

Төрийн албаны тухай хуулийн 61 дүгээр 
зүйл, Газрын Хөдөлмөрийн дотоод 
журамд заасны дагуу ар гэрт нь гачигдал 
гарсан 3 албан хаагчид газрын даргын 
тушаалаар 1,340.0 мянган төгрөгийн нэг 
удаагийн буцалтгүй тусламж олгож 
ажилласан. Албан хаагчдын нийгмийн 
баталгааг хангах ажлыг зохион байгуулах 
үүднээс газрын даргын 2021 оны 11 дүгээр 
сарын 01-ний өдрийн А/135 дугаар 
тушаалаар ажлын хэсэг байгуулсан 
бөгөөд ажлын хэсэг орон сууц болон 
зуслангийн газрын асуудлаар судалгааны 
ажил хийгдэж байна. 
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2. Албан хаагчдыг 
эрүүл мэндийн үзлэг 
оношилгоонд 
хамруулах. 

Чанар: Эрүүл 
мэндийн 
урьдчилан 
сэргийлэх үзлэгт 
хамруулан, үр 
дүнг тайлагнасан 
байх. 

Аливаа 
өвчнөөс 
урьдчилан 
сэргийлсэн 
байна. 

Албан хаагчдыг 2021 оны 4 дүгээр 
улиралд төрөлжсөн болон багц 
шинжилгээнд хамруулахаар төлөвлөн 
ажилласан хэдий ч  Албан хаагчдыг эрүүл 
мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 
хамруулах төсөв батлагдаагүй. Засгийн 
газрын 43 дугаар тогтоолын дагуу 
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урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулаагүй 
байна. 

3. Хүүхдийн баяр, 
Шинэ жилийн баярыг 
тохиолдуулан албан 
хаагчдын хүүхдүүдэд 
баяр хүргэх, тэдний 
дунд арга хэмжээ 
зохион байгуулах 

Чанар:  Дотоод 
журамд заасан 
заалтуудыг 
төсвийн хүрээнд 
хэрэгжүүлж 
ажилласан байх 

Дотоод журмын 
заалтыг 
хэрэгжүүлж 
ажилласан 
байна. 

Ковид 19 цар тахалтай холбоотойгоор 
Засгийн газрын 02 дугаар сарын 17-ны 
өдрийн Төсвийн хэмнэлтийн талаар авах 
арга хэмжээний тухай 43 дугаар 
тогтоолын хэрэгжилтийг хангах үүднээс 
хүүхдийн баяр, шинэ жилийн баярыг 
тохиолдуулан арга хэмжээг зохион 
байгуулаагүй бөгөөд албан хаагчдын 
хүүхдүүдэд бэлэг олгоогүй болно. 

 

 

 

 

 

 

- 

4. Ахмадын өдөр 
болон Сар шинийн 
баяраар ахмад 
настнуудыг хүлээн 
авах ажлыг зохион 
байгуулах 

Чанар: Ахмадын 
баярын өдөр 
болон Сар шинийн 
баярыг 
тохиолдуулан 
ахмад настнуудад  
хүндэтгэл үзүүлэх 

Дотоод журмын 
заалтыг 
хэргжүүлж 
ажилласан 
байна. 

Сар шинийн баяр, Монголын ахмадын 
өдрийг тохиолдуулан байгууллагаас 
өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 3 өндөр 
настанд баяр хүргэн хүндэтгэл үзүүлж тус 
бүр 200.0 мянган төгрөг нийт 600.0 мянган 
төгрөгийг олгосон. 
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Дөрөв. Албан хаагчдын цалин хөлс, урамшууллыг ажлын үр дүнгээр олгох, шагнаж урамшуулах  

4 
 

Албан хаагчдын 
цалин хөлсний 
нэмэгдэл, 
урамшуулах, 
шагнах ажлыг 
зохион байгуулах 

1.Хууль, тогтоомжийн 
дагуу албан хаагчдын 
цалин хөлс, зэрэг, 
дэвийн нэмэгдлийг 
шинэчлэн тогтоох 

Чанар: Хууль 
тогтоомжид 
заасан нэмэгдлийг 
тооцон 
хэрэгжүүлж 
ажиллах 

Хууль, 
тогтоомжийг 
хэрэгжүүлж 
ажилласан 
байна. 

2021 оны жилийн эцсийн байдлаар 
Засгийн газрын 2019 оны 472 дугаар 
тогтоолын дагуу албан хаагчдын албан 
тушаалын цалингийн  сүлжээ, хэмжээг 
баримтлан ажиллаж байна. 
Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 04 
дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/270 дугаар 
захирамжийн дагуу газрын даргын 2021 
оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн Б/30 
дүгээр тушаалаар 8 албан хаагчид зэрэг 
дэв, түүний нэмэгдлийг нэмж, 11 дүгээр 
сарын 30-ны байдлаар 22 албан хаагчид 
төрийн алба хаасан хугацааны, 18 албан 
хаагчид зэрэг дэв, түүний, нийт 71,965.9 
мянган төгрөгийн нэмэгдэл олгосон байна 
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2.Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний 

Чанар: Үнэлгээнд 
үндэслэн 

Гүйцэтгэлд 
суурилсан, 

Албан хаагчдын 2021 оны 1 дүгээр 
улирлын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж 

 

 



34 
 

биелэлтийг улирал 
бүр үнэлэх ажлыг 
зохион байгуулах, 
үнэлгээнд үндэслэн 
арга хэмжээг авах 

урамшуулалт 
цалин олгох, 
цалингийн шатлал 
ахиулах 

чадварлаг, 
тогтвор 
суурьшилтай 
хүний нөөц бий 
болгоcон 
байна. 

дүгнэн “Бүрэн хангалттай болон 
хангалттай” үнэлэгдсэн 25 албан хаагчдад 
6,932.0 төгрөг, 2 дугаар улирлын 
гүйцэтгэлийг үнэлэн “Бүрэн хангалттай 
болон хангалттай, хангалттай” үнэлэгдсэн 
35 албан хаагчид 2021 оны 07 дугаар 
сарын 08-ны Б/45 дугаар тушаалаар 
11,079.1 төгрөгийн урамшууллыг тус тус 
олгосон. Жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн 
үнэлгээг үндэслэн урамшуулал олгохоор 
бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 
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3.Ажлын үр дүнгээр 
албан хаагчдыг 
шагнаж, урамшуулах 
ажлыг зохион 
байгуулах 

Чанар: Төрийн 
болон бусад 
шагналд 
тодорхойлсон 
байх. 

Тогтвор 
суурьшилтай 
хүний нөөц бий 
болгоcон 
байна. 

Албан хаагчдын шагналын судалгааг 3 
удаа гарган Ардын хувьсгалын 100 
жилийн ойг тохиолдуулан ажилласан жил, 
ажлын гүйцэтгэлд үндэслэн ажилдаа 
амжилт гарган хамт олноо манлайлсан 2 
албан хаагчийг Төрийн одон медалиар 
шагнуулахаар холбогдох газарт 
материалыг хүргүүлсэн бөгөөд 1 албан 
хаагч төрийн дээд “Хөдөлмөрийн хүндэт” 
медалиар шагнагдсан байна. Мөн 
Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурал болон Нийслэлийн Засаг даргын 
шагналаар шагнуулахаар 4 албан 
хаагчийн материалыг холбогдох 
газруудад хүргүүлж шагналыг олгуулж 
ажилласан. Нийслэлийн 382 жилийн ойн 
баярыг тохиолдуулан Нийслэлийн 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 
шагналаар 7 албан хаагч шагнагдсан. 
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Тав. Ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулах  

5 Албан тушаалд 
албан хаагч 
сонгон 
шалгаруулах 

1.Төрийн жинхэнэ 
албаны удирдах 
болон гүйцэтгэх албан 
тушаалын сул орон 
тоог нөхөх 

Чанар: Төрийн 
албаны тухай 
хууль, Албан 
тушаалын 
тодорхойлолтын 

Сул орон тоог 
хууль, журмын 
дагуу 
томилгоог 
хийсэн байна. 

Газарт үүссэн Төрийн захиргааны удирдах  
албан тушаалын 5, гүйцэтгэх албан 
тушаалын 9 сул орон тоонд тусгай 
шалгалт зарлуулах захиалгыг 2021 оны 05 
дугаар сарын 11-ний өдрийн 02/476, 11 
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 тусгай 
шаардлагад 
нийцсэн иргэнийг 
сонгон 
шалгаруулж 
томилсон байх 
Тоо хэмжээ: Сул 
орон тоо гарсан 
тоогоор 

дүгээр сарын 16-ны 2/2108 дугаар албан 
бичгээр Төрийн Албаны зөвлөлийн 
Нийслэл дэх салбар зөвлөлд хүргүүлсэн 
хэдий ч одоогоор тусгай шалгалт 
зарлагдаж сул орон тоо нөхөгдөөгүй 
байна. 
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Зургаа.Хүний нөөцийн мэдээллийн санг шинэчлэн баяжуулах  

6 
 

Хүний нөөцийн 
системд 
бүрэлдэхүүн 
хөдөлгөөнийг 
шинэчлэх 

1. Хүний нөөцийн 
цахим системд 
бүрэлдэхүүн 
хөдөлгөөн, албан 
хаагчтай холбоотой 
мэдээллийг тухай бүр 
шинэчлэх. 

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

Хүний нөөцтэй 
холбоотой 
аливаа  
мэдээлэл үнэн 
зөв, шийдвэр 
оновчтой 
гарсан байна. 

2020 оны төрийн албан хаагчийн 
бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан мэдээг 
нэгтгэн гаргаж 2 дугаар сарын 05-ны өдөр 
ТАЗ-ийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлд 
хүргүүлсэн. Хүний нөөцийн цахим 
системд жилийн эцсийн байдлаар албан 
тушаалаас чөлөөлөгдсөн 11, шилжсэн 4  
албан хаагчийн мэдээллийг хасч, албан 
тушаалд шинээр томилогдсон 13 албан 
хаагчийн мэдээллийг цахим системд 
бүртгэн мөн албан тушаал өөрчлөгдсөн 
албан хаагчдын мэдээллийг тухай бүрт 
шинэчлэн ажилласан.  Мөн бүтэц орон 
тооны өөрчлөлтөөр нэмэгдсэн хэлтсийн 6 
албан хаагчийн мэдээллийг системд 
бүртгэсэн. 
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Долоо. Хүний нөөцийг эрсдлийн удирдлагаар хангах  

7 
 
 

Хүний нөөцийг 
эрсдлийн 
удирдлагаар 
ханга 
 

1. Төрийн албан 
хаагчийн сургалт, 
ажиллах орчин, 
нийгмийн баталгааг 
хангах хөтөлбөрийн 
2021 оны төлөвлөгөөг 
албан хаагчдад 
таниулах 

Чанар: 
Төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан арга 
хэмжээний 
мэдээллийг албан 
хаагчдад 
танилцуулсан 
байх 

Төлөвлөгөөнд 
тусгагдсан 
ажлыг бүрэн 
хэрэгжүүлсэн 
байна. 

Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах 
орчин, нийгмийн баталгааг хангах 
хөтөлбөрийг 2021 оны 02 дугаар сарын 
09-ний өдрийн А/07 дугаар тушаалаар 
батлуулж, түүний хүрээнд 2021 онд 
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 
боловсруулан батлуулж, газрын цахим 
хуудаст байршуулан албан хаагчдад 
танилцуулсан. 
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2.Албан хаагчдын 
ажлын ачааллыг 
судлах, ачааллыг 
тэнцвэржүүлэх ажлыг 
зохион байгуулах 

Чанар:  Ажлын 
ачаалал 
тэнцвэржиж 
ачаалалгүй 
ажилласан байх. 

Ажлын 
ачааллыг 
тэнцвэржүүлсэ
н байна. 

Албан хаагчдын ажлын ачааллыг судлах, 
ачааллыг тэнцвэржүүлэх үүднээс, мөн 
бүтэц орон тооны өөрчлөлтийн дагуу 
албан тушаалын тодорхойлолтыг 
шинэчлэн боловсруулах ажлын хүрээнд 
ажлын байрны шинжилгээг хийж 
гүйцэтгэн, бусад холбогдох материалын 
хамт 2021 оны 07 дугаар сарын 29-ний 
өдрийн 2/967 дугаар албан бичгээр 
Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх 
салбар зөвлөлд хүргүүлсэн. 
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Найм. Байгууллагын соёлыг хөгжүүлэх  

8 
 

Байгууллагын 
соёлыг 
хөгжүүлэх 

1.Байгууллагын 
соёлыг бэхжүүлэх 
үүднээс  урлаг, спорт, 
соёлын олон талт арга 
хэмжээг зохион 
байгуулах, албан 
хаагчдын  хандлага, 
дадал, чадвар, соёл, 
сонирхлын байдлыг 
харгалзан мэдээллийн 
цагийг тогтмол 
явуулах 

Чанар: Сар бүр 
идэвхжүүлэлтийн 
ажил зохион 
байгуулсан байх. 

Хамт олны 
идэвх 
санаачлагыг 
дээшлүүлсэн 
байна. 

Газрын даргын 04 дүгээр сарын 05-ны 
өдрийн А/33 дугаар тушаалаар соёл, 
урлаг спортын зөвлөлийг байгуулсан 
бөгөөд уг хамтлаг нь 2021 оны нэгдсэн 
төлөвлөгөөг боловсруулан 2021 оны 04 
дүгээр сарын 08-ны өдөр батлуулсан. 
Төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу 2021 оны 11 
дүгээр сарын 05-ны өдөр Уулын оргил 
булаалдах тэмцээн,  2021 оны 11 дүгээр 
сарын 19-ний өдөр танин мэдэхүйн 
“Асуулт Хариулт Асуулт” тэмцээн,  2021 
оны 12 дугаар сарын 03-ны  Дартсны 
тэмцээн, 2021 оны 12 дугаар сарын 04-ний 
өдөр Сагсан бөмбөг, Гар бөмбөг, 
Ширээний теннисний тэмцээнийг тус тус  
амжилттай зохион байгуулав. 
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Ес.  Хүний нөөцийн үйл ажиллагааны мэдээллийн  ил тод байдлыг бүрдүүлэх  

9 Хүний нөөцийн 
үйл ажиллагааны 
мэдээллийн  ил 
тод байдлыг 
хангах 

1.Сул орон тооны 
зарыг цахим  хуудас 
болон мэдээллийн 
самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр 
шинэчилнэ 

Чанар: Сул орон 
тоо иргэд, олон 
нийтэд хүрсэн 
байх 

Сул орон тооны 
мэдээлэл 
иргэд, олон 
нийтэд 
нээлттэй 
болсон байна. 

Нийслэл дэх салбар зөвлөлд 2021 оны 5, 
11 дүгээр саруудад хүргүүлсэн сул орон 
тооны захиалга, болон мэдээллийг  
байгууллагын цахим хуудаст байршуулан 
ил тод байдлыг ханган ажилласан. 
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2.Хүний нөөцийн 
хөтөлбөр түүний 
хүрээнд 2021 онд 
хэрэгжүүлэх ажлын 
төлөвлөгөө, 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг цахим 
хуудсандаа 
ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулах 

Чанар: Хүний 
нөөцийн хөтөлбөр 
түүний хэрэгжилт 
олон нийтэд 
хүрсэн байх 

Хүний нөөцийн 
хөтөлбөр 
түүний 
хэрэгжилт олон 
нийтэд 
нээлттэй 
мэдээлэгдсэн 
байна. 

Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах 
орчин, нийгмийн баталгааг хангах 
хөтөлбөрийг 2021 оны 02 дугаар сарын 
09-ний өдрийн А/07 дугаар тушаалын 1 
дүгээр хавсралтаар, түүний хүрээнд 2021 
онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 2 
дугаар хавсралтаар батлуулсан бөгөөд 
хөтөлбөр, төлөвлөгөө, эхний хагас 
жилийн биелэлтийг газрын цахим хуудаст 
байршуулж ил тод байдлыг ханган 
ажилласан. 
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3.Төрийн албан 
хаагчийн ёс зүйн 
дүрмийг албан 
хаагчдад танилцуулж, 
цахим хуудсанд 
байрлуулна. 

Чанар: Төрийн 
албан хаагчийн ёс 
зүйн дүрэм  олон 
нийтэд хүрсэн 
байх 

Төрийн албан 
хаагчийн ёс 
зүйн дүрэм 
олон нийтэд 
нээлттэй 
мэдээлэгдсэн 
байна. 

Газрын Ёс зүйн зөвлөлийг нийт албан 
хаагчдын хурлаар сонгож газрын даргын 
2021 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 
А/30 дугаар тушаалаар шинэчлэн 
байгуулсан бөгөөд ёс зүйн дүрмээ албан 
хаагчдад танилцуулан цахим хуудаст 
байршуулан ил тод байдлыг ханган 
ажилласан. 
Ёс зүйн зөвлөл нь 2021 оны 05 дугаар 
сарын 31-ний өдөр “Ажлын байранд 
мөрдөх хэм хэмжээний журам” сэдэвт 
сургалт, 2021 оны 10 дугаар сарын 19-ний  
өдөр НЗДТГ-ын дэргэдэх Сургалт 
судалгааны төвөөс зохион байгуулсан “Ёс 
зүй”-н  цахим хэлбэрээр зохион 
байгуулсан сургалтад нийт албан 
хаагчдыг хамруулсан. 2021 оны 06 дугаар 
сарын 21-ний өдрийн 3/733 дугаар албан 
бичгээр эхний хагас жилийн байдлаар Ёс 
зүйн зөвлөлийн хийж, хэрэгжүүлсэн 
ажлын тайланг Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газарт хүргүүлэн ажилласан. 
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НИЙТ 94.2 
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3.5 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлттэй холбоотой мэдээлэл 

 
2021 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 72 өргөдөл, гомдол www.erp.ulaanbaatar.mn 

цахим системд бүртгэсэн бөгөөд шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 2 хоног 15 цаг 35 минут 

байна. Шийдвэрлэлт 100 хувийн биелэлттэй байна. 

 

2019 оноос 2021 оны хоорондох харьцуулсан графикийг харуулав. 
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ДӨРӨВ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

 

4.1. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн 

Авлигын эсрэг хууль, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 

зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Авлигатай тэмцэх 

үндэсний хөтөлбөр, Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн 

дүрмийн хэрэгжилтийг ханган биелүүлэх чиглэлээр дараах ажил арга хэмжээг хэрэгжүүлж 

ажиллаа.  

А. Авлигын эсрэг хууль, тогтоомжийг иргэдэд сурталчлах, соён гэгээрүүлэх үйл 
ажиллагааны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд: 

Байгууллагын цахим хуудасны “Ил тод байдал” цэсний “Авлигын эсрэг үйл 
ажиллагаа” хэсэгт “Соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаа” цэсийг шинээр нээж, ном, гарын 
авлага, хэвлэмэл материал, сурталчилгаа, видео мэдээ, сургалтын слайд танилцуулга 
цэсүүдийг нээж, тухай бүр мэдээллийг байршуулж ажилласан.  

Тус газар нь авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан баталж, 

2021 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр байгууллагын цахим хуудаст байршуулж олон нийтэд 

ил тод мэдээлсэн. 

 

 

 

 

 

Албан тушаалтан 2021 оны 02 дугаар сарын 15-ны дотор АТГ-ын цахим системд 

мэдүүлгээ гаргах 

үүрэгтэй видео 

мэдээг цахим 

хуудсанд 

байршуулан улирал 

бүр мэдээллийн 

шинэчлэлт хийж 

ажиллаж байна. 

 

“Шударга ёс, 
хөгжилд дэвшилд 
110” мэдээллийг 
самбар: 

Байгууллагын 

авлигын эсрэг үйл 

ажиллагааны 

төлөвлөгөөнд 

тусгагдсаны дагуу 

авлигын эсрэг үйл ажиллагааг мэдээлэн сурталчлах зорилгоор “Шударга ёс, хөгжилд 



40 
 

дэвшилд 110” мэдээллийг самбарыг 520,000 төгрөгөөр хийлгүүлсэн бөгөөд мэдээ 

мэдээллийг тухай бүр шинэчлэн ажиллаж байна.  

 

 

“Авлигатай 

тэмцэх газарт хэрхэн 

өргөдөл, гомдол, 

мэдээлэл гаргах вэ” 

гарын авлага, брошур 

хэвлэн, байгууллагын 

танилцуулга, тараах 

материал хэсэгт болон 

“Шударга ёс, хөгжилд 

дэвшилд 110” 

мэдээллийг самбарын 

тараах материалын 

хэсэгт байршуулсан. 

Тус газрын 

фэйсбүүк хуудсанд 

авлигын эсрэг соён 

гэгээрүүлэх үйл 

ажиллагааны дагуу 

мэдээ мэдээллийг тухай 

бүр олон нийтэд 

танилцуулан түгээж байна. 

 

Б. Авлигын эсрэг сургалт зохион байгуулах, 
албан хаагчдыг АТГ-аас зохион байгуулсан 
сургалтад хамруулсан байдал: 
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 Тайлант хугацаанд  Авлигатай тэмцэх газар болон Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 

газраас зохион байгуулсан хэлэлцүүлэг, сургалтууд бүрэн хамрагдсан. Үүнд:  

- Эрх бүхий албан тушаалтанд зориулсан - 3 

- Хуулийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан – 1 

- Нийт албан хаагчдад зориулсан – 1 

В. Байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл, эрмэлзэл, санаачил өрнүүлэх 

талаар: 

 Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан сургалт, зөвлөгөөнд тухай бүр албан 
хаагчдыг идэвхтэй хамруулан, байгууллагын нийт албан хаагчдын болон удирдлагын 
зөвлөлийн 5 удаагийн хурал зөвлөгөөнөөр авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх 
талаар анхааруулан ажилласан. 
 Мөн шударга, ил тод байдлыг хангах, авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх 

зорилгоор тус газраас зохион байгуулж буй бүх худалдан авах ажиллагааг 100 хувь 

цахимаар зохион байгуулах шийдвэрийг гарган биелэлтийг хангуулан  ажиллаж байна. 

Тус газраас 

бусад 

байгууллагатай 

байгуулсан 2 гэрээнд 

авлигаас урьдчилан 

сэргийлэх заалтыг 

тусган ажилласан. 

 Авлига ашиг 

сонирхлын зөрчил 

үүсэх шалтгаан 

нөхцөлийг 

арилгуулах арга 

хэмжээ авах 

 

Худалдан авах ажиллагааны шударга, ил тод байдлыг хангах, авлига ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс ангид байх зорилгоор тус газраас зохион байгуулж буй бүх худалдан 

авах ажиллагааг 100 хувь цахимаар зохион байгуулах шийдвэрийг гарган биелэлтийг 

хангуулан  ажиллаж байна. 

Авлигын 

эрсдэл ба авлига 

гарах боломжийг 

бууруулах чиглэлээр 

холбогдох арга 

хэмжээг авч 

хэрэгжүүлэх  ажлын 

хүрээнд Төрийн 

худалдан авах 

ажиллагааны газар 

болон Шүүхийн 

ерөнхий зөвлөл 

хамтран шүүхийн 

архивын зарим  

үйлчилгээг цахим 

хэлбэрт шилжүүлсэн тухай мэдээллийг цахим хуудас болон фэйсбүүк хуудсаар дамжуулан 

тендерт оролцогч нарт мэдээлэл хүргүүлсэн. www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn 

http://www.tender.gov.mn/
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цахим системд хуулийн дагуу тухай бүр нийтэлсэн-566 (багц болж задарсан, давхин 

зарласан зэрэг давхардсан тоогоор),  

 Өдөр тутмын сонинд урилга нийтэлсэн-309 (багц болж задраагүй),  

 “Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 

газар” фэйсбүүк хуудсаар тендерийн 

нээлтийг шууд дамжуулалт хийсэн-328,  

 

 www.tender.gov.mn цахим системд гэрээ 

бүртгэсэн-223 төсөл, арга хэмжээ (2020 оны 

6 гэрээ, 2021 оны 217 гэрээ). 

 

 Тус газарт эрх шилжин ирсэн төсөл, арга 

хэмжээний урилга үр дүн тухай бүр  

www.tender.gov.mn,  www.ub-

procurement.mn цахим системд нийтэлж 

хэвшсэн. 

Тендерийн үнэлгээнд тендерт 

оролцогчдын борлуулалтын орлого, татварын 

өр, машин механизмын талаарх мэдээлэл, 

шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн тодорхойлолт зэргийг эрх бүхий байгууллагуудын Төрийн 

худалдан авах ажиллагааны цахим системд холбогдсон лавлагааг ашиглан ажилласнаар 

хуурамч материал ирүүлдэг явдлыг таслан зогсоож, үнэн зөв мэдээлэлд үндэслэн үнэлгээг 

хийх нөхцөл бүрдсэн. 

Худалдан авах ажиллагааны хууль журамтай холбоотой өөрчлөлтүүд хийгдэж 

байгаатай холбогдуулан дараах давуу талууд бий болсон. Үүнд: 

  “Тендерт оролцогчоос ирүүлсэн гомдлыг хянан шийдвэрлэх журам” (Сангийн 

сайдын 2019 оны 131 дүгээр тушаалаар) хэрэгжсэнээр тендерт оролцогч гомдол 

гаргахдаа цахим хэлбэрээр гаргах, түүнийг захиалагч болон Сангийн яам, Шударга 

өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар цахим хэлбэрээр хүлээн авч хариуг хүргүүлэх 

боломж бүрдсэн; 

 “Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох 

журам” (Сангийн сайдын 2019 оны 132 дугаар тушаалаар) хэрэгжсэнээр Тендерийн 

материалыг тухайн тендерт оролцогчдод цахим системээр дамжуулан хүсэлт гаргаж 

тендерийн материалтай танилцах боломж бүрдэж, тендерт оролцогчид шалгарсан 

оролцогчийн материалтай танилцаж, захиалагч үнэн зөв үнэлгээг хийсэн эсэхэд 

хяналт тавих бүрэн боломжтой болсон.  

 Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-д тендер 

шалгаруулалтын онцгой журмын гэрээ шууд байгуулах аргаар зохион байгуулах 

ажлын урилга, үр дүнг мэдээлэх, тендерт оролцогчоос холбогдох санал, материалыг 

цахим хэлбэрээр хүлээн авах техникийн боломжийг бүрдүүлсэн тул 100 хувь цахим 

системээр дамжуулан зохион байгуулан ажиллаж байгаа нь шууд гэрээтэй 

холбоотой ажил ил тод болсон. 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах 

тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн “47.4.Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах 

зорилгоор үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоодын 

төлөөлөл, хувийн хэвшлийн, эсхүл төрийн бус байгууллагын хоёроос доошгүй төлөөлөгч, 

орон нутагт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас томилсон иргэн, 

Засаг даргын Тамгын газрын ажилтныг оролцуулна.” гэж заасны дагуу тус газарт нийт 

зохион байгуулагдсан төсөл, арга хэмжээний үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд 

http://www.tender.gov.mn/
http://www.tender.gov.mn/
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давхардсан тоогоор Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 57 албан хаагч, 69 иргэний 

төлөөлөл тус тус үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажилласан байна. 

Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах 

журмын дагуу үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд ажилласан 22 иргэнд нийт 1,922,000 

төгрөгийн урамшуулал олгосон байна. 

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор үнэлгээний хорооны 

бүрэлдэхүүнд иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас томилсон иргэн, Засаг даргын Тамгын 

газрын ажилтныг оролцуулах хуулийн биелэлтийг хангуулах ажлын хүрээнд 2021 оны 02 

дугаар сарын 05-ны өдрийн Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 

02 тогтоолоор Үнэлгээний хороонд бүрэлдэхүүнд ажиллах 40 иргэний мэдээллийг 

батлуулсан байна. 

 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж, холбогдох мэдээллийг тухай 

бүр олон нийтэд ил тод мэдээлж 

ажилласан тухайд: 

Байгууллагын цахим хуудсанд 

шилэн дансны мэдээллийг холбож, 

шилэн дансны хөтлөлтийг тайлант 

хугацаанд мэдээллийн баяжилтыг 

тухай бүр хугацаанд нь үнэн зөв 

оруулан ажиллаж байна. 

Нийтийн албанд 

томилогдохоор нэр дэвшсэн 

этгээдийн Хувийн ашиг сонирхлын 

урьдчилсан мэдүүлэг (ХАСУМ)-ийг 

Нийтийн албанд нийтийн болон 

хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 

ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.5 дахь 

хэсэгт заасны дагуу Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлэн хянуулж хэвшсэн. Авлигатай тэмцэх 

газраас ирүүлсэн дүгнэлтийг олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгох зорилгоор байгууллагын 

цахим хуудасны “Ил тод байдал” цэсний “Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа” хэсэгт “ХАСУМ 

хянасан дүгнэлт” цэсийг шинээр нээж, 8 удаагийн ХАСУМ хянасан дүгнэлтийг ил тод 

мэдээлэн ажилласан. 

Байгууллагын үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх хууль тогтоомжийг газрын цахим 

хуудаст байршуулсан. 

 Г. Аудитын байгууллагаас худалдан авах ажиллагаа, концесс, төсөв, санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд хийсэн аудитын дүгнэлт, акт, албан шаардлага, зөвлөмж, түүний хэрэгжилтийг 
Шилэн данс болон байгууллагын цахим хуудсаар олон нийтэд ил тод байршуулах ажлын 
хүрээнд; 

Аудитын байгууллагаас ирүүлсэн зөвлөмж, албан шаардлагыг байгууллагын цахим 

хуудаст болон шилэн дансны системд бүрэн оруулсан. Үүнд: 

 Нийслэл дэх төрийн аудитын газраас Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд 

хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигт хийсэн 

гүйцэтгэлийн аудитын тайлан;  

 Нийслэл дэх төрийн аудитын газраас Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд 

хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигт хийсэн 

гүйцэтгэлийн аудитын тайлан; 

 Нийслэл дэх төрийн аудитын газраас Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогын 

хэрэгжилт, үр нөлөөнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудит (2018-2020 он)-ын тайлан; 

 Нийслэлийн Дотоод аудитын газраас Байгууллагын 2019-2020 оны үйл ажиллагаанд 

хийсэн аудитын тайлан. 
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    Тайлант хугацаанд концесс, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн чиглэлээр аудитын 

шалгалт хийгдээгүй болно 

      Бусад: 

 2021 онд Архив албан хэрэг хөтлөлтийн “eDOC” нэгдсэн системийг ашиглан нийт 

2159 албан бичгийг цахимаар илгээж, 1191 ширхэг цаас, бичиг хэрэг, шуудангийн 

зардлыг хэмнэн ажилласан байна. 

 Тайлант хугацаанд тус газарт албан тушаалтанд холбогдох авлига, ашиг сонирхол, 

ёс зүйтэй холбоотой өргөдөл гомдол ирээгүй бөгөөд авлига, ашиг сонирхол, ёс зүйн 

аливаа зөрчил дутагдалгүй, сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан хаагчгүй 

ажилласан. 

 2020 оны ХАСХОМ мэдүүлэх үүрэгтэй 10 албан хаагчид мэдүүлгийг хэрхэн бөглөх, 

мэдүүлэх талаар арга зүйн зөвлөмж өгч, хуулийн хугацаанд мэдүүлэх шаардлагыг 

тавьж ажилласнаар ХАСХОМ мэдүүлэх албан хаагчид 2021 оны 01 дүгээр сарын 31-

ний өдрийн дотор мэдүүлснийг баталгаажуулж, бүртгэл хөтлөн ажилласан. Системд 

ХАСХОМ-ийн тайланг нэгтгэх ажлын бэлтгэл ажлыг ханган мэдүүлэгчдийн тулгалтыг 

хийсэн. Мөн байгууллагаас шилжсэн ХАСХОМ мэдүүлэх үүрэг бүхий албан хаагчдын 

мэдүүлгийг холбогдох газруудад шилжүүлсэн бөгөөд чөлөөлөгдсөн албан хаагчдын 

мэдүүлгийг хасалт хийж ажилласан. 

 Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга нараас хүлээн авсан 405 ширхэг “Ашиг 

сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл”-ийг 

Авлигатай тэмцэх газрын https://meduuleg.iaac.mn/AOS/Login сайтад холбогдох 

болон шилэн дансны системд нийтэлсэн.  

 2021 онд шинээр томилогдсон ХАСХОМ мэдүүлэх үүрэгтэй албан хаагчдад 

мэдүүлгийг хэрхэн бөглөх, мэдүүлэх талаар арга зүйн зөвлөмж өгч, хуулийн 

хугацаанд мэдүүлэх шаардлагыг тавьж ажилласнаар ХАСХОМ мэдүүлэх албан 

хаагчид цаг хугацааны хоцрогдолгүй системд мэдүүлсэн. 

 

  

https://meduuleg.iaac.mn/AOS/Login
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4.2 Худалдан авах ажиллагааг ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, 
хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчимд нийцүүлэн хуулийн дагуу зохион 
байгуулах: 

Ил тод зарчмыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд: 

 № Нийтлэх систем Оруулдаг мэдээлэл Нийтлэх хугацаа 

1 

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

Тендерийн урилга,  тендерийн 
баримт бичиг 

Тендер зарласан өдөр 

Тендерт оролцогчоос ирүүлсэн 
тодруулгын хариу 

Тендерийн нээлт хийх өдрөөс 
ажлын 3-аас хоногийн өмнө 

Нээлтийн мэдээлэл 
Тендерийн нээлт хийсэн даруйд 
систем автоматаар 

Мэдэгдэл, үр дүн Мэдэгдэл өгсөн өдөр 

Шалгарсан оролцогчийн 
материал (Тухайн тендерт 
оролцогчдод ил болгох) 

Гэрээ байгуулах эрх олгосон 
тухай үр дүнг цахим системд 
нийтэлсэн өдрөөс ажлын 5 
хоногийн хугацаанд 

Төсөл, арга хэмжээний гэрээг 
байгууллагын админд эрхтэй 
хэрэглэгчид хүлээлгэн өгч, 
нийтлүүлэх 

Гэрээг захиалагчаас хүлээн 
авсан даруйд 

2 

Нийслэлийн 
Худалдан авах 
ажиллагааны газрын 
(www.ub-
procurement.mn) 
цахим хуудас 

Тендерийн урилга,  тендерийн 
баримт бичиг 

Тендер зарласан өдөр 

Нээлтийн тэмдэглэл 
Нээлт хийснээс 1 цагийн 
хугацаанд 

Тендер шалгаруулалтын үр дүн Мэдэгдэл өгсөн өдөр 

Явцын мэдээлэл                                             
(Захирамж гарснаас эхлээд 
гэрээ байгуулах хүртэл) 

Тухай бүр 

3 

Үндэсний хэмжээний 
өдөр тутмын сонин 
(Засгийн газрын мэдээ 
сонин, Монголын 
мэдээ сонин) 

Нээлттэй тендер 
шалгаруулалтын журмаар 
зохион байгуулсан төсөл, арга 
хэмжээний урилга 

Тендер зарласан өдөр 

4 Шилэн данс 
Гэрээ байгуулагдсан ажлын үр 
дүн 

Сарын бүрийн 7-ны өдрийн 
дотор 

 
Тендерийн урилга, үр дүн, явцын мэдээллийг холбогдох цахим хуудас болон өдөр 

тутмын сонинд тухай бүр нийтлэн, ил тод мэдээлэх ажлын хүрээнд: 
Тайлант хугацаанд тус газар нь 352 төсөл, арга хэмжээний сонгон шалгаруулалтын 

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

газрын www.ub-procurement.mn цахим хуудсуудад 100 хувь нийтэлж ажилласан. Үүнээс 

тендер шалгаруулалтын үр дүн гарсан 309 төсөл, арга хэмжээний үр дүнг тухай бүр 

нийтэлж, хууль журмын хэрэгжилтийг хангаж ажилласан. 

Тендерийн урилгыг Засгийн газрын мэдээ сонин, Монголын мэдээ сонинд нийт 324 

удаа бэлтгэн хүргүүлж, нийтлүүлэн ажилласан байна.  

  Зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагааны нээлтийн тэмдэглэлийг 1 цагийн 

дотор, явцын мэдээллийг тухай бүр, үр дүнг тендерт оролцогчдод мэдэгдэл хүргүүлсэн 

өдөртөө багтаан дээрх цахим системүүдэд нийтэлж ажилласан.  

Худалдан авах ажиллагааны сонгон шалгаруулалтын нээлтийг хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл, олон нийтийн оролцоотойгоор зохион байгуулах: 

Тендерийн нээлтийг хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн оролцоотой, ил тод зохион 

байгуулах ажлын хүрээнд “Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар” фэйсбүүк 

хуудсаар нийт 346 удаагийн тендерийн нээлтийг шууд дамжуулан тендерт оролцогчид 

болон иргэд, олон нийтэд нээлттэй хэлбэрээр зохион байгуулж ажилласан бөгөөд үүний 

дүнд тухайн төсөл, арга хэмжээний зорилго, ач холбогдол мөн түүнийг хэрэгжүүлэхээр 

тендерт санал ирүүлсэн аж ахуйн нэгж нэр, үнийн санал, тендерийн баталгааны дүн, 

хугацаа зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг шуурхай, бодитой, өргөн хүрээнд хүргэж байна. 

http://www.tender.gov.mn/
http://www.ub-procurement.mn/
http://www.ub-procurement.mn/
http://www.tender.gov.mn/
http://www.ub-procurement.mn/
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Хэмнэлттэй, үр ашигтай байх зарчмыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд:  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 

тухай хуулийн 6.1 дэх хэсэгт заасны дагуу худалдан авах ажиллагаанд ил тод, өрсөлдөх 

тэгш боломжтой, үр 

ашигтай, хэмнэлттэй, 

хариуцлагатай байх 

зарчмыг баримтлан 352 

төсөл, арга хэмжээг Төрийн 

худалдан авах 

ажиллагааны цахим 

системээр дамжуулан 

зохион байгуулж, 

www.tender.gov.mn, 

www.ub-procurement.mn 

сайтуудад тендерийн 

баримт бичиг болон 

холбогдох мэдээллийг файл хэлбэрээр шууд татан авч үзэх боломжтой байдлаар 

байршуулснаар цаасны хэрэглээ, урсгал зардлыг бууруулах боломж бүрдсэн. 

 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар тухайн жилд хийх худалдан авах 

ажиллагааны төлөвлөгөөг тогтоосон хугацаанд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, 

Сангийн яаманд хүргүүлэх, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн талаарх 

мэдээллийг нэгтгэж тайлагнах:  

Нийслэлийн 2021 оны төсвийг НИТХ-ын 2020 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 02/11 

тогтоолоор батлагдсан бөгөөд 2020 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 03/6959 дугаар 

албан бичгээр НЗДТГ-ын газраас батлагдсан төсвийн тогтоолыг ирүүлсэний дагуу Төсвийн 

Ерөнхийлөн захирагчийн худалдан авах ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөөг Сангийн 

сайдын 281 дүгээр тушаалаар баталсан журмын маягт-1-ийн дагуу боловсруулан 2020 оны 

12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 3/2293 дугаар албан бичгээр НЗДТГ-т хүргүүлж  Нийслэлийн 

Засаг даргаар уламжлан 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 01/7032 дугаар албан 

бичгээр Монгол улсын Сангийн яаманд хүргүүлсэн. Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2021 

оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг Монголын мэдээ сонины 2021 оны  01 дүгээр 

сарын 04-ний өдрийн дугаарт  QR код уншигч ашиглан мэдээлэл авах боломжтойгоор 

нийтэлсэн. 

 

Тендерийн урилгыг өдөр тутмын сонин болон байгууллагын цахим хуудаст тогтоосон 

хугацаанд байршуулж, тендер шалгаруулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, дүнг тухай 

бүр ил тод, нээлттэй мэдээлэх:  

Тус газраас зохион байгуулж буй худалдан авах ажиллагааг 100 хувь Төрийн худалдан 

авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn) -ээр зохион байгуулж байгаа бөгөөд 

2021 оны  жилийн эцсийн байдлаар Улс, Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө, бусад эх үүсвэрээр 

хэрэгжих ажлын урилга, зарыг “Монголын мэдээ” сонинд 324 удаа нийтлүүлж, байгууллагын 

цахим хуудас (www.ub-procurement.mn), Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем 

(www.tender.gov.mn)-д тендерийн баримт бичиг, холбогдох мэдээллийг эдгээр системд 

файл /pdf/ хэлбэрээр байршуулан мэдээлж байна.  

http://www.tender.gov.mn/
http://www.ub-procurement.mn/
http://(www.tender.gov.mn/
http://www.ub-procurement.mn/
http://www.tender.gov.mn)-д
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Мөн зарлагдсан төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтын явц, тодруулга, 

тендерийн нээлтийн тухай мэдээллийг тухайн өдөрт нь багтаан олон нийтэд нээлттэй 

мэдээлж ажилласан. 

Тендер хүлээн авах, нээх, хянан үзэх, үнэлэх, үнэлгээний дүгнэлт гаргах, гэрээ 

байгуулах эрх олгох шийдвэр гаргах үйл ажиллагааг холбогдох хууль, журам, зааврын дагуу 

гүйцэтгэх:  

Тайлант хугацаанд тус газарт зохион байгуулагдаж буй Улс, нийслэлийн төсөв болон 

бусад эх үүсвэрээр хэрэгжиж байгаа 352 төсөл, арга хэмжээг тендер хүлээн авах, нээх, 

хянан үзэх, үнэлэх, үнэлгээний дүгнэлт гаргах, гэрээ байгуулах эрх олгох, шийдвэр гаргах 

үйл ажиллагааг хуулийн хүрээнд явуулахтай холбоотойгоор  үнэлгээний хорооны дарга нар 

үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга, гишүүдийг тухай бүр аргачлалаар хангаж, 

холбогдох хууль, журам, зааврын дагуу зөвлөмж, чиглэл өгч, дараах хууль, дүрэм, журам, 

аргачлалыг мөрдөн ажиллаж байна.  

       Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийн нэгж, Засаг даргын дэргэдэх 

холбогдох бусад байгууллагад худалдан авах ажиллагааг хэрэгжүүлэх чиглэлээр мэргэжил, 

арга зүйн туслалцаа үзүүлж, холбогдох мэдээллийг шуурхай гаргаж өгөх: 

Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй худалдан авах ажиллагааны мэдээний 

цахим систем (www.report.ub-procurement.mn)-ийн сургалтыг 2021.02.03-2021.02.08-ны 

өдрүүдэд зохион байгуулсан бөгөөд нийт 4 удаагийн сургалтаар нийслэлийн нутгийн 

захиргааны 30 байгууллагын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан 

нийт 35 албан хаагчийг системийн ашиглалттай холбоотой мэдээ, мэдээллээр хангасан. 

Тухайн жилд хэрэгжүүлсэн худалдан авах ажиллагааны тайланг зохих маягтын дагуу 

бэлтгэж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Сангийн яаманд хүргүүлэх: Нийслэлд 

2020 онд Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө болон бусад эх үүсвэрээр санхүүжин зохион 

байгуулагдсан худалдан авах ажиллагааны жилийн эцсийн тайланг Сангийн сайдын 2018 

оны 281 дүгээр тушаалаар баталсан журмын дагуу нэгтгэн боловсруулж, Төсвийн 

Ерөнхийлөн захирагчаар батлуулан Төсвийн асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны төв 

байгууллага болон холбогдох газруудад НЗДТГ-ын 2021 оны 01 дүгээр сарын 14-ний 

өдрийн 01/217 дугаар албан бичгээр хүргүүлэв. 

 

4.3. Байгууллагын төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааны ил тод байдлын шалгуур 

үзүүлэлтийн хэрэгжилт, үр дүн 

  Нийслэл хотын шуудын 2021 оны төсвийн хуваарийн дагуу 2021 оны 01-12 дугаар 

сард төсвөөс санхүүжих урсгал зардлын санхүүжилт 785,2 сая төгрөг төлөвлөсөн төсвийн 

гүйцэтгэлээр 695,3 сая төгрөгийн зардлын гүйцэтгэлтэй 89,9 сая төгрөгийн хэмнэлттэй 

ажилласан байна. Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 

“Төсвийн хэмнэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 43 дугаар тогтоолыг  

хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна. 

Цалингийн зардал 60,8 сая төгрөгийн, Нийгмийн даатгалын зардал 7,0 сая төгрөгийн, 

шуудан холбоо, хангамж,бараа материалын  зардал 1,3 сая төгрөгөөр, бусдаар 

гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамжийн зардал 12,1 сая төгрөгийн, хичээл 

үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардал 8,7 сая төгрөгийн  хэмнэлттэй ажиллаж батлагдсан 

төсөвт зардлын дүнд  11,4 хувийн хэмнэлттэй ажилласан байна. 

Төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах ажлын хүрээнд өмнөх 

оны төсвийн гүйцэтгэл, сар улирлын гүйцэтгэл, дараа жилийн төсвийн төсөл, хагас жилийн 

тайлан, аудитын тайлан, дүгнэлт, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, 

түүний шалтгаан, тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт, тендер шалгаруулалтын 

талаарх мэдээлэл, 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй худалдан авсан бараа, ажил, 

үйлчилгээний мэдээлэл, орлого зарлагын мөнгөн гүйлгээ зэргийг www.shilendans.gov.mn 

http://www.shilendans.gov.mn/
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мэдээллийн нэгдсэн системд татаж авах, хэвлэх боломжтойгоор, тодруулга өгөх албан 

тушаалтны нэр, утас, цахим хаягийн хамт байршуулан мэдээлж байна. 

 

4.4 "Шилэн дансны тухай хууль, Шилэн дансны цахим хуудаст тавигдах 

мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартын тогтоох тухай" журмын хэрэгжилт үр дүн: 

Нийслэл дэх төрийн Аудитын газраас тус газрын 2020 оны санхүүгийн тайланд 

хийсэн аудитаар зөрчилгүй санал дүгнэлт гардан авсан.  

Шилэн дансны тухай, Нягтлан бодох бүртгэлийн хууль, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын 

хууль болон Монгол Улсын Стандарт MNS 6529:2015-ын холбогдох заалтуудыг 

хэрэгжүүлэн аудитын зөвлөмжийн хэрэгжүүлэн ажиллаж 2021 оны санхүүгийн нэгтгэсэн 

тайланд өгсөн аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллах ажлын төлөвлөгөөг 

боловсруулан батлуулж биелэлтийг ханган ажиллаж байна. 

“Шилэн дансны тухай" хууль, "Шилэн дансны цахим хуудаст тавигдах мэдээллийн 

агуулга, нийтлэг стандартын тогтоох тухай" журмын дагуу гэрээ байгуулагдсан 290 төсөл, 

арга хэмжээний сар бүр оруулах мэдээллийг 11 удаа, Хүний нөөц, бүтэц орон тооны 

мэдээллийг  11 удаа, газрын хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 

төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн сар бүр оруулах мэдээллийг 11 удаа, санхүүтэй холбоотой сар, 

улирал, хагас жилээр болон тухай бүр мэдээлэх 88 мэдээллийг цаг хугацааны хоцрогдолгүй 

тус тус бүрэн нийтэлж ил тод байдлыг хангаж ажилласан.  

Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга нараас хүлээн авсан 405 ширхэг “Ашиг 

сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл”-ийг шилэн дансны 

системд мэдээлсэн. 

 

Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилт, үр дүн биелэлт 

                                                               (Хүснэгт-16) 

№ Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт Хувь 

Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал 

1 

Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны 
стратегийн зорилт, зорилго, 
тэргүүлэх чиглэл болон 
тэдгээрийн хүрээнд авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний 
үр дүн, зохион байгуулалтын 
бүтцийг цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; 

2017 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр А/124 
дүгээр тушаалаар батлагдсан “Мэдээлэл, 
технологийн аюулгүй байдал,  мэдээллийн ил 
тод байдлыг хангах журам”-ын дагуу 
байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө,  
эрхэм зорилго, зорилт, хүний нөөц, төсөв, 
санхүү болон худалдан авах ажиллагаатай 
холбоотой авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний  
мэдээллийг нээлттэй, ил тод      байршуулах 
талаар тодорхой зохицуулж, биелэлтийг 
ханган ажиллаж, мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр 
шинэчилж байна.  

100% 
 

2 

Үйлчилгээ, захидал харилцааны                 
асуудал хариуцсан албан  
хаагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, 
өөрийн нэр, албан тушаал,  
ажиллах журам,       харилцах       
утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах 
цагийн хуваарийг цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар  
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; 

Байгууллагын цахим хуудас www.ub- 
procurement.mn “Ил тод байдал” цэсний Үйл 
ажиллагааны ил тод байдал хэсгийн өргөдөл 
гомдлийн шийдвэрлэлт хэсэгт  санал хүсэлт, 
өргөдөл гомдлийн шийдвэрлэлтийг 
байршуулж ажилласан.  
Мөн газрын удирдлагаас иргэдтэй хийх 
уулзалтын хуваарийг нээлттэй, ил тод 
байршуулж веб хуудасны “Иргэнд танд” 
цэсэнд, мөн захидал харилцаа, өргөдөл, 
гомдол хүлээн авах албан  хаагчийн эцэг 
( эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал,  
харилцах утасны дугаарыг байршуулж, тухай 
бүр шинэчлэн ажиллаж байна. 

100% 

3 
Үйлчилгээ авахад шаардагдах 
бичиг баримтын жагсаалтыг 

Байгууллагын цахим хуудас 
www.ub-procurement.mn болон Төрийн 

100%   

http://www.ub-/
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цахим хуудас болон мэдээллийн 
самбартаа ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; 

худалдан авах ажиллагааны цахим систем 
(www.tender.gov.mn)-д 2021 онд бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах тухай ерөнхий 
төлөвлөгөө, тендерийн урилга, тендерийн 
баримт бичиг  болон  ажлын  тоо  хэмжээ, 
зураг  төсөв  бусад  холбогдох  материалыг 
файл хэлбэрээр татаж авч үзэх боломжтой 
байдлаар ил тод, нээлттэй мэдээлж байна.  
-Байгууллагын цахим хуудасны Иргэн танд 
цэсний А3 гэрчилгээ олгох сургалтын 
хуваарь цэсэнд Төрийн Худалдан авах 
ажиллагаанаас зохион байгуулагдах 
сургалтын холбогдох линкийг байршуулсан. 
-Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлаар батлуулахаар хүсэлтийг 2020 оны 
12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 6/2226 тоот 
албан бичгээр хүргүүлж, Нийслэлийн 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 02 дугаар сарын 
05-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор 
“Үнэлгээний хороонд ажиллах иргэдийн 
жагсаалт”-ыг батлуулж цахим хуудасны 
“Иргэн танд” цэсний цэсэнд байршуулсан. 
Тендерт оролцогч аж ахуйн нэгж 
байгууллагын төлөөлөлд зориулан худалдан 
авах ажиллагааны нийтлэг 100 асуулт, 
хариултын танилцуулгыг цахим хуудасны 
“Иргэн танд” цэсний нийтлэг асуулт, хариулт 
хэсэгт тухай бүр шинэчлэн байршуулсан. 

4 

Үйл ажиллагаандаа мөрдөж 
байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, 
журам, зааврыг цахим хуудас 
болон мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; 

Үндсэн   чиг   үүрэг   буюу   худалдан   авах 
ажиллагаа болон концессын тухай хүчин 
төгөлдөр мөрдөж буй хууль 13, журам заавар 
23, жишиг баримт бичиг 18-ыг тус тус 
www.ub-procurement.mn-д, худалдан авах 
ажиллагаа зохион байгуулах эрхийг 
шилжүүлсэн  тухай  Нийслэлийн Засаг 
даргын захирамжийг тухай бүр 
www.tender.gov.mn цахим хуудаст  
байршуулж,   нээлттэй мэдээлсэн. 
Мөн байгууллагаар үйлчлүүлсэн иргэн, 
ААНБ-ын төлөөлөл үйл ажиллагаандаа 
мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, 
журам, зааврыг танилцах боломжоор 
хангаж, гарын авлага, тараах материалыг 2 
тавиурт байршуулсан.  

100% 

5 

Шинээр боловсруулж байгаа 
бодлогын баримт бичиг болон 
захиргааны   хэм   хэмжээний 
актын шийдвэрийн төслийг цахим     
хуудсандаа 30-аас доошгүй хоног 
ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулж, холбогдох  төрийн  ба  
төрийн бус байгууллага, 
мэргэжлийн шинжээч, эрдэмтэн, 
иргэдийн саналыг авах, 
үндэслэлтэй гэж үзвэл    уг    
саналыг    төсөлд тусгах; 

Тус газар нь бодлогын баримт бичиг болон 
захиргааны хэм хэмжээний акт шинээр 
боловсруулдаггүй. Дээд шатны 
байгууллагаас 2021 онд шинээр 
боловсруулж байгаа 2 хуулийн төсөл, 5 
хуулийн шинэчилсэн найруулгад, 1 журмын 
төсөлд саналаа тухай бүр хүргүүлж, 
ажилласан. Үүнд: 
2021 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 
4/126 дугаар албан бичгээр “Мэдээллийн ил 
тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай 
хууль”-ийн шинэчилсэн найруулга буюу 
“Нийтийн мэдээллийн тухай хууль”-ийн 
төсөлд, 
2021 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн 
4/184 дүгээр албан бичгээр Нийслэлийн эрх 
зүйн байдлын тухай хуулийн төсөлд; 

 
100% 

http://www.tender.gov.mn)-д
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2021 оны 05 дугаар сарын  13-ны өдрийн 
4/475 дугаар албан бичгээр Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төсөлд, 2021 оны 06 дугаар 
сарын 08-ны өдрийн 4/646 дугаар албан 
бичгээр Зөвшөөрлийн нэгтгэсэн хуулийн 
төсөлд; 
2021 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн 
4/1195 дугаар албан бичгээр Монгол улсын 
засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, 
түүний удирдлагын тухай хуулийн төсөлд 
(шинэчилсэн найруулга), 2021 оны 08 дугаар 
сарын 27-ны өдрийн 4/1381 дугаар албан 
бичгээр Цар тахлын дараах эдийн засгийг 
дэмжих тухай" хуулийн төсөлд; 
2021 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 
4/1478 дугаар албан бичгээр Төрийн болон 
орон нутгийн өмчийн тухай (шинэчилсэн 
найруулга) хуулийн төсөлд; 
2021 оны 10 дугаар 22-ны өдрийн 4/1970 
дугаар албан бичгээр “Зөвлөх үйлчилгээ 
үзүүлэх иргэн, хуулийн этгээдэд тавих 
шаардлага, бүртгэх журам”-ын төсөлд; 
2021 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 
4/1997 дугаар албан бичгээр Төрийн болон 
орон нутгийн өмчит компанийн тухай 
хуулийн төсөлд; 
2021 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 
4/2090 дугаар албан бичгээр “Эдийн засгийн 
сэргэлтийг эрчимжүүлэх тухай” хуулийн 
төсөлд нэгжүүдээс санал авч, боловсруулан 
саналыг хүргүүлж, уг хуулийн төсөлд дахин 
санал авч нэгтгэн 2021 оны 12 дугаар сарын 
02-ны өдрийн 2/2166  нийт 10 хуулийн 
төслийн саналыг Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэст 
хүргүүлсэн. 
Хуулийн төсөлд олон нийтээс санал авахаар 
Сангийн яамны цахим хуудас 
(www.mof.gov.mn), Худалдан авах 
ажиллагааны цахим систем 
(www.tender.gov.mn)-д 2021 оны 09 дүгээр 
сарын 24-ний өдрөөс 30 хоногийн хугацаанд 
нийтэлж санал авахад байгууллагын 16 
албан хаагч санал өгсөн.   

6 

Үзүүлж байгаа үйлчилгээний 
арга, хэлбэрийг боловсронгуй 
болгох зохион байгуулалтын арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлэх; 

Нийт 345 төсөл, арга хэмжээний тендер 
шалгаруулалтыг 100% Төрийн худалдан 
авах ажиллагааны цахим системээр зарлаж, 
урилга холбогдох мэдээллийг ил тод, 
нээлттэй мэдээлсэн.  
Үүнээс тендер шалгаруулалтын үр дүн 
гарсан 300 төсөл, арга хэмжээний үр дүнг 
тухай бүр нийтэлж, хууль журмын 
хэрэгжилтийг хангаж ажилласан. 
Мөн нээлттэй тендер шалгаруулалтын 
журмаар зохион байгуулж буй тендер 
шалгаруулалтын нийт 324 урилгыг Зууны 
мэдээ, Монголын мэдээ сонинд нийтлүүлж, 
хуулийн хэрэгжилтийг хангасан. 
Тендерийн нээлтийг хэвлэл мэдээлэл, олон 
нийтийн оролцоотой, ил тод зохион 
байгуулах зорилгоор байгууллагын 
“Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 

100%  
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газар” фэйсбүүк хуудсаар нийт 346 удаагийн 
тендерийн нээлтийг шууд дамжуулан 
хийсэн. 

7 

Монгол Улсын Засгийн газрын 
тухай хуулийн 19    дүгээр 
зүйлийн  19.1  дэх хэсэгт заасны 
дагуу төрийн байгууллагын            
гүйцэтгэх тодорхой чиг үүргийг 
төрийн бус байгууллага    
гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд 
тухайн төрийн бус байгууллагын 
нэр, хаяг,  цахим  хуудас,  
эрхэлж  байгаа үйл ажиллагааны 
чиглэлийг цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан мэдээлэх; 

Төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлж 
байгаа ажил үйлчилгээ байхгүй байна. 

 
 
 
 
 
 

 
- 

8 

Тухайн байгууллага тодорхой 
төрлийн аж ахуйн үйл ажиллагаа 
эсхүл бусад үйл ажиллагаа 
эрхлэх зөвшөөрөл олгодог бол 
тухайн зөвшөөрөл эзэмшигчийн 
нэр, хаяг, эрхлэх үйл 
ажиллагааны чиглэл, зөвшөөрөл 
олгосон болон дуусгавар болох 
хугацааг цахим хуудсандаа 
ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх; 

Тус байгууллага нь аж ахуйн үйл ажиллагаа 
эсхүл бусад үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөл олгодоггүй болно. 

 
 
 

- 

9 

Салбарын хэмжээнд улсын 
төсвийн хөрөнгөөр болон 
гадаадын зээл, тусламжаар 
хэрэгжүүлж байгаа төсөл, 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц 
байдлын талаарх мэдээллийг 
цахим хуудаст байрлуулан тухай 
бүр шинэчлэх; 

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим 
систем www.tender.gov.mn болон 
байгууллагын цахим хуудас www.ub-
procurement.mn–т улс, нийслэлийн төсөв, 
орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө, 
бусад эх үүсвэрээр санхүүжиж буй 355 төсөл, 
арга хэмжээний урилгыг 588 удаа явц, үр 
дүнг тухай бүр байршуулж, ил тод 
мэдээллийг ханган ажиллаж байна. 

100%   

Хэсгийн дундаж хувь:100 

Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал 

1 

Сул орон тооны зарыг цахим 
хуудас болон мэдээллийн 
самбартаа ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр шинэчлэх, 
энэ тухай олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгслээр зарлах; 

Газарт үүссэн төрийн захиргааны удирдах 
албан тушаалын 5, гүйцэтгэх албан 
тушаалын 9 сул орон тоонд тусгай шалгалт 
зарлуулах захиалгыг 2021 оны 05 дугаар 
сарын 11-ний өдрийн 02/476, 11 дүгээр 
сарын 16-ны 2/2108 дугаар албан бичгээр 
Төрийн Албаны зөвлөлийн Нийслэл дэх 
салбар зөвлөлд хүргүүлсэн. Сул орон тооны 
зарыг http://ub-procurement.mn/ цахим 
хуудсанд байршуулан ил тод байдлыг 
хангасан. 

    
100% 

2 

Хүний нөөцийн хөтөлбөр түүний 
хэрэгжилтийг цахим хуудсандаа 
ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулах  

Төрийн албан хаагчдын сургалт, ажиллах 
нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангахад 
чиглэгдсэн арга хэмжээний талаарх дунд 
хугацааны хөтөлбөр боловсруулан 2021 оны 
02 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/07 дугаар 
тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар, 
хөтөлбөрийн дагуу 2021 онд хэрэгжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөөг 2 дугаар хавсралтаар тус 
тус батлуулсан. Хөтөлбөр, 2021 онд 
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, 
төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн 
биелэлтийг http://ub-procurement.mn/ -т 

100% 
 

http://www.tender.gov.mn/
http://ub-procurement.mn/
http://ub-procurement.mn/
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цахим хуудсанд байршуулж ил тод байдлыг 
хангасан. 

3 

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн 
дүрмийг албан хаагчдад 
танилцуулж, цахим хуудсанд 
байрлуулна.   

Газрын Ёс зүйн зөвлөлийг нийт албан 
хаагчдын хурлаар сонгож, газрын даргын 
2021 оны 04 дугаар сарын 01-ний өдрийн 
А/30 дугаар тушаалаар шинэчлэн 
байгуулсан бөгөөд “Ёс зүйн дүрэм”-ээ албан 
хаагчдад танилцуулан цахим хуудаст 
байршуулан ил тод байдлыг ханган 
ажилласан.   

 
100% 

 
 
 
4 

Албан хаагчдын ажлын 
гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл 
ажиллагааг үнэн зөв, шударга 
болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж      
байгаа      арга хэмжээний талаар 
цахим хуудсандаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан мэдээлж 
байх; 

Засгийн газрын 2020 оны 218 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ 
албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 
боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр 
дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам”-ын 
дагуу албан хаагчдын 2021 оны 1 дүгээр 
улирлын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэн 
“Бүрэн хангалттай болон хангалттай” 
үнэлэгдсэн 25 албан хаагчдад 6,931,635 
төгрөг, 2 дугаар улирлын гүйцэтгэлийг 
үнэлэн “Бүрэн хангалттай болон хангалттай” 
үнэлэгдсэн 35 албан хаагчид 2021 оны 07 
дугаар сарын 08-ны Б/45 дугаар тушаалаар 
11,079,099 төгрөгийн урамшууллыг тус тус 
олгосон бөгөөд сүүлийн хагас жилийн 
үнэлгээг 12 дугаар сарын 15-ны өдөр хийж, 
үнэлгээний талаарх мэдээллийг цахим 
хуудаст байршуулахаар бэлтгэн ажиллаж 
байна. 

 
100% 

Хэсгийн дундаж хувь: 100% 

         Нийт дундаж үнэлгээ:     100% 
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ТАВ. БУСАД ЧИГ ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 

 
5.1. Нийслэлийн хэмжээний худалдан авах ажиллагааны тайлан, мэдээний 

системийн тухай. 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 

тухай хуулийн 48, 49 дүгээр зүйл, Сангийн сайдын 2018 оны 281 дүгээр тушаалаар 

батлагдсан “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам”, Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 

А/335 дугаар захирамж, 2018 оны А/333 дугаар захирамжаар тухайн онд зохион 

байгуулагдах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайланг батлагдсан маягтын дагуу 

боловсруулан холбогдох газарт хүргүүлдэг болсон. Иймд Нийслэлийн хэмжээнд зохион 

байгуулагдаж буй худалдан авах ажиллагааны мэдээ мэдээллийг түргэн шуурхай, хялбар 

нэгтгэх зорилгоор нийслэлийн харьяа байгууллагуудын дунд ашиглах боломжтой 

(https://report.ub-procurement.mn)  цахим системийг 2020 оны 4 дүгээр улирлаас эхлэн 

хөгжүүлж 2021 оны 1 дүгээр улиралд ашиглалтад хүлээн авсан. 

                                                                        

 

Энэхүү програм хангамж нь нийслэлийн хэмжээнд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, 

арга хэмжээг төлөвлөх, явцын мэдээллийг оруулах, гүйцэтгэлийг тайлагнах зэрэг ухаалаг 

нэгдсэн цогц систем бөгөөд 2021 оны  жилийн эцсийн  байдлаар нийслэлийн харьяа 

байгууллагууд болон  9 дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албад уг системийг үйл 

ажиллагаандаа ашиглаж байна. 

Мөн тайлан мэдээний (https://report.ub-procurement.mn) цахим системийг Нийслэлийн 

нутгийн захиргааны байгууллагын дотоод удирдлагын систем www.erp.ulaanbaatar.mn 

цахим хуудасаар дамжин нэвтрэх боломжтойгоор хөгжүүлэлтийг Нийслэлийн Мэдээлэл, 

технологийн газартай хамтран хэрэгжүүлж байна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://report.ub-procurement.mn/
https://report.ub-procurement.mn/
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5.3 Удирдах дээд шатны байгууллага болон байгууллагын дотоод нэгжээс зохион 

байгуулсан сургалт, арга хэмжээнд албан хаагчдын бүрэн хамруулж, ажлын 

бүтээмжийг дээшлүүлэх. 

“Архив, албан хэрэг хөтлөлт”-ийн цогц сургалт (2021.01.21-22): Нийслэлийн Засаг 

даргын 02 дугаар хуралдааны тэмдэглэлд заасны дагуу төрийн албан хаагчдад баримт 

бичгийн стандарт, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай мэдлэг олгох, арга зүйгээр хангах, баримт 

бичиг боловсруулах, хөтлөх ур чадварыг сайжруулах зорилгоор “Архив, албан хэрэг 

хөтлөлт”-ийн цогц сургалтыг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх Сургалт, 

судалгааны төвийн багш Н.Оюундарь төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн онцлог, түүнд 

тавигдах шаардлагыг тодорхойлсон эрх зүйн баримт бичгүүд, захирамжлалын баримт 

бичиг зохион бүрдүүлэх, тушаал, захирамж, тогтоол, албан баримт бичгийн найруулга зүй, 

тушаал, тогтоол, захирамж боловсруулах, зохион байгуулалтын баримт бичиг 

боловсруулах арга зүй, албан бичиг, хурлын тэмдэглэл, гэрээ, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, 

тайлан, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт боловсруулах арга зүй, хадгаламжийн нэгж 

бүрдүүлэх арга зүй зэрэг сэдвээр 2021 оны 01 дүгээр сарын 21, 22-ны өдрүүдэд Zoom цахим 

системээр зохион байгуулсан. 

 

 

MS excel програмын сургалт (2021.03.29-31): Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 

дэргэдэх сургалт, судалгааны төвтэй хамтран MS EXCEL програмын танхимын сургалтыг 

2021 оны 3 дугаар сарын 29, 30, 31-ний өдрүүдэд зохион байгуулж тус газрын 32 албан 

хаагчийг хамруулсан. 

 

 

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн сургалт (2021.04.28): Нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газрын дэргэдэх сургалт, судалгааны төвөөс Zoom цахим системээр зохион 

байгуулсан  "Төрийн албан хаагчийн ёс зүй" сургалтад төрийн албанд шинээр томилогдсон 

Бичиг хэргийн эрхлэгч Т.Мөнх-Эрдэнэ, Нярав Б.Сансар нар хамрагдсан. 

Улс нийслэлийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

танилцуулга, Албан бичгийн журам, edoc, erp, өргөдөл гомдлын системийн тухай сургалт 
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(2021.05.11): Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас Zoob цахим системээр зохион 

байгуулсан Улс нийслэлийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

танилцуулга, Албан бичгийн журам, Edoc, ERP, Өргөдөл гомдлын системийн тухай 

сургалтад Дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн С.Оюунцэцэг, Ахлах мэргэжилтэн 

С.Рэнцэнмаа, А.Ариунсанаа, О.Буянжаргал нар хамрагдсан. 

 

 

"Хотын стандартын удирдамж арга зүйн баримт бичгийг хэрэглэх, стандарт норм 

дүрмийн хэрэгжилтийг хангах нь" сэдэвт сургалтад  (2021.05.12): Нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газрын 2021 оны 05 дугаар сарын 04-ний  өдрийн 04/1779 тоот Сургалт зохион 

байгуулах тухай албан бичгийн дагуу “Стандарт, норм, дүрмийг мөрдүүлэх арга хэмжээний 

тухай” А/276 дугаар захирамжаар иргэдийн эрүүл, аюулгүй, ая тухтай орчныг бүрдүүлэх, 

улс, нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа төсөл арга хэмжээг төлөвлөх, зураг 

төсөв боловсруулах, гүйцэтгэх, хяналт тавих чиг үүрэг бүхий албан хаагчдад зориулсан 

сургалтад тус газрын 20 албан хаагчид хамрагдсан. 

 

 

Үр дүнд суурилсан бодлого, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ сэдэвт сургалт 

(2021.04.12-04.23): Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газраас бэлтгэж, 

http://surgalt.unelgee.gov.mn веб хаягт байршуулсан “Журам шинэчлэн батлах тухай” 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын 

баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, “Журам батлах тухай” Засгийн газрын 2020 оны 216 дугаар 

http://surgalt.unelgee.gov.mn/
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тогтоолын хавсралт “Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах 

журам”, Засгийн газрын 2020 оны 217 дугаар тогтоолын хавсралт “Байгууллагын 

гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, 

тайлан гаргах журам”, Засгийн газрын 2020 оны 2018 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн 

жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах батлах, ажлын гүйцэтгэл, 

үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам”-уудыг хэрэгжүүлэх аргачлал, загварыг 

танилцуулсан 4 модуль цахим хичээлийг албан хаагчдаар судлуулах ажлыг 2021 оны 04 

дүгээр сарын 12-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хооронд зохион байгуулсан.  

Цахим хичээлд тус газрын 7 удирдах албан тушаалтан, 3 ахлах мэргэжилтэн 1 дотоод 

аудит хариуцсан мэргэжилтэн, 27 мэргэжилтэн нийт 38 албан хаагчийг зайнаас хамруулж 

34 албан хаагч амжилттай суралцаж батламжаа авсан. 

Зураг.8 Батламж 

 

Удирдлагын академийн мэргэшил дээшлүүлэх институтын сургалтанд  (2021.05.24): 

Удирдлагын академийн мэргэшил дээшлүүлэх институтын Төрийн албанд анх томилогдсон 

албан хаагчийг чиглүүлэх богино хугацааны зайн онлайн сургалтад Төлөвлөгөө, тайлан 

хариуцсан мэргэжилтэн С.Дөлгөөн, Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн Ц.Оюунболор, 

Барааны худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн А.Алимаа нар ажилттай 

хамрагдан гэрчилгээгээ гардан авсан. 

Тайлан мэдээний нэгдсэн системийн тухай сургалт (2021.02.03-08): Програм 

хийгдсэнтэй холбогдуулан Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, дүүргүүдийн 

Худалдан авах ажиллагааны албаны Худалдан авах ажиллагааны тайлан мэдээ хариуцсан 

мэргэжилтнүүд, худалдан авах ажиллагааны 

хэлтсийн мэргэжилтнүүдэд тус тус 

программын танилцуулга болон түүнийг 

хэрхэн ашиглах талаар сургалтыг 2021 оны 02 

дугаар сарын 03-ны өдрөөс 08-ны өдрийг 

хүртэл 5 хоногийн хугацаанд халдвар 

хамгаалалтын дэглэмийг баримтлан 

танхимаар зохион байгуулсан. Тус сургалтад 

Нийслэлийн Нутгийн захиргааны 44 

байгууллагын нийт 55 албан хаагчид 

хамрагдаж Нийслэлийн хэмжээний худалдан 

авах ажиллагааны тайлан, мэдээний 

системийн тухай, төсөл арга хэмжээний 

мэдээллийг цахим системд тухай бүр оруулах мэдээллийг үнэн зөв оруулснаар тайлангийн 

хэсгийн ач холбогдлын тухай мэдээллийг түгээж, системийн тухай ойлголтыг өгч ажиллав. 
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Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Д.Сумъяабазар 

Нийслэлийн Худалдан авах Ажиллагааны газар болон Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын 

газрын албан хаагчидтай уулзлаа: Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 

захирагч Д.Сумъяабазар 06 дугаар сарын 02-ны өдөр Худалдан авах ажиллагааны газар,  

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын албан 

хаагчдын төлөөлөлтэй уулзлаа. Уулзалтаар 

Улаанбаатар хотод хийж хэрэгжүүлэх бүтээн 

байгуулалтын ажлыг хэрхэн хийх, хөрөнгө 

санхүүжилт татах, ямар зохион байгуулалт 

хийх талаар санал солилцож, Улаанбаатар 

хотод сүүлийн 30 жил хуримтлагдаж ирсэн 

тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд хууль 

эрх зүйн орчныг сайжруулах шаардлагатай 

тухай хэлэлцлээ. Ирэх жилүүдэд томоохон 

бүтээн байгуулалт хийгдэнэ. Үүнд, Худалдан 

авах ажиллагааны газар, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын үүрэг, оролцоо чухал 

гэдгийг онцолсон бөгөөд хууль бус зүйлээс ангид, ёс зүйтэй байхыг сануулж, чанар 

стандартын шаардлага хангасан, хуулийн хүрээнд, хугацаанд нь төлөвлөсөн ажлаа хийж 

гүйцэтгэх ёстой хэмээн хотын дарга дурьдсан юм. 

2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр “Хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөлт, зохион 

байгуулалт, гүйцэтгэлийн хяналтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нь” сэдэвт сургалт, уулзалтыг 

Сангийн яам, ТХААГ, НЗДТГ-тай хамтран амжилттай зохион байгуулсан. Уулзалтанд 45 

байгууллагын 123 албан хаагч оролцож санал бодлоо солилцсон. 

      

               

                          
 



58 
 

5.4  Дүүргийн худалдан авах ажиллагааны албадад шалган зааварлах ажлыг зохион 
байгуулах ажлын хүрээнд: 
 

Тус  газрын даргын 2021 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/99 дүгээр тушаалаар 

дүүргийн худалдан авах ажиллагааны албадын үйл ажиллагаа, хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилттэй танилцах, албан 

хаагчдад мэргэжил, арга зүйн 

зөвлөгөө өгөх зорилгоор ажлын 

хэсэг байгуулж. 2021 оны 08 

дугаар сарын 20-28-ны хооронд 

Баянзүрх, Чингэлтэй, 

Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, 

Хан-Уул, Багануур, Багахангай, 

Налайх, Баянгол дүүргийн 9 

худалдан авах ажиллагааны 

албадад тус газрын 15 албан 

хаагч батлагдсан удирдамж, 

график хуваарийн дагуу 

ажилласан. 2021 оны 08 дугаар 

сарын 27-ны өдрийн байдлаар  нийт 9 дүүрэгт Улс, нийслэл, орон нутгийн хөгжлийн сан 

болон дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ  

87,2 тэрбум төгрөгийн 421 худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдсан байна. 9 

дүүргийн  худалдан авах ажиллагааны албадын  67 албан хаагчдыг хамруулан  

- Худалдан авах ажиллагаа 

зохион байгуулах   

- Худалдан авах ажиллагааны 

төлөвлөгөө, тайлагналт 

- Тендерийн материалаар 

хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх, 

албан хэрэг хөтлөлтийн 

стандарт 

- Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газраас 

холбогдох эрх бүхий 

байгууллагуудаас зөвлөмж 

тодруулга авч, дүүргийн 

худалдан авах ажиллагааны 

албадад нэгдсэн зөвлөмж 

хүргүүлэх зэрэг асуудлаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч хамтран ажилласан.  

 

 

Цаашид “зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах журам”-р албан хаагчдад 

сургалт зохион байгуулах, худалдан авах ажиллагааны албадын албан хаагчдын хурал, 

уулзалтыг цахимаар зохион байгуулах, сургалтын эрэлт хэрэгцээг тодорхойлж, хамтарсан 

сургалт зохион байгуулах зэрэг чиглэлээр дүүргүүдийн худалдан авах ажиллагааны 

албадтай хамтран ажиллаж байна.  
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Дараах хүснэгтэд албадад зохион байгуулагдаж буй төсөл, арга хэмжээний явцын 

мэдээллийг харуулав. 
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Багануур 19 7 10 - 2 - - - 

Багахангай 13 11 - - 2 - - - 

Баянгол 32 3 12 2 10 1 3 1 

Баянзүрх 53 22 3 11 6 7 4 - 

Налайх 14 12 2 - - - - - 

Сонгинохайрхан 51 26 5 4 9 1 5 - 

Сүхбаатар 102 66 13 2 9 12 - - 

Хан-Уул 76 17 30 6 8 8 7 - 

Чингэлтэй 61 27 4 1 2 5 22 - 

 

Дүүргүүдийн худалдан авах ажиллагааны албадад зохион байгуулагдаж буй төсөл, арга 

хэмжээ: 

 

       

5.5  Төрийн ажлын зохион байгуулалт: 

5.5.1. Албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын хүрээнд: 
Тайлант хугацаанд тус байгууллагад ирсэн болон явсан албан бичиг, түүний 

шийдвэрлэлтийн мэдээг дараах графикаар харуулав. 
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Тус газрын хэмжээнд 2021 онд нийт 151 А тушаал, 87 Б тушаалыг хууль журмын дагуу 

батлан гаргасан байна. 

 
 

5.5.2. Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт 
2021 онд тус газарт нийт 72 өргөдөл, гомдол ирсэн бөгөөд 2 хоног 15 цаг 47 минутад 

шийдвэрлэн ажилласан нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1 хоногоор буурсан 

үзүүлэлттэй байна. 
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5.5.3.Архивын ажлын хүрээнд:  
Архивын үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх, Архивын 

хадгаламжийн сангийн хадгалалт, хамгаалалт, галын аюулгүй байдлыг хангуулах, архивын 

баримтыг албан хэрэгцээнд ашиглуулах зэрэг 4 үндсэн үйл ажиллагааны 10 заалт бүхий 

төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан. Архивын 

хадгаламжийн сан нь нийт 21мкв талбайтай, баримт өрөх тавиур болон дохиоллын 

системтэй, чийг дулаан хэмжигч, гал унтраах тоног хэрэгсэл, галын хор, элс зэргийг 

байрлуулж, цахилгааны утаснуудыг далдалж галын аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан. 

Архивын хадгаламжийн санд нийт 24 удаагийн чийг дулааны хэмжилт хийж, 10 

удаагийн цэвэрлэгээ үйлчилгээ 2 удаагийн их цэвэрлэгээ хийж бүртгэлийн дэвтэрт 

тэмдэглэл хөтөлж ажилласан.  

2020 оны үйл ажиллагааны явцад үүссэн цаасан болон цахим баримтын бүртгэлийг 

Байгууллагын архивын ажлын үндсэн зааврын дагуу Удирдлагын Байнга хадгалах 42 

хадгаламжийн нэгж, Түр хадгалах 96 хадгаламжийн нэгж, 70 жил хадгалах 6 хадгаламжийн 

нэгж, тендерийн байнга хадгалах 396 хадгаламжийн нэгж, тендерийн түр хадгалах 32 

хадгаламжийн нэгж, цахим баримт 407 хадгаламжийн нэгжийг бүртгэлийн дагуу архивт 

хүлээн авсан.  

Цахим баримтын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах үүднээс Тусгай төрлийн 

баримтын зориулалтын соронзон орон үүсдэггүй 1500 cd, dvd хадгалах хүчин чадал бүхий 

сейфэнд 2020 онд бүрэн хэрэгжиж дууссан  234 ажлын 272 хадгаламжийн нэгжид цахим 

хувь үүсгэн бүртгэл үйлдэн байрлуулсан. 2021 онд бүрэн хэрэгжиж дууссан 62 төсөл, арга 

хэмжээний  баримтыг архивын хадгаламжийн санд хүлээн авсан. 

“Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”-ийн 2021 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 

хурлаар байгууллагын архивын хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор албан хэрэгцээнд 

зориулж цахим архивын баримт хадгалах CD-ны шүүгээг худалдаж авахаар шийдвэрлэсэн. 

Газрын даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 02 өдрийн А/145 дугаар тушаал гарч тус хөрөнгийг 

худалдан авахаар бэлтгэл ханган ажилласан. 

5.6. Олон нийтийг хамарсан бусад арга хэмжээ: 

5.6.1. Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр:  
2010 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн “Мод тарих 

үндэсний өдөр зарлах тухай” 63 дугаар зарлигаар  жил бүрийн  5, 10 дугаар сарын хоёр 

дахь долоо хоногийн бямба гарагийг бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр болгон зарласан 

байдаг. Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газрын хамт олон энэ арга хэмжээнд  

идэвхитэй оролцсон 

57

47

72

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2019 он, 4 хоног 7 цаг 32 
минут

2020 он, 3 хоног 2 цаг 32 
минут

2021 он, 2 хоног 15 цаг 47 
минут



62 
 

 

 

“Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-н хүрээнд “Сая уушги – Сая уушги“ мод тарих 

аяныг дэмжиж  тус газрын нийт албан хаагчид  2021 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр 

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд 45 ширхэг “Голт бор” мод суулгаж, 2022 онд үргэлжлэн 

хэрэгжих энэхүү аянд идэвхтэй хамтран оролцохоо илэрхийллээ. 

                
 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Тэрбум мод”  үндэсний хөдөлгөөнд 

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын хамт олон нэгдэж, Нийслэлийн Засаг 

даргын Тамгын газрын 2021 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 03/4082 дугаар албан 

бичгийн хуваарийн дагуу тус газрын 9 албан хаагч 2021 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр 

Налайх дүүргийн  “Шинэ Налайх”  цэцэрлэгт хүрээлэнд 24 ширхэг  “Тэхийн шээг”  мод тарьж 

оролцлоо. 
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Налайх дүүргийн 7 дугаар хорооны  “Шинэ Налайх”  цэцэрлэгт хүрээлэнд  

 

     
 

5.6.2. “Хотын соёл” аяны хүрээнд “СОЁЛТОЙ БолГОЁ” уриан дор зохион байгуулсан 
сард:  

Монгол Улсын төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого, Нийслэлийн Засаг дарга 

бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.6.3 

дахь “Хотын соёлыг төлөвшүүлж түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг бүх шатанд зохион байгуулна” 

арга хэмжээний хүрээнд иргэдийн нийтийн соёлыг дээшлүүлэхэд нийслэлийн нутгийн 

захиргааны байгууллагууд, дүүрэг, харъяа байгууллагуудын үйл ажиллагааг идэвхжүүлж 

“Соёлтой БолГоё” уриан дор тус газраас “СОЁЛТОЙ БолГОЁ” аяныг дэмжин зохион 

байгуулах ажлын төлөвлөгөөг баталж түүний хүрээнд нийт албан хаагчдын фэйсбүүкийн 

нүүр зургийг “Соёлтой БолГоё #Улаанбаатар #Хамтдаа” уриатай хүрээг нэмэн цахим 

орчинд түгээлээ. Энэ нь нийгмийн сүлжээнд уриалга гарган нүүр номын найзуудаа 

идэвхжүүлсэн арга хэмжээ болсон. Мөн албан хаагчид хотын соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх 

арга хэмжээнд нэгдэн сурталчилгааны хэвлэмэл материалыг Улаанбаатар хотод наах 

ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. 

  



64 
 

5.6.3. Нээлттэй хаалганы нэг сар өдөрлөгт оролцлоо. 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан Төрийн 

үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд ил 

тод, нээлттэй болгох зорилтын хүрээнд 2021 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр 

байгууллагын үйл ажиллагааг танилцуулах, сурталчлах “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ НЭГ САР” 

өдөрлөгийг Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албанаас зохион байгуулж, 

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын хамт олон оролцлоо. 

Өдөрлөгийн үеэр Худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн Г.Анар, 

Худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн 4 мэргэжилтэн 25 иргэнд зөвлөгөө, мэдээллийг өгч,  

ажиллалаа. Зөвлөгөө, мэдээллийг төрлөөр нь ангилбал: 

 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн талаар; 

 Холбогдох дүрэм, журмын талаар; 

 Нийслэлд хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний талаар иргэд, 

ААНБ-ын төлөөлөлд зөвлөгөө өглөө. Мөн үнэлгээний хороонд ажиллах 

хүсэлтэй худалдан авах ажиллагааны А3 гэрчилгээтэй 1 иргэнийг бүртгэж 

ажиллалаа. 

            
 

             

5.6.4.Бүх нийтийн өндөржүүлсэн бэлэн байдалын зэрэгт шилжсэн үед авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ:   

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн хугацаанд ажлын байранд ирж 

ажиллах болон цахимаар ажиллах албан хаагчдын хуваарийг тухай бүр баталж Улсын 

Онцгой комисс болон Нийслэлийн Онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу ажлын байранд 30 

хувиас ихгүй тооны албан хаагчдыг ажиллуулах ажлыг зохион байгуулсан.  

Бүх нийтийн өндөржүүлсэн бэлэн байдалын зэрэгт шилжсэн хугацаанд Zoom 

программ ашиглан байгууллагын дэргэдэх зөвлөлийн хурал, хэлтэс нэгжүүдийн хурал, 
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албан хаагчдын сургалт, үнэлгээний хорооны хурал зэргийг орон зайнаас үл хамааран 

зохион байгуулж ажилласан. 

Нийслэлийн Онцгой комиссын шуурхай штабын даргын баталсан “Худалдаа 

үйлчилгээний байгууллагуудаар үйлчлүүлж байгаа иргэдийг QR кодоор бүртгэлжүүлэх үйл 

ажиллагааг зохион байгуулж байгаа байдалд нийслэлийн агентлаг, харьяа 

байгууллагуудын хяналт тавьж ажиллах хуваарийн дагуу Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар 

хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах  Да хүрээ авто худалдааны төв,  Даймонд худалдааны төв, 

Дөрвөн өлзий худалдааны төвд үйл ажиллагаа эрхлэж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд QR 

кодоор бүртгэлжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа байдалд 8 албан хаагч 

хяналт тавин ажилласан.  

Мөн тус газрын нийт эрэгтэй албан хаагчид ковид-19 өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 

зохицуулагчаар Баянгол дүүргийн 4, 19, 20, 21 хорооны нутаг дэвсгэрт ажилласан бөгөөд 

тус хорооны иргэдэд халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж мэдээллийг хүргэж, 

хорооны албан хаагчидтай хамтран “Нэг хаалга-Нэг шинжилгээ”-ний ач холбогдлыг 

таниулах иргэдийг шинжилгээнд бүрэн хамруулахад дэмжлэг үзүүлж хамтран ажилласан. 

Дэлхийн нийтийг хамарсан (ковид-19) цар тахлын дэгдэлт манай оронд нэмэгдсэн 

тул албан хаагчдыг эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор 

Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газар болон Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвтэй 

хамтран  ажлын байрыг ариутгах, халдваргүйтгэлийн ажлыг нийт 23 удаа хийж гүйцэтгэсэн. 

5.6.5. Өрхийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлж ажилласан 
талаар: 

2021 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн Нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын ээлжит 

шуурхай зөвлөгөөн дээр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчаас 

өгсөн үүрэг даалгавраар Нийслэлийн Онцгой комиссын даргын баталсан “Нийслэлийн 

нутгийн захиргааны байгууллагуудаас коронавирусын халдварын үеийн тусламж 

үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах хуваарь”-ийн дагуу хэрэгжүүлэгч агентлагийн 

удирдлагууд ажилтан, албан хаагчдаа тогтвортой, хариуцлагатай ажиллах нөхцлөөр 

хангаж, зохион байгуулахыг даалгасан.  

Нийслэлийн Онцгой комиссын 2021 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн “Үүрэг 

хүргүүлэх тухай” 648 дугаар албан бичгээр “Нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагуудаас коронавирусын халдварын үеийн тусламж үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлэн 

ажиллах хуваарь”-ийг ирүүлсэн. 

Энэ ажлын хүрээнд дараах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүргийн дагуу 2021 оны 10 

дугаар сарын 04-ний өдөр НХААГ-ын даргаар  Сонгинохайрхан дүүргийн 24, 25, 26, 36, 41, 

42 дугаар хороонд (2021 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 15-ны өдөр 

хүртэл)  хяналт тавих болон ажиллах 29 албан хаагчийн хуваарийг батлуулж, өдөр бүр 6 

албан хаагч хуваарийн дагуу  өрхийн эрүүл мэндийн төвд ажиллаж эхэлсэн. Газрын даргын 

албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Г.Энхтайван, Орлогч даргын албан үүргийг түр орлон 
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гүйцэтгэгч Г.Содбаяр,  хэлтсийн 3 дарга, 1 ахлах мэргэжилтэн хяналт тавин, 21 албан хаагч 

ажиллаж, 1 албан хаагч коронавирусын халдвраар өвчилсөн тул чөлөөлөгдөж, 1 албан 

хаагч хүсэлт өгч (эрүүл мэндийн шалтгаанаар) чөлөөлөгдсөн.  

2021 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр өрхийн эрүүл мэндийн төвд ажиллах 9 албан 

хаагчийн 7 хоногийн хуваарийг Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн даргаар батлуулж, 

хэрэгжилтийг ханган ажилласан.   

Сонгинохайрхан дүүргийн Шуурхай штаб (Call center)-д дуудлага хүлээн авагчаар 3 

мэргэжилтэн 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэсэн.   

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллгааны газрын даргын баталсан хуваарийн дагуу 

2021 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрөөс 2021 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр хүртэл 

нийт 31 албан хаагч өрхийн эрүүл мэндийн төвд  ажилласан. Дээрх  хугацаанд эмийн багц 

540 ширхэгийг савлаж, 757 иргэнд зөвлөгөө, мэдээлэл өгч, програм болон бүртгэлд 2526 

иргэний холбогдох мэдээллийн оруулж ажилласан. Мөн Сонгинохайрхан дүүргийн Шуурхай 

штаб (Call center)-т 3 албан хаагч 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэн коронавирусын халдварын 

үеийн тусламж үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлэн ажилласан байна. 
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5.6.6. Албан хаагчдыг дархлаажуулалтын нэмэлт тунд хамруулж ажилласан талаар:  
Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн  хуралдааны 

57 дугаар тэмдэглэл болон Улсын онцгой комиссын Нэгдсэн шуурхай штабаас 2021 оны 11 

дүгээр сарын 19-ний өдрийн 10685 дугаартай албан бичиг, Нийслэлийн Онцгой комиссын 

2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 18 дугаар хурлын тэмдэглэл, мөн 2021 оны 11 

дүгээр сарын 16-ны өдрийн “Дархлаажуулалтыг идэвхжүүлэх тухай” 717 дугаар албан 

бичгийн дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж,  Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын эсрэг 

дархлаажуулалтын 3 дугаар тунгийн хамрагдалтыг нэмэгдүүлэн тус газрын 38 албан 

хаагчаас 33 албан хаагч III тунд хамрагдаж, нэмэлт тунд хамрагдах хугацаа болоогүй 2, 

вакцины эрүүл мэндийн эсрэг заалттай 3 албан хаагч байна. 
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         5.6.7. Сайжруулсан түлшний хяналтаар СХД-ийн 23, 39 дүгээр хороонд 

ажилласан талаар: 

           Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 

62 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Онцгой комиссын даргын 2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны 

өдрийн “Сайжруулсан түлш болон дархлаажуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх тухай” тушаал, 

тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан “Сайжруулсан түлшний нөөц, борлуулалт, 

түгээлт, дархлаажуулалтын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах байгууллага, албан 

тушаалтны хуваарь,  Нийслэлийн Онцгой комиссын 2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 

“Чиглэл хүргүүлэх тухай” албан бичгийн дагуу Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 

газрын дарга 2021 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр “Сонгинохайрхан дүүргийн 23, 39 

дүгээр хороонд 2021 оны 12 дугаар сард сайжруулсан түлшний хяналтаар ажиллах 8 албан 

хаагчийн хуваарь”-ийг баталсан. Хэрэгжилтийг ханган ажилласан.  

         “Түлшний хяналтаар явах албан хаагчдад өгөх заавар, зөвлөмж”-ийг боловсруулж, 

ажиллах албан хаагчдад цахимаар танилцуулсан.  
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Сонгинохайрхан дүүргийн 39 дүгээр хороо 

 
   

                        
 
 
 
 

                      
СХД-ийн  23-р хорооны Засаг дарга н.Цээлэйхүү, СХД-ийн  39-р хорооны Засаг дарга 
С.Сайхантуяа 
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5.6.8. Байгууллагын зөвлөл, комиссын үйл ажиллагааны талаар: 
 

Тус газарт  дараах байнгын комисс, зөвлөлүүд ажиллаж байна. үүнд: 

 Эцэг эхийн зөвлөл  

 Ёс зүйн зөвлөл  

 Соёл урлаг, спортын зөвлөл  

 Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл  

 Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс 

5.6.8.1. Соёл урлаг, спортын зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар:  
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 05-ны 

өдрийн А/39 дугаар  тушаалаар 7 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн 

байгуулсан. Зөвлөл нь 2021 онд үндсэн 2 ажлыг зохион байгуулан хэрэгжүүлсэн. Үүнд:  

 Байгууллагын албан хаагчдын дунд зохиогдох 6 төрөлт тэмцээн 

 Хотын соёл аян 

Хамт олны идэвх санаачлагыг дээшлүүлэх, соёл урлаг, биеийн тамир, спортын үйл 

ажиллагааг идэвхжүүлэх, хөдөлгөөний хомсдлоос сэргийлэх, эрүүл мэндийг бэхжүүлэх 

зорилгоор байгууллагын албан хаагчдын дунд  6 төрөлт тэмцээнийг 2021 оны 11 дүгээр 

сарын 08-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 04-ны хооронд  зохион байгуулсан. 
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 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2021 оны 06 дугаар сарын 21-ний 

өдрийн 03/2482 тоот албан бичгийн дагуу “ Соёлтой БолГоё” уриан дор тус зөвлөлөөс 

байгууллагынхаа албан хаагчдын дунд 2021 оны 07 дугаар сараас 12 сар хүртэл сар бүр 

ажил зохион байгуулж ажиллаа. 
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5.6.8.2.Эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар: 
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны 

өдрийн А/59 дүгээр тушаалаар 5 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр “Эцэг, эхийн зөвлөл”-

г шинэчлэн байгуулсан. Зөвлөл нь 5 заалт бүхий төлөвлөгөө гарган батлуулж биелэлтийг 

ханган ажиллаж  дараах    ажлуудыг   хийж   гүйцэтгэсэн байна. Үүнд: 

 

 “Би хариуцлагатай аав, ээж” буланг тогтмол ажиллуулж албан хаагчдад байнгын мэдээлэл 

өгч, бага насны хүүхэдтэй албан хаагчдын судалгааг гаргаж  “Хүүхэд зорчиж байна” 

анхааруулах зурагт хуудсыг тээврийн хэрэгсэлд нь  байршуулан замын хөдөлгөөнд соёлтой 

болгоомжтой оролцохыг уриалан ажиллаа.  

 

 
 

 

            2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр Соёлын яам, Нийслэлийн Гэмт хэргээс 

урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлтэй хамтран “Соёлын бүтээлч сар” аяны хүрээнд "Эцэг 

эхийн анхдугаар зөвлөгөөн"-нийг Соёлын төв өргөөнд  зохион байгуулсан.  
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Байгууллагын албан хаагчдын хүүхдүүдийн 

сургуулийн орчин, сурган хүмүүжүүлэгч багш 

удирдлагатай нь уулзах ажлын хүрээнд 

удирдамж, хуваарь батлуулж албан хаагчид 

2021 оны 12 дугаар сарын 06-10-ны хооронд 

графикийн дагуу 2 цагийн хугацаагаар ажлаас 

чөлөөлөгдөж, сургууль, цэцэрлэгийн багш 

нартай уулзаж санал солилцсон.  

 

 

 

 

5.6.8.3. Ёс зүйн зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар: 
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ны 

өдрийн А/30 дугаар  тушаалаар 5 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр “Ёс зүйн зөвлөл”-г 

шинэчлэн байгуулсан. Зөвлөл нь 6 заалт бүхий төлөвлөгөө гарган батлуулж биелэлтийг 

ханган ажиллаж  дараах    ажлуудыг   хийж   гүйцэтгэсэн байна. Үүнд: 

Тус зөвлөлөөс “Ажлын байранд мөрдөх хэм хэмжээний журам” сэдэвт сургалтыг 

байгууллагын нийт албан хаагчдын дунд цахим хэлбэрээр 2021 оны 05 дугаар сарын 31-

ний өдөр зохион байгуулсан. 

 

 
 

Мөн  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын  дэргэдэх Сургалт судалгааны төвөөс 

зохион байгуулсан “Ёс зүй”-н сургалтад 2021 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр нийт албан 

хаагчид  оролцсон. 

Байгууллагын албан хаагчдын дунд олон улсын хүний эрхийн өдрийг тохиолдуулан 

“хүний эрх-ёс суртахуун” сэдэвт гар зургын уралдаан зохион байгуулсан. Уралдаанд албан 

хаагч нар идэвхитэй оролцлоо. 
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 “Ёс зүйтэй албан хаагч”-ийг тодруулан  шалгаруулахаар 2021 оны 12 дугаар сарын 13-наас 

17 ны хооронд албан хаагчдын дунд санал асуулга явуулж оны шилдэг ёс зүйтэй албан 

хаагчдыг тодруулан шалгарууллаа. Зөвлөлийн тайлан мэдээг хагас болон бүтэн жилээр 

НЗДТГ-т хүргүүлэн ажилласан.  
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