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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 
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 
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 түвшинд 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 батлагдсан ба Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 

А/752 дугаар захирамжаар шинэчлэн батлагдсан газрын дүрмийн дагуу үйл ажиллагаа 

явуулж байна. 

БОДЛОГЫН ЗОРИЛТ 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд:  

 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний 

худалдан авах ажиллагааг ил тод болгож, иргэд, олон нийтийн оролцоо, хяналтыг 

нэмэгдүүлнэ. 

Эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд: 

 “Төрийн худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн системийг бүрэн ажиллуулж, хөрөнгө 

оруулалтын ажлын зохион байгуулалт, үр дүнг ил тод болгон иргэд олон нийтийн 

оролцоо, хяналтыг нэмэгдүүлнэ.  

 Байнгын хэрэгцээтэй бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авалтыг ерөнхий 

гэрээний зарчмаар хэрэгжүүлнэ. 
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НЭГ. “БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН” 

 

1.1 “Иргэдийн оролцоотой-хөгжлийн жил”-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 
биелэлт, үр дүн 

 

 

Биелэлт: Тус газар нь НИТХ-ын 2018 оны 79 дүгээр тогтоолоор А3 гэрчилгээтэй 77 

иргэнийг худалдан авах ажиллагаанд хяналт тавьж үнэлгээний хороонд ажиллах 

олон нийтийн төлөөллөөр томилуулсан. Тайлант хугацаанд газрын даргын 

тушаалаар 13 иргэнийг үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд олон нийтийн төлөөллөөр 

томилон, Сангийн сайдын 2014 оны 212 дугаар тушаалаар батлагдсан “Үнэлгээний 

хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам”-ын 

дагуу худалдан авах ажиллагааг бүрэн хэрэгжүүлсэн үнэлгээний хорооны 6 иргэний 

төлөөлөлд 335,065 төгрөгийн урамшуулал олгосон. Мөн үнэлгээний хорооны 

бүрэлдэхүүнд орж ажиллахаар сонирхож байгаа, А3 гэрчилгээ эзэмшсэн 100 

иргэнийг бүртгэж, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар батлуулах зорилгоор 

Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

“Төсөл, тендер
шалгаруулалтыг олон
нийтэд ил тод болгож
“Шилэн тендер
шалгаруулалт” бодлого
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд
“Худалдан авах
ажиллагаанд олон улсын
шилдэг арга туршлагыг
нэвтрүүлэн, худалдан авах
ажиллагааны хууль
тогтоомжийг боловсронгуй
болгож, цахим худалдан
авах ажиллагааны нэгдсэн
систем, дэд системүүдийг үе
шаттайгаар хэрэгжүүлэх
замаар улсын хэмжээнд
ашиглалтад бүрэн оруулна.

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын
захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн хөрөнгөөр
хэрэгжүүлэх төсөл, арга
хэмжээний худалдан авах
ажиллагааны сонгон
шалгаруулалтыг ил тод
болгож, иргэд, олон нийтийн
оролцоо, хяналтыг
нэмэгдүүлнэ.

Нийслэлийн эдийн засаг,
нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн
чиглэл

Төрийн худалдан авах
ажиллагааны нэгдсэн
системийг бүрэн ажиллуулж,
хөрөнгө оруулалтын ажлын
зохион байгуулалт, үр дүнг ил
тод болгон иргэд олон
нийтийн оролцоо, хяналтыг
нэмэгдүүлнэ.

Байнгын хэрэгцээтэй бараа,
ажил, үйлчилгээний худалдан
авалтыг ерөнхий гэрээний
зарчмаар хэрэгжүүлнэ.

• Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга
хэмжээг төлөвлөж, зохион байгуулахад
иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ

2019 ОНД 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

АЖИЛ:

• Худалдан авах ажиллагааны
үнэлгээний хороонд орж ажиллах
иргэдийн төлөөллийн тоог нэмэгдүүлэх

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
АРГА ХЭМЖЭЭ

• Үнэлгээний хороонд ажиллах иргэний 
тоог нэмэгдүүлсэн байнаХҮРЭХ ҮР ДҮН
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мэдээллийг 2019.05.14-ний 04/544 дүгээр албан бичгээр НИТХ-ын ажлын албанд 

хүргүүлж ажилласан. 

Үр дүн: НИТХ-ын 2018 оны 79 дүгээр тогтоолоор батлагдсан А3 гэрчилгээтэй 77 

иргэний 69 хувь нь гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа дууссан болон оршин суух 

харьяалал өөрчлөгдсөн зэрэг шалтгаанаар үнэлгээний хороонд ажиллах боломжгүй 

байх тул шинээр 100 иргэн нэмж батлуулснаар үнэлгээний хороонд ажиллах иргэний 

тоог эрс нэмэгдүүлэх юм.  

 

 
 
Биелэлт: 

- Тус газраас НИТХ-ын 2018 оны 20/17 тогтоолоор батлагдсан 2019 онд хэрэгжих 

506,2 тэрбум төгрөгийн 290 багц төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны 

төлөвлөгөөг төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим (www.tender.gov.mn) 

системд нийтлэн, иргэн олон нийтэд нээлттэй мэдээлсэн.  

- НЗД-ын 232 захирамжийг үндэслэн Сангийн яаманд 38 удаа хүсэлт гаргаж, дээрх 

төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулан 626 төсөл, арга хэмжээг системд бүртгэж,  худалдан 

авах ажиллагаа эрх шилжүүлэх ажлыг 420 удаа хийж гүйцэтгэн цахим системээр 

тендер зохион байгуулах боломж нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. 

- Нийслэлийн нутгийн захиргааны 29 байгууллагын төлөөлөлд 200 удаа утсаар болон 

teamviewer программын тусламжтайгаар www.tender.gov.mn системд худалдан авах 

ажиллагааны төлөвлөгөө үүсгэж, бүртгэх, тендерийн урилга зарлах, нээлт хийхтэй 

холбоотой зааварчилгаа өгч, дэмжлэг үзүүлсэн. Мөн Төрийн өмчийн бодлого 

зохицуулалтын газартай хамтран цахим систем (www.tender.gov.mn)-ийн нууцлал, 

аюулгүй байдлын талаар сургалт зохион байгуулж 2019 оны 5 сарын 10-ны өдөр 

нутгийн захиргааны 29 байгууллагын 46 албан хаагчийг хамруулсан.  

- Засгийн газрын төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийн ашиглалтыг 

хангах, худалдан авах ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах тухай 3 

удаагийн зөвлөмжийг нийслэлийн нутгийн захиргааны 89 байгууллагад 2019 оны 

01/213, 01/451 болон 03/566  дугаартай албан бичгээр хүргүүлж, мэргэжил арга 

зүйгээр хангасан.  

- Нийслэлийн Засаг дарга үүрэг болгосны дагуу тендерийн ил тод, нээлттэй байдлыг 

олон нийтэд сурталчлах, тендерийн нээлтийг хэвлэл мэдээллийн байгууллага, иргэн 

олон нийт, тендерт оролцогчийн оролцоотой зохион байгуулах ажлыг 5 дугаар 

сараас эхлүүлсэн. Уг арга хэмжээнд хэвлэл мэдээллийн байгууллагын 10 гаруй 

төлөөлөл, 214 аж ахуйн нэгж, иргэний төлөөлөл оролцсон. Мөн долоо хоног бүр 

• Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний гүйцэтгэлд иргэдийн
хяналтыг нэмэгдүүлнэ

2019 ОНД 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

АЖИЛ:

• Худалдан авах ажиллагааг Төрийн
худалдан авах ажиллагааны цахим
(www.tender.gov.mn) системээр зохион
байгуулах

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
АРГА ХЭМЖЭЭ

• Худалдан авах ажиллагааны ил тод 
байдлыг нэмэгдүүлсэн байна.ХҮРЭХ ҮР ДҮН
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тендерийн нээлтийг LIVE хэлбэрээр хийж youtube мэдээллийн сүлжээ, 

www.Ulaanbaatar.mn цахим хуудаст байршуулж хэвшсэн.  

- Үр дүн: Тайлант хугацаанд тус газарт 226.6 тэрбум төгрөгийн 219 төсөл, арга 

хэмжээний эрх шилжин ирсэн бөгөөд үүнээс тендер зарлагдсан 219 төсөл, арга 

хэмжээг 226.6 тэрбум төгрөгийн 100 хувь цахим системээр зохион байгуулаад байна.  

- Нийслэлийн хэмжээнд төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийн 

ашиглалт 81,2 хувь хэрэгжиж буюу өнгөрсөн оны эхний хагас жилтэй харьцуулахад 

30,7 хувь өссөн дүнтэй байна. 

ХОЁР. “ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН” 
 

Хүснэгт 1. Тус газрын хяналтад буй тогтоол, шийдвэр захирамжийн хэрэгжилт 

№ Баримт бичгийн нэр 

Ш
и
й
д

в
э
р

и
й
н
 т

о
о
 

Н
и
й
т 

за
а

л
т Хэрэгжилтийн 

үнэлгээ /хувь/ 

Х
у
га

ц
а

а
 

б
о

л
о

о
гү

й
 

Б
и
е

л
э
л

ти
й
н
 х

у
в
ь
 

1
0
0
%

 

7
0
%

 

3
0
%

 

1 Засгийн газрын тогтоол  4 13 8 5     89 

2 
Засгийн газрын хуралдааны 
тэмдэглэл  

1 20 16 3   1 96 

3 
Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 
хурлын тэмдэглэл 

2 2 2       100 

4 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 
/ХАА холбоотой/ 

25 143 21 78 3 41 75 

6 Нийт 32 178 48 86 3 42 90 

 
НХААГ-ын бүртгэл хяналтад авч хэрэгжүүлж байгаа тогтоол шийдвэрийг өнгөрсөн 

оны мөн үетэй харьцуулбал, үйл ажиллагаатай холбоотой шийдвэрийн биелэлт 4 хувиар 
өсч,  худалдан авах ажиллагааны биелэлт 5 хувиар буурсан байна. Тодруулбал, тус газарт 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар эрх шилжин хэрэгжиж буй худалдан авах 
ажиллагааны хувьд хэрэгжилт өмнөх онтой харьцуулахад 5 хувь буурсан байна.  
 

Хүснэгт 2. Тогтоол шийдвэр, захирамжийн хэрэгжилтийг өмнөх онтой харьцуулсан дүн 

Тогтоол шийдвэр, захирамж 2018 эхний хагас жил 2019 эхний хагас жил 

Нийт шийдвэрийн тоо 59 Биелэлт 32 Биелэлт 

Нийт заалтын тоо, хэрэгжилтийн 

хувь 

192 90% 178 90% 

Үйл ажиллагаатай холбоотой 

заалтын тоо, хэрэгжилтийн хувь 

91 91% 35 95% 

Худалдан авах ажиллагаатай 

холбоотой заалтын тоо 

хэрэгжилтийн хувь 

101 80% 143 75% 
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ГУРАВ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН 

3.1 Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үндсэн үүргийн хэрэгжилттэй холбоотой 
мэдээлэл: 

Тус газарт 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 219 төсөл, арга хэмжээний 

эрх шилжин ирсэн бөгөөд худалдан авах ажиллагааг хууль, журмын дагуу зохион байгуулан 

ажиллаж байгаа бөгөөд нийт ажлын явц 80%-тай байна Үүнд:  

 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй 121,357.4 сая төгрөгийн батлагдсан төсөвт 
өртөг бүхий 108 ажил, 

 Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй 97,598.4 сая төгрөгийн 
батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 63 ажил, 

 Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй 3,158.2 сая 
төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 30 ажил, 

 Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй 2,200.0 сая төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 1 ажил, 

 Он дамжин хэрэгжиж буй 2,310.0 сая төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 16 

ажил,  

 Урсгал зардлаас санхүүжихээр эрх шилжиж ирсэн 174.1 сая төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 1 ажил байна. 

 
Хүснэгт 3. Тус газарт эрх шилжсэн төсөл, арга хэмжээний явц 

Д/Д Товч тайлбар 
Ажлын 

тоо 
Ажлын 
тоо /%/ 

Батлагдсан 
төсөвт өртөг 

1 Гэрээ хийгдсэн 70 32.0% 23,038,067.4 
2 Гэрээ байгуулах эрх олгосон 12 5.5% 19,241,541.0 
3 Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 42 19.2% 91,503,600.0 
4 Тендерийн материал хүлээн авч байгаа 37 16.9% 23,623,019.8 
5 Тендерийн баримт бичиг боловсруулж байгаа 3 1.4% 880,000.0 
6 Зураг төсөв, ажлын даалгавар ирээгүй ажил 42 19.2% 20,547,700.0 
7 Газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй 13 5.9% 47,790,000.0  

НИЙТ 219 100% 226,623,928.1 
 

Үр дүн: 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 
ажиллагааны явц 80%-ийн хэрэгжилттэй буюу өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 10%-
аар өссөн дүнтэй байна.  

График 1. Худалдан авах ажиллагааны явц /Төсөл, арга хэмжээний тоо/  
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3.1.1 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: 

НИТХ-ын 2018 оны “Нийслэлийн 2019 оны төсөв батлах тухай” 20/17 дугаар 

тогтоолоор батлагдсан Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө, Нийслэлийн Замын сангийн хөрөнгө, 

Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих нийт 506,186.2 сая 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 288 багц хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга 

хэмжээний “Худалдан авах ажиллагааны 2019 оны ерөнхий төлөвлөгөө”-г төрийн худалдан 

авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn, байгууллагын цахим хуудас www.ub-

procurement.mn,  Нийслэлийн www.ulaanbaatar.mn цахим хуудас болон Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 48 дугаар 

зүйлийн 48.5 дахь заалтын дагуу хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл буюу “Засгийн газрын мэдээ” 

сонины 2019 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн дугаарт нийтлүүлж олон нийтэд 

мэдээлсэн. 

Тус газарт эрх шилжиж ирсэн нийт 219 ажлаас 156 (57 багц 1 ажил) ажлын худалдан 

авах ажиллагааг 100 хувь төрийн худалдан авах ажиллагааны 

цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр зохион байгуулж, 

байгууллагын цахим хуудас (www.ub-procurement.mn)–т 

холбогдох мэдээллийг тухай бүр нийтэлж байна. Мөн Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх 

заалтын дагуу тендерийн урилга, зарыг өдөр тутмын “Засгийн 

газрын мэдээ” сонинд 112, “Монголын мэдээ” сонинд 12 удаа нийтэлж, тендерт оролцохыг 

сонирхогч этгээдэд ил тод, нээлттэй зарлан мэдээлж байна. 

Тус газраас томилсон 64 үнэлгээний хороонд дарга, нарийн бичгийн даргаар 

ажиллаж буй 128 төлөөллийн “Ашиг сонирхлын 

зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 

мэдэгдэл”-ийг газрын ЭБАТ хянаж АТГ-ын цахим 

системд байршуулсан. Мөн тус газарт үнэлгээний 

хорооны бүрэлдэхүүнд томилогдон ажиллаж буй 64 үнэлгээний хорооны 284 төлөөллийг 

мэдэгдлийг “shilendans.gov.mn” системд байршуулж, мэдүүлсэн. 

Зураг 1. “Ил тод худалдан авах ажиллагаа-2019” арга хэмжээний үеэр 

“Нийслэлийн Засаг 

даргын 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 

1.6.5, 2018 оны 19/16 дугаар 

тогтоолоор баталсан 

“Нийслэлийн эдийн засаг, 

нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх 

үндсэн чиглэл”-ийн 1.74 дахь 

заалтын хэрэгжилтийг хангаж 

худалдан авах ажиллагааны 

ил тод байдлыг хангах, олон 

нийтийн оролцоо хяналтыг 

дээшлүүлэх зорилгоор “Ил тод 

худалдан авах ажиллагаа - 

2019” арга хэмжээг 2019 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдөр нийслэлийн “Иргэний танхим”-д 

зохион байгуулсан. 

http://www.tender.gov.mn/
http://www.ub-procurement.mn/
http://www.ub-procurement.mn/
http://www.ulaanbaatar.mn/
http://www.tender.gov.mn)-ээр
http://www.ub-procurement.mn/
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Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч С.Амарсайхан үүрэг 

болгосны дагуу тендерийн нээлтийг хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн оролцоотой, ил тод 

зохион байгуулах ажлыг 2019 оны 05 дугаар сараас эхлэн 7 хоног бүрийн баасан гарагт 

зохион байгуулж байна.  

2019 оны 05 дугаар сарын 10, 17, 24, 31-ний өдрүүд, 06 дугаар сарын 7, 14, 21-ний 

өдрүүдэд нийт 9 байгууллагын 11 төсөл, арга хэмжээний тендерийн нээлтийг Нийслэлийн 

Худалдан авах ажиллагааны газрын хурлын өрөөнөөc олон нийтийн сүлжээ 

(www.facebook.com)-ээр шууд дамжуулан тендерт оролцогчид болон иргэд, олон нийтэд 

нээлттэй хэлбэрээр зохион байгуулж, байгууллагын цахим хуудас болон 

www.ulaanbaatar.mn цахим хуудаст мэдээлэл байршуулсан. 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.  

Мөн худалдан авах ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлэх ажлын 

хүрээнд 2019 оны 05 дугаар сарын 17-ны байдлаар нутгийн захиргааны 32 байгууллагын 

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn-ээр зохион 

байгуулсан 264 төсөл, арга хэмжээний цахим системд үр дүн, гэрээний мэдээллийг бүрэн 

нийтэлсэн эсэхэд шалгалт хийхэд 135 ажлын гэрээний дүн, огноо, 11 ажлын үр дүнг 

нийтлээгүй зөрчил илэрсэн бөгөөд зөрчилтэй 20 байгууллагад тендерийн үр дүнг нийтлэх 

тухай 03/566 дугаар албан бичиг хүргүүлсэн. Үүний дагуу холбогдох нягтлан шалгалтын 

ажлыг 14 хоног тутам зохион байгуулан ажиллахаар төлөвлөөд байна. 

 3.1.2 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 2019 

оны эхний хагас жилийн байдлаар 161 төсөл арга хэмжээний 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 байршуулсанаар цаасны хэрэглээ, 

урсгал зардлыг бууруулах боломж бүрдсэн. Мөн 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 

гэрээ байгуулагдаж худалдан авах ажиллагаа 100% хэрэгжсэн 20,972,234.4 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 57 төсөл, арга хэмжээ байна. Тендерийн сонгон 

шалгаруулалтын дүнд эдгээр төсөл, арга хэмжээний гэрээг 20,048,035.1 мянган төгрөгөөр 

байгуулсан бөгөөд 924,199.3 мянган төгрөгийн төсвийн хэмнэлт хийсэн. 

3.1.3 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; 

 Тус газраас Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2019 онд хэрэгжүүлэх ХАА-ны 

төлөвлөгөөг боловсруулан 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 01/1726 дугаар албан 

бичгээр Нийслэлийн Засаг даргад хүргүүлэн батлуулж, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 

12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 02-02/4973 дугаар албан бичгээр Монгол улсын Сангийн 

яаманд хүргүүлсэн. 

3.1.4 Тендерийн урилгыг өдөр тутмын сонин болон байгууллагынхаа цахим 

хуудсанд тогтоосон хугацаанд байршуулж, тендер шалгаруулалтын талаарх 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл, дүнг тухай бүр ил тод, нээлттэй мэдээлэх; 

 Тус газраас худалдан авах ажиллагааг 100% Төрийн худалдан авах ажиллагааны 

цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр зохион байгуулж байгаа бөгөөд тендер зарлагдсан 

http://www.facebook.com)-ээр
http://www.tender.gov.mn-ээр/
http://www.tender.gov.mn/
http://www.ub-procurement.mn/
http://www.ub-procurement.mn/
http://(www.tender.gov.mn/
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улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих 161 ажлын урилга, зарыг “Засгийн газрын 

мэдээ” сонин болон байгууллагын цахим хуудас (www.ub-procurement.mn), Төрийн 

худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-д нийтэлж, тендерийн 

баримт бичиг, холбогдох мэдээллийг эдгээр системд файл /pdf/ хэлбэрээр байршуулан 

мэдээлж байна. Мөн 2019 онд зарлагдсан төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтын 

явц, тодруулга, тендерийн нээлтийн тухай мэдээллийг тухайн өдөрт нь багтаан олон нийтэд 

нээлттэй мэдээлж ажилласан. 

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

гэрээ байгуулах эрх олгох шийдвэр гаргах үйл ажиллагааг холбогдох хууль, журам, 

зааврын дагуу гүйцэтгэх; 

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

байгуулах эрх олгох шийдвэр гаргах үйл ажиллагааг хуулийн хүрээнд явуулахтай 

холбоотойгоор хэлтсийн дарга, 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.  

Худалдан авах ажиллагааны явцыг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд: 

Тус газарт эрх шилжсэн ажлын явцыг эрчимжүүлэх зорилгоор захиалагч байгууллага 

болох Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар, Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар, 

Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албатай 7 хоног бүр уулзалт зохион байгуулж 

байна. Мөн нийслэлд эрх шилжүүлсэн улсын төсвийн хөрөнгөөр боловсролын салбарт 

хэрэгжих газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй байгаа төсөл, арга хэмжээний талаар 

Нийслэлийн Хот байгуулалтын асуудал хариуцсан төслүүдийн удирдагч О.Мөнгөншагай, 

Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны орлогч дарга Б.Загдсамбар нартай 

хэлэлцүүлэх уулзалтад оролцож, хамтран ажилласан. 

 
Зураг 2. Дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албадтай хийсэн уулзалтын үеэр 

Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газрын дүрмийн 3.1.13 болон 

3.1.14 дэх заалт болон 2019 оны 05 дугаар 

сарын 27-ны өдрийн Нийслэлийн Удирдах 

ажилтны өргөтгөсөн шуурхай хуралдаанаас 

өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу тайлант 

хугацаанд тус газарт 14 хоног тутамд 

дүүргүүдийн Худалдан авах ажиллагааны 

албадтай 10 удаагын уулзалт зохион 

байгуулж ажиллаж байна. 

Тус уулзалтаар албадын бүтэц зохион 

байгуулалтын талаар товч танилцуулга, 

улсын төсвийн ажлууд, түүний дотор боловсролын салбарын ажлуудыг талаар дэлгэрэнгүй 

танилцуулга хийж, газрын асуудал шийдвэрлээгүй, зураг төсөв, ажлын даалгаваргүй 

ажлуудыг эрчимжүүлэх талаар санал солилцож, туршлага хуваалцаж ажилласан.  

3.1.6 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; 

2019 оныг Монгол Улсын Засгийн газраас “Эх оронч худалдан авалтын жил” болгон 

зарласан бөгөөд Засгийн газрын 2019 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаар 

“Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар, стандартын шаардлага хангасан, тохирлын 

http://www.ub-procurement.mn/
http://www.tender.gov.mn)-д
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баталгаатай барааны жагсаалт”-ыг шинэчлэн баталж, нийт 155 төрлийн бараа, 

бүтээгдэхүүнийг хамруулсан. Үүнтэй холбогдуулан Засгийн газрын 2019 оны 59 дүгээр 

тогтоолын хэрэгжилт болон Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийн 

ашиглалтыг хангах тухай зөвлөмжийг Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад 

2019 оны 01/213 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн.  

Тус газарт эрх шилжин зохион байгуулагдаж буй улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих 

ХАА-ны явцын мэдээллийг шинэчлэн боловсруулж, өдөр бүр НЗД-ын Хөгжлийн бодлогын 

асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч Ж.Батбаясгаланд хүргүүлэн ажиллаж байна. Мөн 

улсын төсвийн хөрөнгөөр боловсролын салбарт хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний ХАА-ны 

явцын мэдээллийг шинэчлэн долоо хоног бүр Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны дэд 

сайд Г.Ганбаярт хүргүүлэн ажиллаж байна. 

2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар тус газрын 9 албан хаагч НОСК, НАЗХГ, 

НӨХГ, Цагдаагийн Ерөнхий газрын харьяа Эрүүгийн цагдаагийн алба, НБОГ, НТЗАБ 

ОНӨУТҮГ, НЗДТГ, НТГ гэсэн нийт 8 газарт 48 төсөл, арга хэмжээний үнэлгээний хорооны 

гишүүнээр ажиллаж мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлж байна. 

3.1.7 Тухайн жилд хэрэгжүүлсэн худалдан авах ажиллагааны тайланг зохих 

маягтын дагуу бэлтгэж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Сангийн яаманд 

хүргүүлэх; 

 Нийслэлийн Засаг даргын А/335 дугаар захирамжийг үндэслэн нийслэлийн нутгийн 

захиргааны байгууллага, дүүргийн ХААА-нд хэрэгжүүлж буй худалдан авах ажиллагааг 

төсөв, төлөвлөгөөний дагуу бүртгэн, Сангийн сайдын 2018 оны 281 дүгээр тушаалаар 

батлагдсан маягтын дагуу Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн худалдан авах 

ажиллагааны хэрэгжил, үр дүнг тайлант хугацаанд хүргүүлэхээр боловсруулалт хийн 

байна. 
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3.2 Хүний нөөцийг чадавхижуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан 
зорилтын хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл.  

Хүснэгт 4. Хүний нөөцийг чадавхжуулах ажлын биелэлт 

Зорилт № Үйл ажиллагаа Шалгуур үзүүлэлт 

Зүрилтот 
түвшин 

(Тоо хэмжээ, 
хувь) 

Хүрсэн түвшин (Хэрэгжилтийн хувь, тоо 
хэмжээ) 

Зарцуулсан 
хөрөнгө, эх 

үүсвэр 
гүйцэтгэлээр 

 
Тайлбар 

 

1. Хүний 
нөөцийг 

чадавхжуулах 

1 

Албан хаагчдын мэдлэг, 
мэргэжлийг дээшлүүлэх 
чиглэлэлээр зохион 
байгуулсан гадаад, 
дотоодын сургалт 

Дотоод сургалтын тоо 5-аас дээш 

Газрын хэмжээнд сургалтын эрэлт хэрэгцээг 
тодорхойлж, 2019 оны А/17 дугаар тушаалаар “ 
Үндсэн 3 чиглэлийн 16 сургалтын төлөвлөгөөг 
батлуулсан.Төлөвлөгөөний дагуу нийт албан 
хаагчдыг сургалтад бүрэн хамруулан ажиллаж 
байна. 
Үүнээс тайлант хугацаанд нийт 5 удаагийн 
сургалт зохион байгуулсан. 

  

Албан хаагчдын 
хамрагдсан байдал 

80 хувиас 
дээш 

Тайлант хугацаанд албан хаагчдын 93,75% -ийг 
дотоод сургалтад хамруулсан байна. 

Гадаад сургалтад албан 
хаагчдын хамрагдсан 
байдал 

20 хувиас 
дээш 

Тайлант хугацаанд албан хаагчдын 93 % -ийг 
Нийслэлийн удирдах байгууллага, салбарын дээд 
шатны зохион байгуулсан 9 удаагийн сургалтад 
хамрагдсан байна. 

2 
Мэргэшсэн, туршлагатай 
хүний нөөцийг бүрдүүлэх 

3 болон түүнээс дээш 
жил ажилласан 
мэргэшсэн боловсон 
хүчний үзүүлэлт 

70 хувиас 
дээш 

Газрын нийт албан хаагчдын 93,7% нь мэргэшсэн 
боловсон хүчин, 76% нь 3 ба түүнээс дээш жил 
ажилласан албан хаагчид байна. 

   

 Хэсгийн дундаж: 97 хувь   

2. Албан 
хаагчдын 
нийгмийн 
баталгааг 

хангах 

3 

Цалин хөлс, шагнал, 
урамшууллын тогтолцоог 
хэрэгжүүлэх 

Шагнал, урамшуулалд 
хамрагдсан албан 
хаагчдын тоо 

Гүйцэтгэлээр 
Тайлант хугацаанд шагнал урамшуулалд 
хамрагдсан албан хаагч байхгүй болно. 

   

Албан хаагчдын үйл 
ажиллагааны үнэлгээ, 
ажилласан жил, ур 
чадварыг харгалзан 
олгох нэмэгдэл, зэрэг 
дэв, шатлал  ахиулах 

Гүйцэтгэлээр 

2018 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн 
үнэлгээ, албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл үр дүнг 
үндэслэн нийт 6 албан хаагчийн зэрэг дэвийг 
ахиулах, олгох тухай Нийслэл дэх Төрийн албаны 
салбар зөвлөлд санал хүргүүлсэн. Үүний дүнд 
Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/491 
захирамжийн дагуу Газрын даргын 2019 оны Б/38 
дугаар тушаалаар 5 албан хаагчийн зэрэг дэвийг 
ахиулан, 1 албан хаагчид шинээр зэрэг дэв олгож 
шийдвэрлэсэн. 

 
 

 

 

4 
Албан хаагчдын ажлын 
байрны хэвийн нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн байдал 

Ажлын байрны таатай 
орчны сэтгэл ханамжийн 
санал асуулга 

Сэтгэл 
ханамж 80 

хувиас дээш 

Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газартай 
хамтран  албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, таатай 
орчинг бүрдүүлэх, цэвэрлэгээ үйлчилгээний 
чанарыг дээшлүүлэхэд анхаарч ажилласан. Мөн 
нийт албан хаагчдаас 2 удаа  “Ажлын байрны 
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таатай орчин” сэдэвт судалгаа авсан бөгөөд 
судалгаагаар сэтгэл ханамж 92 %-тай байна.  

Албан хаагчдад сар бүр 
олгох хоол, унааны 
зардлыг нэмэгдүүлэх 

Гүйцэтгэлээр 

Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн 
боловсруулж А/109 дүгээр тушаалаар баталсан. 
Үүнийг үндэслэн газрын даргын Б/169 дүгээр 
тушаалаар хоол, унааны зардлыг нэмэгдүүлэн 
батлуулж 32 албан хаагчид 7,192,000 төгрөгийн 
нөхөн олговрыг нэмэгдүүлж олгосон.          

 
 

 

5 

Албан хаагчдын эрүүл 
мэндийг хамгаалах, 
урьдчилан сэргийлэх 

Эрүүл мэндийн 
урьдчилан сэргийлэх 
үзлэг 

Жилд 1-ээс 
доошгүй удаа 

Тайлант хугацаанд эрүүл мэндийн үзлэг 
шинжилгээг зохион байгуулаагүй байна. 

  

Албан хаагчдын 
хамрагдалт 

100 хувь Албан хаагчид 100 хувь хамрагдсан. 
   

 Хэсгийн дундаж: 99 хувь   

Үнэлгээний дундаж хувь:98 буюу “ҮР ДҮНТЭЙ” -100 ХУВЬ   
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3.3 Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлттэй холбоотой мэдээлэл; 
 

2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 22 өргөдөл, гомдол ирүүлсэн бөгөөд 
шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 6 хоног 2 цаг 4 минут байна. 

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

 
Нийслэлийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим санд Нийслэлийн 

Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсээс өгсөн чиглэлийн 
дагуу бодлогын баримт бичиг, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн 1 дүгээр улирлын мэдээг 
шинэчлэгдсэн цахим системээр тайлагнаж ажилласан. Мөн Нийслэлийн Засаг даргын 
шуурхай үүрэг даалгаврын биелэлт,  Зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг 
даалгавар болон захирамжийн биелэлтийг цаг хугацаанд нь тогтмол мэдээлэн ажиллаж 
байна. 

ДӨРӨВ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ  

4.1 Байгууллагын төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааны ил тод байдлын шалгуур 
үзүүлэлтийн хэрэгжилт, үр дүн; 

2019 онд нийслэлийн төсвөөс тус байгууллагад 571.3 сая төгрөгийн санхүүжилт 

хийгдэхээр, 25.0 сая төгрөгийг үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжихээр 

төсөвлөгдсөн. Тайлант хугацаанд буюу 2019 оны 5 дугаар сарын байдлаар 247.6 сая 

төгрөгийн санхүүжилт хийгдэж, 227.8 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй ажилласан бөгөөд 9.1 сая 

төгрөгийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэлтэй, 10,6 сая төгрөгийн төсвийн хэмнэлттэй ажилласан 

байна. 

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

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

эцсийн санхүүгийн тайлан, 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 мэдээллийн нэгдсэн системд татаж авах, 

хэвлэх боломжтойгоор, тодруулга өгөх албан тушаалтны нэр, утас, цахим хаягийн хамт 

байршуулан мэдээлж байна 

4.2 "Шилэн дансны тухай хууль, Шилэн дансны цахим хуудаст тавигдах мэдээллийн 
агуулга, нийтлэг стандартын тогтоох тухай" журмын хэрэгжилт үр дүн; 
 
Шилэн дансны тухай хуульд заасны дагуу  

 Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ, холбогдох бусад мэдээлэл  

 Нийслэлийн Засаг даргаас тус газарт эрх шилжүүлэн зохион байгуулсан 46 төсөл, 

арга хэмжээний ажлын үр дүн, холбогдох мэдээлэл 

 Хүний нөөц, бүтэц орон тооны мэдээлэл 

 Нийт 59 төсөл, арга хэмжээний үнэлгээний хороонд томилогдсон 284 гишүүний 

мэдэгдэл зэргийг  

цахим хуудаст тавигдах мэдээллийг агуулга, нийтлэг стандартын дагуу цаг хугацааны 

хоцрогдолгүй нийтэлж олон нийтэд нээлттэй мэдээлсэн.  

 

 

http://www.shilendans.gov.mn/
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 4.3 Ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилт, үр дүн; 

 
Хүснэгт 5 Ил тод шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт 

№ 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 “Мэдээлэл, технологийн 
аюулгүй байдал, мэдээллийн ил тод 
байдлыг хангах журам”-ыг шинэчлэн 
баталж, байгууллагын үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө, 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 
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 болон мэдээллийн самбарт 
санал хүсэлт, гомдол хариуцсан албан 
хаагчийн овог, нэр, албан тушаал, холбоо 
барих утасны дугаар болон Удирдлагаас 
иргэдтэй хийх уулзалтын хуваарийг 
нээлттэй, ил тод байршуулж, тухай бүрт 
шинэчлэн ажиллаж байна.  

100 

3 

Үйлчилгээ авахад шаардагдах 
бичиг баримтын жагсаалтыг 
цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр 
шинэчлэх; 

Байгууллагын цахим хуудас www.ub-
procurement.mn болон Төрийн худалдан 
авах ажиллагааны цахим систем 
(www.tender.gov.mn)-д “2019 онд бараа, 
ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай 
ерөнхий төлөвлөгөө, тендерийн урилга, 
баримт бичиг болон ажлын тоо хэмжээ, 
зураг төсөв бусад холбогдох материалыг 
файл хэлбэрээр татаж авч үзэх боломжтой 
байдлаар ил тод, нээлттэй мэдээлж байна.  
Худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх 
сургалт буюу А3 гэрчилгээ олгох сургалтын 
хуваарь, Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд 
ажиллах сонирхолтой иргэн, олон нийтийн 
төлөөлөлд тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх 
баримт бичгийн жагсаалт болон холбогдох 
хууль, журмын талаарх мэдээллийг цахим 
хуудаст байршуулсан. 

100 

 

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 
ажиллагаатай холбогдолтой хүчин төгөлдөр 
мөрдөж буй хууль 15, журам заавар 15, 
жишиг бичиг баримт 10, худалдан авах 
ажиллагаа зохион байгуулах эрхийг 
шилжүүлсэн тухай Нийслэлийн Засаг 
даргын захирамжийг тухай бүрт цахим 
хуудас www.ub-procurement.mn-д тусгай цэс 
үүсгэн байршуулж, мэдээллийн самбарт 

100 

http://www.tender.gov.mn/
http://www.ub-procurement.mn-д/
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тодорхой агуулгаар сонгон авч нээлттэй 
мэдээлж байна. Мөн газраас батлагдсан 97 
удаагийн А тушаал, 45 удаагийн Б тушаалыг 
www.ublegal.mn цахим системд цаг 
хугацаанд нь байршуулж ажилласан.  

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; 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 
үүрэг чиглэл болгосны дагуу бодлогын 
баримт бичиг, захиргааны хэм хэмжээний 
актын шийдвэрийн төсөлд санал хүргүүлж 
ажилласан.  

100 

6 

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

Газрын даргын 2019 оны  А/48 дугаар 

тушаалаар Ажлын байранд дүн шинжилгээ 

хийх ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын 

хэсэг нь тухайн ажлын байранд  гүйцэтгэхэд 

зайлшгүй шаардлагатай   чадавхийн түвшин, 

хийж гүйцэтгэх ажилбарууд болон 

ажлын  орчин нөхцөлийг тодорхойлох 

зорилгоор нийт албан хаагчдаас судалгаа 

аван шинжилгээ хийгдэж байна. 

100 

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.  
 
 

- 

http://www.ublegal.mn/
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9 

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

Байгууллагын цахим хуудас http://ub-
procurement.mn/ болон Төрийн худалдан 
авах ажиллагааны цахим систем 
(www.tender.gov.mn)-д улс, нийслэлийн 
төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй худалдан 
авах ажиллагааны төлөвлөгөө, урилга, 
тендерийн баримт бичгийг нээлттэй, ил 
тодоор мэдээлж ажилласан. Мөн худалдан 
авах ажиллагааны явцын сарын мэдээг товч 
хэлбэрээр нийтэлж 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; 

Тус байгууллага нь 35 хүний бүтэц 
бүрэлдэхүүнтэй батлагдсан ба сул орон 
тооны мэдээллийг байгууллагын http://ub-
procurement.mn/ цахим хуудаст байршуулж 
ажилласан.  Мөн сул орон тооны захиалгыг 
2019 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр албан 
бичгээр Төрийн албаны зөвлөлийн Нийслэл 
дэх салбар зөвлөлд хүргүүлэн Төрийн 
албаны зөвлөлийн цахим хуудаст 
байршуулсан. Мөн 2019 оны 03 дугаар 
сарын 13-ны өдөр 2 ажлын байранд 
Нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг зарлан 
хамгийн өндөр оноо авсан 2 иргэнийг 
Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоолын дагуу 
албан тушаалд томилж ажилласан.   

100 

2 

Албан хаагчийн ёс зүйн 
дүрмийг цахим хуудас болон 
мэдээллийн самбартаа 
ойлгомжтой байдлаар 
байрлуулан тухай бүр 
шинэчлэх; 

 Албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийг шалган 
тогтоох, төрийн байгууллагын ил тод 
байдлыг хангах  зорилгоор Ёс зүйн дүрэм 
болон ёс зүйн гомдол, мэдээлэл хүлээн авах 
хаягийг байгууллагын http://ub-
procurement.mn/ цахим хуудаст байршуулан 
шинэчилсэн.  

100 

3 

Хүний нөөцийн стратеги, 
түүний хэрэгжилтийг хянаж, 
үнэлэх журмыг цахим 
хуудсандаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан тухай 
бүр шинэчлэх; 

“Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг 4 
жилээр батлан, жил бүр хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
боловсруулан ажиллаж байна. 2019 онд уг 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг 2019 оны А/25 дугаар  
тушаалаар баталж, байгууллагын http://ub-
procurement.mn/ цахим хуудаст нээлттэй 
байршуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж 
байна.  

100 

4 

Хүний нөөцийн удирдлагын ил 
тод байдлыг хангах чиглэлээр 
авч хэрэгжүүлж байгаа арга 
хэмжээний талаар цахим 
хуудсандаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан 
мэдээлж байх; 

Хүний нөөцийг хөгжүүлэх чиглэлээр хийж 
хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны талаар 
байгууллагын http://ub-procurement.mn/ 
цахим хуудаст 1 удаагийн мэдээ, 
мэдээллийг нийтэлж, байршуулсан.  

100 

5 

Албан хаагчдын ажлын 
гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл 
ажиллагааг үнэн зөв, шударга 
болгох чиглэлээр авч 
хэрэгжүүлж байгаа арга 

 Бүтэц орон тоо шинэчлэгдэн батлагдсантай 
холбогдуулан МУ-ын Төрийн албаны 
зөвлөлийн 2004 оны 34 дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан “Ажлын байрны тодорхойлолт 
боловсруулах заавар”-ын дагуу ажлын 

100 

http://ub-procurement.mn/
http://ub-procurement.mn/
http://www.tender.gov.mn)-д
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хэмжээний талаар цахим 
хуудсандаа ойлгомжтой 
байдлаар байрлуулан 
мэдээлж байх; 

байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн 
боловсруулах ажлыг хийж байгууллагын 
http://ub-procurement.mn/ цахим хуудаст 
байршуулсан.  

Хэсгийн дундаж хувь:100  

Хэрэгжилтийн дундаж хувь:100  

 

ТАВ.БУСАД ЧИГ ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 

5.1 Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой гомдол маргааныг хууль, журмын дагуу 
шийдвэрлүүлэх, гомдлын бүртгэл үүсгэн, судалгаа, дүгнэлт хийх, түүн дээр үндэслэн 
цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлнэ. 

Тайлант хугацаанд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй ажилтай 

холбоотойгоор Сангийн яаманд 7, ШӨХТГ-т 4 гомдол гарсан ба холбогдох байгууллагаас 

дахин үнэлгээ хийх - 4, дахин зарлах – 1 шийдвэр ирүүлсэний дагуу тендер шалгаруулалтын 

үйл ажиллагааг хууль, журмын дагуу зохион байгуулж шийдвэрийг хэрэгжүүлэн ажилласан. 

Мөн Сангийн яам болон ШӨХТГ-т гарсан 6 ажлын хувьд эрх бүхий байгууллагуудаас 

шийдвэр хүлээгдэж байна.  

 

5.2 Удирдах дээд шатны байгууллагаас зохион байгуулсан сургалт, арга хэмжээнд 

хамрагдаж, үйл ажиллагаанд тусгаж ажиллах. 

 Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулсан “Авлигаас урьдчилсан сэргийлэх, олон 

нийтийн соён гэгээрүүлэх” сургалтад 2019 оны 03 дугаар сарын 5-ны өдөр хэлтсийн 3 албан 

хаагч хамрагдсан.  
Зураг 3. “Эх оронч худалдан авалт-Үндэсний үйлдвэрлэл-2019”  

арга хэмжээний үеэр 

 Засгийн газраас үүрэг 

болгосны дагуу Хүнс, хөдөө аж ахуй, 

хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 2019 оны 

4 дүгээр сарын 2,3-ны өдрүүдэд 

“Мишээл экспо”-ийн үзэсгэлэнгийн 

танхимд “Эх оронч худалдан авалт-

Үндэсний үйлдвэрлэл 2019” 

үзэсгэлэнг зохион байгуулах тухай 

2019 оны 03 дугаар сарын 13-ны 

өдрийн 01/928 дугаар албан бичиг 

ирүүлсний дагуу “Эх оронч худалдан 

авалт-Үндэсний үйлдвэрлэл 2019” 

үзэсгэлэнд нийслэлийн нутгийн 

захиргааны 9 байгууллага нэгдэн оролцсон. Тус газрын худалдан авах ажиллагааны 

мэргэжилтнүүд 150 гаруй үйлдвэрлэгчдэд төрийн худалдан авалтад нийлүүлэх боломжтой 

чанар, стандартын шаардлага хангасан бараа, бүтээгдэхүүнээ сурталчлан, хууль, 

дотоодын давуу эрхийн зөрүү тооцох аргачлал, цахим системийн талаар зөвлөгөө 

мэдээлэл өгч ажилласан.  

 

 2019.04.10-ны өдөр байгууллагын “Эцэг эхийн зөвлөл”-өөс “Замын хөдөлгөөний 

удирдлагын төв” НӨҮГ-тай хамтран зохион байгуулсан “Замын хөдөлгөөн хүүхэд” сэдэвт 

үзүүлэх сургалтад нийт албан хаагчид хүүхдүүдээ идэвхитэй оролцуулж, хүүхдүүд замын 
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хөдөлгөөнд аюулгүй оролцох, осол аваараас урьдчилан сэргийлэх, сонор сэрэмжтэй байх 

талаар мэдээлэл олгосон.  

 

Зураг 4 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн үеэр 

Болзошгүй гамшгийн аюулаас хүн, мал, 

амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчныг 

хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор 

уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох 

үйл ажиллагаанд нийслэлийн нутгийн 

захиргааны байгууллага, Гамшгаас хамгаалах 

алба, мэргэжлийн анги, сайн дурын хэсэг, 

иргэн, хуулийн этгээд, томилгоот 

бүрэлдэхүүнийг сургах, дадлагажуулах, 

гамшгаас хамгаалах бэлтгэл бэлэн байдлыг 

дээшлүүлэх, төлөвлөлтийг боловсронгуй 

болгох, харилцан ажиллагааг сайжруулах, 

нүүлгэн шилжүүлэлт, дайчилгааны тогтолцоог 

тодорхойлох зорилготойгоор “Нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль” 2019.04.24-

26-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан ба газрын нийт хамт олон идэвхитэй хамрагдаж, 

оролцсон.  

Зураг 5  Их хотын их цэвэрлэгээний 90 минут”  
арга хэмжээний үеэр 

 Нийслэлийн Засаг даргын Хог хаягдал, 

орчны бохирдлыг бууруулах зарим арга 

хэмжээний тухай захирамж, Бүх нийтийн их 

цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай 

Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 

тушаалын дагуу Улаанбаатар хотын 

Захирагчийн ажлын албанаас 2019.04.20-

ны өдөр зохион байгуулсан “Их хотын их 

цэвэрлэгээний 90 минут” уриатай бүх 

нийтийн хаврын их цэвэрлэгээнд хэлтсийн 

албан хаагчид идэвхитэй оролцсон.  

Зураг 6“Нэг зүрх-нэг Нийслэл” аяны хүрээнд 

 Нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулагдсан 

“Нэг зүрх-Нэг нийслэл” аяны хүрээнд хэлтсийн 

албан хаагчид, байгууллагын зүгээс нэг удаагийн 

буцалтгүй тусламж олгосон. Мөн “Сэтгэлийн дэм” 

хандивын арга хэмжээг зохион байгуулж, тус газрын 

цэвэрлэгээ үйлчилгээг хариуцан ажилладаг 

Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын үйлчлэгч 

П.Туяагэрэлд тусламж, дэмжлэг үзүүлж ажилласан. 
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Мөн Сонгинохайрхан дүүргийн 24 
дүгээр хорооны иргэн өрх толгойлсон 
эмэгтэй Б.Болортуяа болон Чингэлтэй 
дүүргийн 1 дүгээр хорооны иргэн 
Туяацэцэг нарт сэтгэлийн дэм 
үзүүлэхийг уриалан мөнгөн тусламж, 
хоол хүнс, хувцас болон бусад 
зүйлсээр туслалцаа үзүүлсэн.   

 

 2019.05.18-ны өдөр зохион 
байгуулагдсан “Улаанбаатар Марафон 
2019” олон улсын гүйлтэд 
байгууллагын 4 албан хаагч оролцсон. 

Зураг 8. “Улаанбаатар марафон 2019” арга хэмжээний үеэр 
 

 Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс 
2019.05. 20-ны өдөр зохион байгуулсан “Үндэсний 
аюулгүй байдлыг хангахад төрийн байгууллага, 
албан тушаалтны үүрэг, оролцоо” сэдэвт арга зүйн 
сургалтад газрын дарга Э.Болормаа хамрагдсан. 
 

 2019.05.04-ний өдөр зохион байгуулагдсан 
“Зөв төр-Шударга ёс” ёс зүйн хуралд газрын дарга 
Э.Болормаа, Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга 
С.Оюунцэцэг нар оролцсон. 
 

 Төрийн албаны зөвлөлөөс 2019.05.24-ний 
өдөр “Төрийн албаны шинэчлэл” сэдэвт сургалтад 
Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга С.Оюунцэцэг, 
ахлах мэргэжилтэн С.Рэнцэнмаа нар хамрагдсан. 
 

 2019.05.27-ны өдрийн Нийслэлийн Удирдах 
ажилтнуудын өргөтгөсөн шуурхай зөвлөгөөнд тус 
газрын удирдах албан тушаалтнууд, ахлах 
мэргэжилтнүүд бүрэн бүрэлдэхүүнээр оролцсон. 
 

 Архивын ерөнхий газраас 2019.05.30-ны өдөр зохион байгуулсан “Төрийн 
байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгт 
бэлтгэх чиглэл” сэдэвт сургалтад Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн 
Д.Жаргалмаа, С.Рэнцэнмаа, архивын ажилтан Э.Давааням нар хамрагдсан. 

5.3 Байгууллагын дотоод нэгжээс зохион байгуулсан сургалт, арга хэмжээнд 

албан хаагчдын бүрэн хамруулж, ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх. 

 
Зураг 8 “Захиргааны байгууллагын хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээ” сургалт 

 2019.05.01-ний өдөр Удирдлагын 
академийн багш М.Амартүвшинтэй хамтран 
“Захиргааны байгууллага дахь Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ” сэдэвт сургалтыг зохион 
байгуулж, албан хаагчдад хяналт, 
шинжилгээ, үнэлгээний талаар суурь 
ойлголт, ач холбогдолын талаар мэдээллээр 
хангасан. 
  

Зураг 7. “Нэг зүрх-нэг Нийслэл” аяны хүрээнд  



23 

 

 2019.05.23-ны өдөр Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газартай хамтран ERP 
системийн ашиглалтын талаар сургалт зохион байгуулж, албан хаагчдыг бүрэн 
хамруулсан. 

Зураг 9  “Худалдан авах ажиллагааны  сургалт”-ын үеэр 

 2019.05.06-ны өдөр Нийслэлийн 
Архивын газартай хамтран "Албан хэрэг 
хөтлөлтийн нэгдсэн системийн нэмэлт 
хөгжүүлэлт, ашиглалт хэрэглээ" сэдэвт 
сургалтыг зохион байгуулж, цахим систем дэх 
баримт боловсруулах модулыг ашиглан 
хэрхэн албан бичиг боловсруулах, хянах, 
батлуулахтай холбоотой мэдээлэл хүргэсэн. 
 

 2019 оны 06 дүгээр сарын 19-ний өдөр 
“Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудад зориулсан худалдан авах ажиллагааны сургалт”-ийг Нийслэлийн Иргэний 
танхимд нутгийн захиргааны 69 байгууллагийн 167 албан хаагчдийг хамруулан зохион 
байгуулсан.  
 

5.4 Байгууллагын харьяа нэгжүүдийн үндсэн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ хийж ажилласан тухай мэдээлэл;  
 

Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн чиг үүрэг болон бодлогын баримт бичигтэй 
уялдуулсан эсэхэд хяналт- шинжилгээ хийж, 2019.03.20–ын өдрийн Удирдлагын зөвлөлийн 
3 дугаар хурлаар хэлэлцүүлж, 2019 оны 01/179 дугаар албан бичгээр НЗДТГ-ын Хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст хүргүүлсэн.  Мөн бодлогын баримт бичиг, тогтоол 
шийдвэрийн эхний хагас жилийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ба 
“Хангалттай” буюу 90 хувь, дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийн хэрэгжилтэд эхний хагас жилийн 
байдлаар үнэлгээ хийж хэрэгжилтийг “Бүрэн хангалттай” буюу 85 хувийн биелэлттэй 
дүгнэсэн байна. Дүгнэлтийг 2019.06.21-ний өдрийн Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлж, 2019 оны 01/759 дүгээр албан бичгээр НЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний хэлтэст хүргүүлж ажилласан 

 2019 оны байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа дүрмээр 
хүлээсэн чиг үүрэг болон бодлогын баримт бичигтэй уялдуулах зорилгоор хяналт- 
шинжилгээ, үнэлгээ хийж ажилласан. Мөн Өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн тайланд 
улирал бүр, нэгжүүдийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтэд хагас жилд 1 удаа хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийж удирдлагыг мэдээллээр ханган ажиллаж байна. 

5.5 Хөрөнгө, санхүүжилтийн асуудлаас бусад үндсэн үйл ажиллагаа явуулахад гарч 
буй хүндрэл бэрхшээл болон цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлын талаар санал, хүсэлт; 

 

 Нийслэлд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг  
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 
хуулийн 48 дугаар зүйл, Сангийн сайдын 2018 оны 281 дүгээр тушаалаар батлагдсан 
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам”-ын 2.2, 2.3 дахь заалтад нийцүүлэх төлөвлөх 
шаардлага үүсээд байна.  Тодруулбал, Сангийн сайдын 2019 оны 6-1/1433 дугаар албан 
бичгээр ирүүлсэн “Худалдан авах ажиллагааны 2018 оны хэрэгжилтэд үнэлгээ өгсөн тухай” 
дүгнэлтээр дараах алдаа дутагдал гарсан байна. Үүнд: 
Төлөвлөлтийн үеийн алдаанаас хамаарах:   

 Жилийн эцэст 59 төсөл, арга хэмжээ газрын асуудал, шийдэгдээгүй, зураг төсөвгүй, 
шийдвэр гараагүй үндэслэлээр хугацаандаа хэрэгжээгүй  

 Ихэнх тендерүүд батлагдсан төлөвлөгөөнд заасан үнэлгээний хороо байгуулах 
хугацаанаас 192 хүртэл хоног, урилга нийтлэх хугацаанаас 283 хүртэл хоног 
хэтэрсэн   




