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НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ  

 
1.1.Оршил  

Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийслэлийн Худалдан авах 
ажиллагааны газрын үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөөнд “Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хууль 
тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн хэрэгжүүлэх 
худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, тайлан нэгтгэх, эрх шилжүүлсэн 
захирамжийн дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, тайлагнах, Нийслэлийн 
харьяа нутгийн захиргааны байгууллагууд болон Дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны 
албадыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, сургалт зохион байгуулах асуудлыг 
хамруулан тодорхойлов. 

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 2022-2024 оны стратеги 
төлөвлөгөөнд “Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл”, 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан тус байгууллагын чиг үүрэгт хамаарах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн. 

  
1.2.Бодлогын баримт бичиг болон эрх зүйн үндэслэл 

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын Стратеги төлөвлөгөө                      
(2022-2024)-г боловсруулахад Төрийн албаны тухай хуулийн 53 дугаар зүйл, Монгол 
Улсын Засгийн газрын 2020 оны 216 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Стратеги төлөвлөгөө 
боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам”, Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг 
эрхлэх газрын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалаар баталсан “Стратеги төлөвлөгөө 
боловсруулах аргачлал”, Нийслэлийн Засаг даргын 2021 оны 08 дугаар сарын 31-ний 
өдрийн “Нийслэлийн 2021-2024 оны стратеги төлөвлөгөө батлах тухай” А/667 дугаар 
захирамж,  2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн “Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх 
асуудлын хүрээний  зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг 
шинэчлэн батлах тухай” А/1059 дүгээр захирамж, Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны 09 
дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/1205 дүгээр захирамжаар батлагдсан Нийслэлийн Худалдан 
авах ажиллагааны газрын дүрмийг тус тус удирдлага болгов. 

 
1.3.Судалгааны арга зүй 
         Баримт бичиг судлах, харьцуулах, нэгтгэн дүгнэх, ярилцлагын аргыг ашигласан. 

Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үүрэг, холбогдох эрх зүйн баримт бичиг, судалгаа 
болон Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2021-2024 оны стратеги төлөвлөгөөг 
ашиглав.   

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын стратеги төлөвлөгөө (2022-2024)-г 
дараах хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилтод нийцүүлэн 
боловсрууллаа.  

Үүнд: 
А. Хууль тогтоомж:  

1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
тухай хууль; 

2.  Төрийн албаны тухай хууль; 
3. Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль; 
4. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг 

шийдвэрлэх тухай хууль; 
5. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль; 
6. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль; 
7. Авлигын эсрэг тухай хууль; 
8. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль; 
9. Байгууллагын нууцын тухай хууль; 
10. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль; 
11. Хөдөлмөрийн тухай хууль; 
12. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль; 
13. Захиргааны ерөнхий хууль; 
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14. Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 
хууль;  

15. Шилэн дансны тухай хууль; 
16. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль; 
17. Төсвийн тухай хууль. 

 
 Б. Бодлогын баримт бичиг: 

1. Алсын хараа-2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг 2021-2030 онд 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө; 

2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө; 

3. Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл; 
4. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2020-2024 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр; 
5. Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл; 
6. Шинэ сэргэлтийн бодлого. 

 
ХОЁР. МАНДАТЫН ШИНЖИЛГЭЭ 

 
Мандатыг тодорхойлохдоо “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 

ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хууль болон бусад 19 хуулийн хүрээнд 
байгууллагын хуулиар олгосон чиг үүргийг хамруулан авч үзэж, дараах алхмын хүрээнд 
шинжилгээг хийсэн.  

Үүнд: 
 1.Хууль тогтоомжоор салбарын үйл ажиллагаанд хамаарах чиг үүргийг 
тодорхойлж, үйл ажиллагааны чиглэлээр ангилах; 

 2.Салбар хоорондын болон засаглалын түвшин хоорондын холбогдогч талуудын 
оролцоог тодорхойлох. 

2.1.Хууль тогтоомжоор салбарын үйл ажиллагаанд хамаарах чиг үүргийг тодорхойлж, үйл 
ажиллагааны чиглэлээр ангилах. 

Мандатын шинжилгээний үр дүнд 1 ерөнхий чиг үүрэг 3 үндсэн чиг үүрэг 13 дэд чиг 
үүргийг нарийвчлан тодорхойлж, доорх хүснэгтээр үр дүнг нэгтгэсэн.  

    Хүснэгт 1. Мандатын шинжилгээ 
Салбарын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа хуулийн тоо            20 

Үүнээс: Тухайн салбарын хуулийн тоо 2 

Нийтлэг мөрддөг хуулийн тоо 19 

Ерөнхий чиг үүрэг-1: 
Монгол Улсын болон нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын 
төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах. 

 
Үндсэн чиг үүрэг 

 
Дэд чиг үүрэг 

Хамтран 
хэрэгжүүлэх 

чиг үүрэг, 
оролцогчид 

1.Худалдан авах 
ажиллагааг ил тод, 
өрсөлдөх тэгш 
боломжтой, үр 
ашигтай, 
хэмнэлттэй, 
хариуцлагатай байх 
зарчимд нийцүүлэн 
хууль тогтоомжийн 
дагуу зохион 
байгуулах. 

1.1.Захиалагчаас ирүүлсэн техникийн 
тодорхойлолт, техник, эдийн засгийн үндэслэл, 
зураг төсөл, ажлын даалгавар болон бусад 
шаардлагатай мэдээллийг хянаж, үнэлгээний 
хороонд актаар хүргүүлэн баталгаажуулах. 

Нийслэлийн 
Засаг даргын 
Тамгын газар 
болон 
худалдан 
авах 
ажиллагааг 
зохион 
байгуулж буй  
байгууллагууд 

 
 

1.2.Нийслэлийн Засаг даргаас эрх шилжиж ирсэн 
(Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын хүсэлтээр) хөрөнгө оруулалтын 
төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулах. 

1.3.Тендерийн урилгыг өдөр тутмын сонин, 
төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим 
систем (www.tender.gov.mn)-д нийтлэх, тендер 
шалгаруулалтыг олон нийтэд ил тод мэдээлэх. 
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1.4.Худалдан авах ажиллагаа явуулсан тухай 
бүр тендер шалгаруулалтад архивын нэгж 
бүрдүүлж, архивын нэгж болгон хадгалах. 

1.5.Мэдээллийн технологийн хэвийн үйл 
ажиллагааг хангах, Нийтийн мэдээллийн ил тод 
байдлын тухай хуулийн дагуу байгууллагын 
цахим хуудаст мэдээ, мэдээллийг тухай бүр 
шинэчлэх ажлыг зохион байгуулах.  

1.6.Дээд шатны байгууллагад үйл ажиллагааны 
үр дүнг тайлагнах.  

1.7.Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой 
гомдол, зөрчлийн бүртгэл хөтлөх, судалгаа 
дүгнэлт гарган удирдлагад танилцуулан 
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 
шийдвэрлүүлэх. 

1.8.Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой 
хууль болон бусад хууль тогтоомж, дүрэм, 
журмыг боловсронгуй болгоход санал 
боловсруулж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэст хүргүүлэх. 

2.Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн 
худалдан авах 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөг 
боловсруулж, 
батлуулах, 
хэрэгжүүлэх; 

2.1.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн худалдан 
авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөг 
батлуулах, төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах, 
ажлыг холбогдох хууль, журмын дагуу гүйцэтгэх. 

Нийслэлийн 
Засаг даргын 
Тамгын газар, 
Төрийн 
худалдан 
авах 
ажиллагааны  
газар болон 
худалдан 
авах 
ажиллагааг 
зохион 
байгуулж буй  
байгууллагууд 

2.2.Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллага, болон дүүргүүдийн худалдан авах 
ажиллагааны албадад (төсөвт болон өмчийн 
оролцоот байгууллагуудад) цахим худалдан 
авах ажиллагааг хууль, журмын дагуу зохион 
байгуулах чиглэлээр мэргэжил, арга зүйн 
зөвлөгөө өгөх. 

2.3.Зарласан төсөл, арга хэмжээний явц, үр дүн, 
гэрээний мэдээллийг Төрийн худалдан авах 
ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn), 
www.ub-procurement.mn-д оруулсан эсэхэд 
хяналт тавих. 

3.Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн 
худалдан авах 
ажиллагааны 
ерөнхий 
төлөвлөгөөг Төрийн 
худалдан авах 
ажиллагааны 
цахим системээр 
батлуулах, 
төлөвлөгөөнд 
өөрчлөлт оруулах, 
эрх шилжүүлэх, 
төлөвлөгөө батлах 
ажлыг холбогдох 
хууль, журмын 
дагуу гүйцэтгэх. 

3.1.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн худалдан 
авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөг цахим 
системээр батлуулах, Төрийн худалдан авах 
ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-
ийг Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхийн 
хүрээнд хөтлөн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж 
ажиллах. 

Нийслэлийн 
Засаг даргын 
Тамгын газар, 
Төрийн 
худалдан 
авах 
ажиллагааны  
газар болон 
худалдан 
авах 
ажиллагааг 
зохион 
байгуулж буй  
байгууллагууд 

http://www.tender.gov.mn/
about:blank
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2.2.Салбар хоорондын болон засаглалын түвшин хоорондын холбогдогч талуудын 
оролцоог тодорхойлох. 
 Холбогдогч талуудыг тодорхойлохдоо Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газрын даргаас бусад байгууллагатай харилцах эрх хэмжээг үндэслэсэн болно. Үүнийг 
ерөнхий байдлаар авч үзвэл: 

 1.Дээшээ чиглэлд дээд шатны байгууллага, албан тушаалтнаас гаргасан бодлого, 
шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ажлын үр дүнг тайлагнах; 

 2.Хэвтээ чиглэлд үйл ажиллагаагаа уялдуулан зохицуулах, хамтран ажиллах, 
мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг авах; 

 3.Доошоо чиглэлд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, тайлан мэдээ авах.

2.3.Бусад байгууллагын уялдаа холбоо 

 
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь дараах 4 байгууллагатай 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраар дамжуулан харилцана.  
 

Зураг 1.Бусад байгууллагатай  харилцах 

 
 

 
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь дараах 3 байгууллагад тайлан, 

мэдээг тухай бүр тайлагнана.  
 

Зураг 2. Бусад байгууллагатай  харилцах 

 
          

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын 

газар

Засгийн газар Ерөнхийлөгчийн 
Тамгын газар

Нийслэлийн 

Худалдан авах

ажиллагааны газар 

Улсын их 
хурал

Төрийн 
захиргааны 

төв 
байгууллага

Нийслэлийн 
Худалдан авах 
ажиллагааны 

газар 

Нийслэлийн 
Засаг даргын 
Тамгын газар 

Төрийн 
худалдан авах 
ажиллагааны 

газар

Нийслэлийн 
Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн 
хурал
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Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь дараах байгууллагуудтай шууд 

харилцана.  
Зураг 3. Бусад байгууллагатай  харилцах 

  
 
Мандатын шинжилгээний дүнг нэгтгэн  харуулбал: 
 
Ерөнхий чиг үүрэг-1.Монгол Улсын болон нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 

хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулах чиг үүргийн хүрээнд үндсэн 3 чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна. Үүнд:  
            1.Худалдан авах ажиллагааг ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, 
хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчимд нийцүүлэн хууль тогтоомжийн дагуу зохион 
байгуулах; 
            2.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг 
боловсруулж, батлуулах, хэрэгжүүлэх; 
           3.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн худалдан авах ажиллагааны ерөнхий 
төлөвлөгөөг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр батлуулах, 
төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах, эрх шилжүүлэх, төлөвлөгөө батлах ажлыг холбогдох 
хууль, журмын дагуу гүйцэтгэх.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нийслэлийн Худалдан 
авах ажиллагааны газар 

Засгийн 
газрын 

агентлаг
Төрийн болон 
орон нутгийн 

өмчит 
байгууллага

Сургалт 
судалгааны 
байгууллага

Олон улсын 
байгууллага

Хэвлэл 
мэдээллийн 

байгууллагууд
Дүүргийн 

Засаг дарга 
нар

Олон             
нийтийн 
болон               

төрийн бус 
байгууллага 

Иргэд, аж 
ахуйн нэгж 

байгууллага

Дүүргийн 
Худалдан 

авах 
ажиллагааны 

албад
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ГУРАВ.УРИА 

 
 Бидний үйлдэл-Бидний ирээдүй. 

 
ДӨРӨВ. АЛСЫН ХАРАА 

 
Нийслэлийн бүтээн байгуулалтад манлайлан оролцогч мэргэшсэн байгууллага 

байна.  
 
ТАВ. ЭРХЭМ ЗОРИЛГО 
 

Худалдан авах ажиллагааг ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, 
хариуцлагатай зохион байгуулахад оршино.  

 

ЗУРГАА.ҮНЭТ ЗҮЙЛ 
-Мэргэшсэн албан хаагчид, 
-Байгууллагын нэр хүнд. 

 
ДОЛОО.ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
         Дотоод орчны шинжилгээг байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, байгууллагын соёл, 

хүний нөөц, барилга байгууламж, техник хэрэгслийн нөөц, мэдээлэл, технологийн 
нөөц,санхүүгийн нөөцийн хүрээнд, гадаад орчны шинжилгээг улс төрийн хүчин зүйл, хууль, 
эрх зүйн зохицуулалт, технологи, олон улсын байгууллага, гадаад хамтын ажиллагааны 
хүрээнд шинжилгээ хийсэн.  
 Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 2022-2024 оны стратеги төлөвлөгөөг 
үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд дотоод болон гадаад орчин ихээхэн нөлөөтэй байна.  
Үүнд: 
 7.1. Дотоод орчны шинжилгээ: 
 Зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн ажлын уялдаа, холбоог сайжруулах; 
 Үйл ажиллагаагаа явуулахад шаардлагатай санхүүгийн нөөцийг бүрдүүлэх; 
 Төрийн албаны холбогдох хууль тогтоомжийг чанд мөрдөж, хүний нөөцийг тогтвортой, 

хариуцлагатай, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх орчин бий болгох;  
 Хууль, тогтоомжид заасны дагуу цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн баталгаагаар 

хангах; 
 Ажилтан, албан хаагчдын ур чадвар, бүтээлч санаачилга, ажлын бүтээмжийг 

нэмэгдүүлэх; 
 Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахин 

мөрдүүлж, сахилга дэг журмыг сайжруулах;  
 Хамт олны дотор багаар ажиллах, ажил хэрэгч сэтгэл зүйг бүрдүүлэх; 
 Ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах; 
 Гамшиг ослын үеийн заавар, зөвлөмжийн дагуу шуурхай ажиллагааг хангаж, болзошгүй 

эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх. 
 7.2. Гадаад орчны шинжилгээ: 
 Олон улсын болон дотоодын байгууллагын тэргүүн туршлагаас суралцах, тэдгээрийг 

нэвтрүүлэх үүднээс гадаад орчноо тогтмол сайжруулах; 
 Орон нутгийн болон салбарын дээд шатны байгууллага, бүх төрлийн  хуулийн этгээдтэй 

үйл ажиллагаагаа уялдуулан зохицуулах; 
 Салбарын гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, хамтран төсөл хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх; 
 Байгууллагын үйл ажиллагаа, үйлчилгээг олон нийтэд сурталчлах; 
 Мэдээллийг нээлттэй байлгах, харилцан солилцох,  
 Байгууллагын www.ub-procurement.mn веб хуудас, худалдан авах ажиллагааны тайлан 

мэдээний нэгдсэн систем www.report.ub-procurement.mn-ын нэмэлт хөгжүүлэлтэд 
зайлшгүй шаардагдах  төсөв  байхгүй.  
 

http://www.ub-procurement.mn/
http://www.report.ub-procurement.mn/
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 Орчны шинжилгээний үндсэн зорилго нь СВОТ шинжилгээ хийж, судалгааны үр дүнг 
байгууллагын дунд хугацааны стратегийн шийдвэрийн гол үндэслэлийг томьёолоход суурь 
болгон ашиглалаа.  
 

Хүснэгт 2.Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын дотоод, гадаад орчны 
шинжилгээний үр дүнг нэгтгэх (СВОТ) хүснэгт 

Дотоод орчин 

Давуу тал Сул тал 
 

1 2 

Бүтэц, зохион байгуулалт, байгууллагын соёл 

- Байгууллагын соёлын бусдаас 
ялгарах давуу тал,  дүр төрх 
(имидж) бүрдсэн, эерэг уур  

- Худалдан авах ажиллагааг мэргэжлийн 
байгууллага бүрэн зохион байгуулдаггүйгээс 
шалтгаалан тендерт оролцогчид, төрийн  

- амьсгалтай, хамт олныг 
идэвхжүүлэх арга хэмжээг тогтмол 
зохион байгуулдаг. 

- болон төрийн бус байгууллагын худалдан 
авах ажиллагаанд иргэд, аж ахуй нэгжийн 
төлөөлөл итгэх итгэл сул. 

Хүний нөөц 

- Шинэ залуу чадварлаг боловсон 
хүчний эзлэх хувь өндөр, 
өөрчлөлт, шинэчлэлтийг хүлээн 
авах чадвар сайн. 

- Дээд газраас болон бусад 
байгууллагын зүгээс зохион 
байгуулж буй дотоодын сургалтад  
албан хаагчдыг сургаж, боловсон 
хүчнээ мэргэшүүлдэг. 

- Хүний нөөцийн сургалт,  чадавхыг 
дээшлүүлэх, ажиллах орчин 
сайжруулах, нийгмийн баталгааг 
хангах хөтөлбөртэй. 

- Улс төрийн тогтворгүй байдал байгууллагын 
удирдлага, хүний нөөц болон салбарын 
тогтвортой байдалд нөлөөлдөг. 

- Төрийн албаны мэргэшсэн тогтвортой байх 
зарчмыг хэрэгжүүлэх, албан хаагчдын мэдлэг, 
мэргэшлийг үе шаттайгаар дээшлүүлэхэд 
зориулсан зардлын эх үүсвэр дутагдалтай. 

- Гадаад сургалтыг  дэмжих дэмжлэг, 
санхүүгийн хөшүүрэг байхгүй. 

- Шинэ залуу боловсон хүчний туршлага 
дутмаг. 

Барилга байгууламж, техник хэрэгслийн нөөц 

- Барилга, байгууламж нь хотын төв 
цэгт оршдог тул төрийн 
байгууллагуудтай харилцахад цаг 
хугацааг хэмнэх давуу талтай. 

 
 
 

- Авто зогсоолын хүрэлцээ муу. 
- Өөрийн гэсэн байргүй. 
- Барилга, байгууламжийн насжилт өндөр, 

хуучирч элэгдсэн, дулаан алдагдал ихтэй, 
агааржуулалтын системийн төлөвлөлт 
дутмаг, өрөө тасалгааны хувьд хүртээмж муу, 
нэг хүнд эзлэх албан тасалгааны норм 
дүрмийг хангаагүй, мөн өрөө тасалгааны 
байгалийн болон зохиомол гэрэлтүүлэг 
хангалтгүй. 

- Техник хэрэгслүүдийн 98,7% хувь 
ашиглалтын хугацаа дууссан, доголдол 
үүсдэг, сэлбэг, хэрэгслийн засвар 
үйлчилгээний зардал хангалтгүй, сэлбэг 
хэрэгсэл олддоггүй.  

- Архивын өрөөний зай талбай бага, 
стандартад нийцдэггүй. 

Мэдээлэл, технологийн нөөц 
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1 2 

- Төрийн худалдан авах 
ажиллагаанд цахим системийг 
бүрэн нэвтрүүлсэн (худалдан авах 
ажиллагааны бүх үйл явц), түүнтэй 
холбоотой суурь мэдлэг олгох 
сургалт, гарын авлагыг 
боловсруулан ашигладаг. 

- Цахим системийн хөгжүүлэлтийг 
байнга хийж, сайжруулдаг. (цахим 
хурал, тендерийн нээлт) 

- Нийслэлийн хэмжээний Худалдан 
авах ажиллагааны тайлан 
мэдээний нэгдсэн систем 
(report.ub-procurement.mn) 
ашиглалтад оруулсан. 

- Орчин үеийн дэвшилтэт тоног төхөөрөмж 
дутмаг. 

- Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим 
систем (www.tender.gov.mn)-ийг Нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагууд бүрэн 
ашиглаж, үр дүн гэрээний мэдээллийг дутуу 
нийтэлдэг. 

- Мэдээлэл, технологийн чиглэлээр мэргэшсэн 
боловсон хүчний нөөц дутмаг, цалин хөлсний 
үнэлэмж бага тул ажиллах хүчин ирдэггүй.  

 

  Санхүүгийн нөөц 

- Нийслэлийн дотоод аудит, 
Нийслэл дэх Төрийн аудитын 
газар жил бүр хяналт шалгалт 
хийдэг учир хяналт сайн. 

- Нийслэлийн санхүү, төрийн 
сангаас гүйлгээ нэг бүрийг 
хянадаг, төсвийн сахилга бат сайн. 

- Батлагдсан төсвийн дагуу 
санхүүжилт тогтвортой хийгддэг.  

- Төсвийг хүргүүлсэн төсвийн төслийн дагуу 
баталдаггүй, төсөв танадаг нь аливаа 
санхүүтэй холбоотой ажил төлөвлөхөд төсөв 
хангалтгүй учир хэрэгжих боломж, үр дүн муу. 

- Сангийн сайдын тушаалаар батлагдсан 
“Үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаа, үр дүн, 
урамшууллыг зохицуулах журам”-ын дагуу 
Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд ажиллах 
иргэн, олон нийтэд олгож буй урамшууллын 
хэмжээ хэт бага (ТЗ 7-1, 2, 3 дугаар 
шатлалаар), хөндлөнгийн хяналт 
хязгаарлагдмал. 

- Ажилтан албан хаагчдын нийгмийн баталгааг 
хангах (эрүүл мэндийн үзлэг, тусламж, мөнгөн 
тусламж, дэмжлэг, сургалт) төсвийг төрөөс 
хязгаарладаг. 

- Орон сууц, гадаад сургалтын төсвийг удирдах 
дээд шатны байгууллагаас  баталдаг бөгөөд 
дэмжлэг байхгүй. 

Гадаад орчин 

Боломж Эрсдэл 

Улс төрийн хүчин зүйл 

 - Улс төрийн тогтворгүй байдлаас шалтгаалан 
байгууллагын удирдлага, хүний нөөцийн 
болон салбарын тогтворгүй байдал үүсдэг. 

- Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах 
эрхийг хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа 
байгууллагуудад шилжүүлснээс шалтгаалж уг 
салбарын төрөөс баримтлах бодлого, 
зорилтын хэрэгжилт хангалтгүй, хууль, 
журмын хэрэгжилт, хариуцлага сул. 

Хууль, эрх зүйн зохицуулалт 

- Нийслэлийн Засаг даргаас 
худалдан авах ажиллагааны эрх 
шилжсэн захирамжийн дагуу 
мэргэжлийн байгууллага зохион 
байгуулдаг. 

- Нийслэлийн хэмжээнд худалдан 
авах ажиллагааг төрөөс 
баримтлах бодлого, зорилт, хууль 

- Худалдан авах чиглэлээр мэргэшсэн албан 
хаагчийн цалин хөлс бага, нийгмийн баталгаа 
хангалтгүйгээс шалтгаалан албан хаагчид 
бусад хувийн хэвшлийн байгууллагад шилжин 
ажиллах; 

- Худалдан авах ажиллагааны орон нутгийн 
нэгжийн эрх, үүргийн талаар эрх зүйн 
нарийвчилсан зохицуулалт дутмаг; 
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тогтоомжид нийцүүлэн 
хариуцлагатай, ил тод нээлттэй, 
хэмнэлттэй, өрсөлдөх тэгш 
боломжтой, цахим хэлбэрээр 
зохион байгуулдаг. 

- Эрх зүйн хувьд тодорхой зохицуулалтгүй 
улмаас салбарын урт, дунд, богино хугацааны 
бодлого, зорилтыг тодорхойлж төлөвлөх, 
хэрэгжүүлэх үе шатанд нэгдсэн удирдлага, 
уялдаагүй, үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх 
талаар зөвлөмж чиглэл, дэмжлэг сул; 

- Ногоон худалдан авалтыг дэмжих талаар 
хууль, эрх зүйн орчин бүрдээгүй; 

- ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 34.1.11 дүгээр заалтыг 
хэрэгжүүлэхэд эрх зүйн орчин тодорхойгүй. 

Улс орны нийгэм, эдийн засгийн байдал 

- Цахим худалдан авах 
ажиллагааны систем хэрэгжсэнээр 
ил тод байдал дээшилж, авлига 
ашиг сонирхлын зөрчил буурах; 

- Гадаад болон дотоод орчны 
өөрчлөлтөөс бий болж байгаа 
эрсдэлийг цаг алдалгүй тооцон 
удирдаж тогтмол шинэчлэлт, 
өөрчлөлт зөв хийх;  

- Нийслэлийн төсвөөс олгох 
санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх; 

- Ажлын байрны орчин сайжруулах;  

- Төрийн байгууллагын А3 гэрчилгээтэй 
төлөөлөл нь үнэлгээний хороонд ажиллах 
хүсэл сонирхол бага, хуралдаа оролцдоггүй; 

- Оновчгүй, уялдаагүй төлөвлөлтийн улмаас 
худалдан авах ажиллагаа үр дүнгүй, 
амжилтгүй болох; 

- Төсөл, арга хэмжээний зураг, төсөв, 
техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар 
зэрэг шаардлагатай материалыг захиалагч 
байгууллагуудаас цаг хугацаанд нь 
ирүүлдэггүй нь худалдан авах ажиллагаа 
амжилтгүй болох; 

- Улсын төсвийг батлахдаа хэрэгцээ 
шаардлага болон холбогдох бэлтгэлийг бүрэн 
хангахгүйгээр төсөл, арга хэмжээг баталдаг;  

- Цар тахлаас үүдэлтэй улс орны эдийн засгийн 
байдал хүндэрсэн, төсвийн байгууллагууд 
хэмнэлтийн горимд шилжин ажиллаж байгаа 
учир улсын болон орон нутгийн төсвийн 
хөрөнгөөр хэрэгжих бүтээн байгуулалтын 
төсөл арга хэмжээний худалдан авалт 
багассан. 

Технологи 

- Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, 
гадаад, дотоодын хамтын 
ажиллагаа сайжруулах замаар 
дэвшилтэт техник, технологийг үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлэх; 

- Мэдээллийн технологийн давуу 
талыг ашиглан төрийн 
байгууллагуудын бүртгэл 
мэдээллийг нэгтгэж, тендерт 
оролцогчид үзүүлэх үйлчилгээг 
боловсронгуй болгох; 

- Бүх талын түншлэлийг хөхүүлэн 
дэмжих замаар Монгол Улсын 
эдийн засгийг тогтвортой 
хөгжүүлэхэд түлхэц болох; 

- Тендер шалгаруулалтад орон зай, 
цаг хугацааны хязгаарлалтгүйгээр 
оролцох боломжтой. 

- Мэдээлэл солилцож буй байгууллагуудын 
систем доголдож, шаардлагатай мэдээллийг 
цаг хугацаандаа авч чадахгүй байх; Цахим 
систем хэрэглэгчид интернэт, харилцаа 
холбооны асуудал үүсэх;  

- Цахим системийн хэрэглэгчийн компьютер, 
техник хэрэгсэлтэй харьцах чадвар, 
мэдлэгийн хангалтгүй байдал, 

- Байгууллагын www.ub-procurement.mn веб 
хуудас, худалдан авах ажиллагааны тайлан 
мэдээний нэгдсэн систем www.report.ub-
procurement.mn-ын нэмэлт хөгжүүлэлтэд 
зайлшгүй шаардагдах  төсөв  байхгүй.  
(жил бүр байгууллагын төсөвт суулгадаг байх) 

Олон улсын байгууллага, гадаад хамтын ажиллагаа 

http://www.ub-procurement.mn/
http://www.report.ub-procurement.mn/
http://www.report.ub-procurement.mn/
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- Гадаад, дотоодын сургалтад  
албан хаагчдыг сургаж боловсон 
хүчнээ мэргэшүүлэх;  

- Олон Улсын байгууллагуудаас 
туршлага судлах, нутагшуулах; 

- Шаардлагатай чухал төсөл, 
хөтөлбөрүүд дээр Outsourcing 
хийх; 
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НАЙМ. СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО БА САЛБАР, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЦИЙН УЯЛДАА, ЗУРАГЛАЛ 
 

 
Зураг 4.НХААГ-ын бүтэц, зохион байгуулалт  
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Дүгнэлт 

 
Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны А/1059 дүгээр захирамжаар 5 хэлтэс, 41 хүний 

бүрэлдэхүүнтэйгээр бүтэц, орон тоо батлагдаж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Төрийн 
хэмнэлтийн тухай хууль, Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны А/656 дугаар захирамжийг 
хэрэгжүүлэн ажиллаж, тус газар Орлогч даргын орон тоо хасагдаж, 40 албан хаагчийн 
бүрэлдэхүүнтэй болсон. Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
“Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын зохион байгуулалтын бүтцэд өөрчлөлт 
оруулах тухай” А/1128 дугаар захирамжаар НХААГ-ын бүтцээс “Төр, хувийн хэвшлийн 
хамтын ажиллагааны хэлтэс”-ийг хасаж, чиг үүргийг  “Улаанбаатар хотын хөгжлийн 
корпораци” ХК-д шилжүүлсэн. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь 4 хэлтэс, 
40 хүний бүрэлдэхүүнтэй болсон.  

 
ЕС. СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО  

 
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 2022-2024 онд хэрэгжүүлэх 

Стратеги төлөвлөгөөний зорилгыг бодлогын баримт бичигт тусгагдсан болон хууль эрх 
зүйгээр салбар болон засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, байгууллагын түвшинд 
ногдуулсан чиг үүргийн хүрээний зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд байгууллагын үндсэн чиг 
үүргийг стратегийн зорилго болгон дараах байдлаар тодорхойлов.  

Үүнд:  
 Монгол Улсын болон нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө 

оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулна. 

Стратегийн зорилгыг нэгжүүд нь үйл ажиллагааны хувьд харилцан уялдаатай 
ажиллана. Стратегийн зорилго, зорилт, арга хэмжээнүүдийг дараа үүргүүдийн дагуу 
нэгжүүд бие биеийн чиг үүргийн үйл ажиллагааг дэмжин нягт уялдана ажиллана.  

 
2.НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН ЧИГ ҮҮРЭГ 

 
 Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь дарга, 4 хэлтэс нийт 40 албан 
хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй ба газрын үйл ажиллагаанд дараах үндсэн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
 Үүнд:  
            1.Худалдан авах ажиллагааг ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, 
хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчимд нийцүүлэн хууль тогтоомжийн дагуу зохион 
байгуулах; 
           2.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг 
боловсруулж, батлуулах, хэрэгжүүлэх; 
           3.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн худалдан авах ажиллагааны ерөнхий 
төлөвлөгөөг цахим системээр батлуулах, төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах, эрх шилжүүлэх, 
төлөвлөгөө батлах ажлыг холбогдох хууль, журмын дагуу гүйцэтгэх. 
 
9.1.Зохион байгуулалтын нэгж 1 буюу Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн чиг үүрэг, хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагаа 

Бүтэц, чиг үүрэг: Захиргааны хэлтэс нь дарга 1, хүний нөөц хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн 1, ахлах нягтлан бодогч 1, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн 1, тогтоол, захирамж, шийдвэрийн биелэлт  хариуцсан мэргэжилтэн 2, 
төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан мэргэжилтэн 1, архивын зааварлагч-арга зүйч 1, бичиг 
хэргийн эрхлэгч 1, дотоод ажлын зохион байгуулагч-нярав 1, угтагч, зохион байгуулагч 1 
нийт 11 хүний орон тоотой ажиллана.  

Тус хэлтэс нь Төрийн албаны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, салбарын 
бодлого зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх чиг үүргийг  байгууллагын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөнд оновчтой тусгах, биелэлт үр дүнг нэгтгэн тайлагнах, хяналт тавих, хүний 
нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, санхүүгийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, 
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хяналт тавих, тайлагнах, хяналт тавих, газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах,  
нэгжүүдийн уялдаа холбоог хангах, газрын даргад мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг 
үүрэг хэрэгжүүлнэ.  

Зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа: 
1. Төсвийн шууд захирагчийн төсөв, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, санхүү, нягтлан 

бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах; 
2. Хүний нөөцийн төлөвлөлтийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, 

үр дүнг тооцох, хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах; 
3. Газрын бүтэц, орон тоо, зохион байгуулалтын талаар гарсан эрх зүйн актад нийцүүлэн 

шаардлага хангасан хүний нөөцөөр хангах ажлыг зохион байгуулах; 
4. Хууль, тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах, нэгтгэн тайлагнах, 

газрын  гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах, энэ чиглэлээр нэгжүүдэд 
дэмжлэг үзүүлэх; 

5. Газрын захиргааны өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, газрын дотоод 
нэгжүүдийн үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах, 

6. Төсвийн шууд захирагчийн төсөв, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, санхүү, нягтлан 
бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах; 

7. Төрийн албаны тухай болон бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, 
байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, төрийн албаны стандартыг 
хангуулах, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих; 

8. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, холбогдох хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх, биелэлтэд хяналт тавих;  

9. Албан хаагчдын хөдөлмөр, нийгмийн харилцаа, сургалтын асуудлыг шийдвэрлэх, 
байгууллагын үйл ажиллагааны дотоод эрх зүйн орчин боловсронгуй болгох;  

10.Хөдөлмөрийн сахилга батыг сайжруулах, хөдөлмөрийн дотоод журмын хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж, удирдлагыг мэдээллээр хангах; 

11.Бичиг хэргийн үйл ажиллагааг эрхлэх, иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн албан бичиг, 
өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авах, хууль тогтоомжид заасны дагуу 
шийдвэрлэх, шийдвэрлэлтэд хяналт тавих;  

12.Тендер шалгаруулалт, зохион байгуулалттай холбоотой цаасан хадгаламжийн 
нэгжийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах; 

13.Архив албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн зааврыг баримталж, баримт бичгийн 
боловсруулалтыг стандартын дагуу үйлдэх, хөтлөх хэргийн нэрсийн жагсаалтын дагуу 
холбогдох цахим болон цаасан суурьт баримтыг байгууллагын архивд хуулийн 
хугацаанд шилжүүлэхэд удирдлагаар хангах, хяналт тавих. 

 
         Тус хэлтсээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь газрын дарга, удирдлагын 
зөвлөл, хэлтсүүд, 9 дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны Тайлан, мэдээ 
хариуцсан мэргэжилтэн байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газар, Нийслэл дэх Төрийн албаны салбар зөвлөл, бусад холбогдох дээд шатны 
байгууллага байна. 

9.2.Зохион байгуулалтын нэгж 2 буюу Хууль, эрх зүйн хэлтсийн чиг үүрэг, хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаа 

Бүтэц, чиг үүрэг: Хууль, эрх зүйн хэлтэс нь дарга 1, ахлах мэргэжилтэн 1, 
мэргэжилтэн 3, нийт 5 орон тоотой ажиллана. Тус хэлтэс нь байгууллагын үйл ажиллагааг 
хууль тогтоомжийн хүрээнд явуулахад хууль, эрх зүйн дэмжлэг үзүүлж, мэргэжил арга 
зүйгээр хангах, худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй 
болгох санал боловсруулах, байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаа хууль, 
тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхэд удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу дотоод хяналт шалгалт 
хийх, байгууллагыг хууль хяналтын байгууллага болон шүүхэд  төлөөлөх чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэн ажиллана.  

Зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа: 
1. Тушаалын төсөл боловсруулах, хянах; 
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2. Салбарын хууль болон бусад хууль тогтоомж, эрх зүйн актын хэрэгжилтийг хангах, 
хяналт тавих, дүрэм журмыг мөрдүүлэх, хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгоход 
холбогдох санал, төслийг боловсруулах; 

3. Худалдан авах ажиллагаатай хууль тогтоомж болон бусад хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, гарч буй аливаа зөрчлийг тухай бүрд арилгуулах, 
урьдчилан сэргийлэх талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх; 

4. Газрын үйл ажиллагааг хууль, эрх зүйн хүрээнд явуулахад хууль эрх зүйн мэргэжил, 
арга зүйн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх; 

5. Итгэмжлэлийн үндсэн дээр шүүхэд байгууллагыг хуулийн хүрээнд төлөөлөх; 
6. Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг 

хангуулах, газрын удирдлагыг хууль, эрх зүйн мэдээллээр шуурхай хангах; 
7. Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой үүсэж буй хүндрэлийг хууль эрх зүйн 

хүрээнд хэрхэн зөв, оновчтой шийдвэрлэх талаар нийт алба хаагчдад зөвлөж, 
тэдгээрийг аливаа гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдохоос урьдчилан сэргийлж хамтран 
ажиллах;  

8. Худалдан авах ажиллагааг боловсронгуй болгох талаар Сангийн яам, ШӨХТГ, 
холбогдох яам, агентлаг, бусад байгууллагуудтай санал солилцож, хуулийн 
хэрэгжилтийг сайжруулахад хамтран ажиллах; 

9. Байгууллагын удирдлага, хэлтсийн үйл ажиллагаанд хууль, эрх зүйн туслалцаа 
үзүүлэх, хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх; 

10. Байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаа хууль, тогтоомжид нийцэж байгаа 
эсэхэд удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу дотоод хяналт шалгалтыг хийх; 

11. Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах, гэм буруутай этгээдэд 
хариуцлага хүлээлгэх; 

12. Дотоод хяналт шалгалттай холбоотой тайлан, танилцуулга, санал гаргаж, мэдээллийн 
сан бүрдүүлэх. 

Тус хэлтсээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь газрын удирдлагууд, зохион 
байгуулалтын бүтцийн бусад хэлтэс,  албан хаагч, газрын хэмжээнд томилогдон ажиллаж 
буй үнэлгээний хороо байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газар, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, дүүргийн Худалдан авах 
ажиллагааны албад, тендерт оролцогч иргэн, хуулийн этгээд байна. 

Хэлтсийн гол түнш нь Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагын холбогдох албан тушаалтан, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын 
холбогдох албан тушаалтан, Сангийн яам, Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар, 
иргэн, хуулийн этгээд байна. 

 
9.3.Зохион байгуулалтын нэгж 3 буюу Төлөвлөлт, Худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн 
чиг үүрэг, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 

Бүтэц, чиг үүрэг: Төлөвлөлт, Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс нь дарга 1, ахлах 
мэргэжилтэн 4, мэргэжилтэн 11, Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан 
мэргэжилтэн 1, Зураг, төсөв хариуцсан мэргэжилтэн 1 нийт 18 хүний орон тоотой ажиллана.  

Тус хэлтэс нь худалдан авах ажиллагааны талаар төрөөс баримталж буй бодлогыг 
хэрэгжүүлэх, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, 
техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар, техник үндэслэл, зураг төсвийг холбогдох 
хууль тогтоомж, стандартын дагуу хянах, Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим 
системийг ашиглаж худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, тайлагнах, 
нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны 
албадад мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна.  

Зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа: 
1. Салбарын хууль, журмын дагуу худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах; 
2. Бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, тайлагнах; 
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3. Нийслэлийн хэмжээний худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг нэгтгэн батлуулах, 
хэрэгжилтийн явц, үр дүнг нэгтгэн тайлагнах; 

4. Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд санамсаргүй сонголтын аргаар нарийн бичгийн 
дарга, гишүүнээр ажиллах; 

5. Тендерийн урилга, зарлал, тендерийн баримт бичиг түүнд холбогдох материал, 
тендерийн нээлтийн мэдээлэл, сонгон шалгаруулалтын үр дүнг ил тод, нээлттэй 
мэдээлж, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах; 

6. Нийслэлийн хэмжээний худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайланг нэгтгэх 
тайлагнах, хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулан хяналт тавьж ажиллах; 

7. Тухайн онд хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний ажлын даалгавар, техникийн 
тодорхойлолт, зураг төсөв болон бусад холбогдох баримт материалыг бүрэн хүлээн 
авсан даруйд худалдан авах ажиллагааг шуурхай зохион байгуулах; 

8. Байгууллагын худалдан авах ажиллагааны тухайн жилд гүйцэтгэсэн ажлыг 
тайлагнах; 

9. Хэлтсийн чиг үүрэгт хамаарах асуудлаар холбогдох байгууллагуудтай хамтран 
ажиллах, мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх; 

10. Байгууллагын болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын албан хаагчдыг худалдан 
авах ажиллагаа зохион байгуулах чиглэлээр мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх; 

11. Иргэн, хуулийн этгээдийг худалдан авах ажиллагаатай холбоотой мэдээ, 
мэдээллээр хангаж ажиллах; 

12. Гэрээ байгуулагдсан төсөл, арга хэмжээний гэрээг цахим систем (tender.gov.mn)-д 
үнэлгээний хорооны нарийн бичгүүд тухай бүр бүртгэх. 
 

Тус хэлтсээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь газрын дарга, удирдлагууд 
байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь төсвийн ерөнхийлөн болон шууд захирагч нар, дүүргийн 
Худалдан авах ажиллагааны албад, зохион байгуулалтын бүтцийн бусад хэлтэс, холбогдох 
нутгийн захиргааны байгууллага, иргэд байна. 

Энэ хэлтсийн гол түнш нь төсвийн захирагч нар, Нийслэлийн засаг даргын Тамгын 
газар, Сангийн яам, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, холбогдох аж ахуйн 
нэгж, байгууллага, иргэд байна. 

 
9.4.Зохион байгуулалтын нэгж 4 буюу Мэдээллийн технологийн хэлтсийн чиг үүрэг, 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 

Бүтэц, чиг үүрэг: Мэдээллийн технологийн хэлтэс нь дарга 1, ахлах мэргэжилтэн 1, 
вэб программ хариуцсан мэргэжилтэн 1, сургалт, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн 1,  
нийт 4 хүний орон тоотой ажиллана.  

Тус хэлтэс нь Төрийн Худалдан авах ажиллагааны цахим системийг Төсвийн 
ерөнхийлөн захирагчийн эрхийн хүрээнд хөтлөн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, байгууллагын 
мэдээллийн технологийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, мэдээллийн аюулгүй байдал болон 
мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, сургалт, сурталчилгааг хариуцах, удирдлагыг үнэн зөв 
мэдээллээр хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

Зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа: 
1. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, 

улс, нийслэлийн урт, дунд, богино хугацааны бодлогын баримт бичгүүдийн 
холбогдох заалтын хэрэгжилтийг ханган ажиллах; 

2. Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийг Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн эрхийн хүрээнд хөтлөн хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, нийслэлийн 
нутгийн захиргааны байгууллагуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх; 

3. Эрх шилжүүлэх, төлөвлөгөө батлах, төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах, төсөл, арга 
хэмжээ тус бүрээр бүртгэж, холбогдох мэдээллийг нийтлэх, үнэлгээний хороо 
үүсгэх тендерийн баталгаа цуцлах; 

4. Байгууллагын мэдээллийн технологи, техник, тоног төхөөрөмж, системүүдийн 
хэвийн үйл ажиллагааг хангах; 



19 
 

 

5. Салбарын бодлого, хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангах, мэдээ 
мэдээллийг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах; 

6. Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийн талаар болон хөрөнгө 
оруулалтын ажлын үр дүнг олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл түгээх, сурталчлах 
ажлыг зохион байгуулах; 

7. Газрын үйл ажиллагааны цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг олон нийтийн хэвлэл, 
мэдээллийн хэрэгслээр хэвлэн нийтлүүлэх, төрийн болон ижил төстэй үйл 
ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах; 

8. Худалдан авах ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн оролцоо болон хяналтыг 
нэмэгдүүлэх, нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулах, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн 
судалгааг хийх ажлыг төлөвлөх, тайлагнах; 

9. Газрын албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт 
зохион байгуулах; 

10. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, иргэн, хуулийн этгээдэд худалдан 
авах ажиллагааны талаар сургалт зохион байгуулах, мэргэжил, арга зүйн 
зөвлөгөө өгөх. 
 

Тус хэлтсээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь газрын хэмжээнд томилогдон 
ажиллаж буй үнэлгээний хороо, газрын дарга, удирдлагууд байх бөгөөд шууд бус 
хэрэглэгч нь төсвийн захирагч нар, дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албад, зохион 
байгуулалтын бүтцийн бусад хэлтэс, нутгийн захиргааны байгууллагууд болон иргэд 
байна.  

Хэлтсийн гол түнш нь Монгол Улсын Сангийн яам, Төрийн Худалдан авах 
ажиллагааны газар, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, иргэд байна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 

АРАВ. СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ, СУУРЬ БОЛОН ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН, СТРАТЕГИ 
 

Хүснэгт 3.Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 
 2022-2024 оны стратеги төлөвлөгөө  

Бодлогын баримт 
бичигт тусгагдсан 
болон үндсэн чиг 
үүргээ 
хэрэгжүүлэх 
зорилт  

Стратеги 
(арга зам) 

 
Шалгуур үзүүлэлт 

Суурь түвшин 
(2021 он) 

Зорилтот түвшин 
(2022-2024 он) 

Санхүү 
-гийн эх 
үүсвэр 

1 2 3 4 5 6 

Ерөнхий чиг үүрэг-1.Монгол Улсын болон нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний худалдан 
авах ажиллагааг зохион байгуулах. 

Үндсэн чиг үүргийн нэр: 1.Худалдан авах ажиллагааг ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчимд 
нийцүүлэн хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах. 

 1.Худалдан авах 
ажиллагааг ил 
тод, өрсөлдөх 
тэгш боломжтой, 
үр ашигтай, 
хэмнэлттэй, 
хариуцлагатай 
байх зарчимд 
нийцүүлэн хууль 
тогтоомжийн 
дагуу зохион 
байгуулах. 
 
 

Арга хэмжээ -
1.1.Захиалагчаас 
ирүүлсэн техникийн 
тодорхойлолт, техник, 
эдийн засгийн 
үндэслэл, зураг төсөл, 
ажлын даалгавар болон 
бусад шаардлагатай 
мэдээллийг хянаж, 
үнэлгээний хороонд 
актаар хүргүүлэн 
баталгаажуулах. 

-Хянасан зураг төсөв, 
ажлын даалгаврын 
тоо, 
-Зураг төсөв, ажлын 
даалгаврыг ажлын 1 
өдөрт багтаан хянасан 
байх. 
 

Нийслэлийн Засаг даргын 
захирамжаар 2021 онд 53 
захирамжийн нийт 352 төсөл, арга 
хэмжээний эрх тус газарт шилжин 
ирсэн байна. Үүнээс 47 
захирамжийн нийт  346  төсөл, арга 
хэмжээний зураг төсөв, магадлалын 
дүгнэлт, ажлын даалгавар, 
техникийн тодорхойлолт, техникийн 
нөхцөл ирүүлснийг ажлын 1 өдөрт 
багтаан хянаж, үнэлгээний хороонд 
актаар хүлээлгэн өгсөн. 

Хянасан зураг 
төсөв, ажлын 
даалгавар, бусад 
холбогдох 
материалыг 
үнэлгээний 
хороонд актаар 
хүлээлгэн өгсөн 
байна.  

- 

Арга хэмжээ -
1.2.Нийслэлийн Засаг 
даргаас эрх 
шилжүүлсэн 
(Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны 
байгууллагуудын 
хүсэлтээр) хөрөнгө 

-Эрх шилжин ирснээс 
ажлын 3 өдөрт 
үнэлгээний хороог 
байгуулсан байх.  
-Төсөл, арга 
хэмжээний тоо,  
-Төсвийн хэмнэлт 
гаргасан мөнгөн дүн. 

Тус газарт эрх шилжсэн төсөл, арга 
хэмжээний 99%-ийг зохион 
байгуулсан бөгөөд нийт худалдан 
авах ажиллагааны хэрэгжилт 93%-
тай байна. 
352 төсөл, арга хэмжээний 
үнэлгээний хороог ажлын 1-2 хоногт 
багтаан байгуулж, ажилласан.  

1.Зураг төсөв, 
холбогдох 
материалыг бүрэн 
хүлээн авсан төсөл, 
арга хэмжээний 
тоо.  

2.Төсөл, арга 
хэмжээний 

- 
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оруулалтын төсөл, арга 
хэмжээний худалдан 
авах ажиллагааг зохион 
байгуулах. 

 
  

Мөн нийт гэрээ байгуулагдсан 289  
төсөл, арга хэмжээнээс 4,8 тэрбум 
төгрөгийн төсвийн хэмнэлт хийсэн 
байна. 

гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулж, 
төсвийн хэмнэлт 
гаргаж ажилласан 
байна.   

Арга хэмжээ -
1.3.Тендерийн урилгыг 
өдөр тутмын сонин, 
төрийн худалдан авах 
ажиллагааны цахим 
систем 
(www.tender.gov.mn)-д 
нийтлэх, тендер 
шалгаруулалтыг олон 
нийтэд ил тод 
мэдээлэх. 

Эрх шилжин зохион 
байгуулагдсан 
худалдан авах 
ажиллагааны урилга, 
нээлтийн 
тэмдэглэлийг 1 цагийн 
дотор, явцын 
мэдээллийг тухай бүр, 
үр дүнг тендерт 
оролцогчдод мэдэгдэл 
хүргүүлсэн өдөртөө 
багтаан нийтэлсэн 
байх. 

Тайлант хугацаанд Нийслэлийн 
Засаг даргын 40 захирамж, нутгийн 
захиргааны байгууллагаас ирүүлсэн 
6 хүсэлтийн дагуу нийт 292 төсөл, 
арга хэмжээний (он дамжсан орсон) 
тендер сонгон шалгаруулалтыг 
зохион байгуулсан бөгөөд уг төсөл, 
арга хэмжээний худалдан авах 
ажиллагааны урилга, үр дүн, 
холбогдох мэдээллийг Төрийн 
худалдан авах ажиллагааны цахим 
систем (www.tender.gov.mn)-д 100% 
нийтэлсэн. 
Худалдан авах ажиллагааны 
урилга, нээлтийн тэмдэглэлийг 1 
цагийн дотор, явцын мэдээллийг 
тухай бүр, үр дүнг тендерт 
оролцогчдод мэдэгдэл хүргүүлсэн 
өдөртөө багтаан нийтэлж хэвшсэн 
байна. 

Эрх шилжин зохион 
байгуулагдсан 
худалдан авах 
ажиллагааны 
урилга, үр дүн, 
холбогдох 
мэдээллийг 100 
хувь Төрийн 
худалдан авах 
ажиллагааны 
цахим систем 
(www.tender.gov.mn
)-д 100% нийтэлсэн 
байна.  
 

- 

Арга хэмжээ -
1.4.Худалдан авах 
ажиллагаа явуулсан 
тухай бүр тендер 
шалгаруулалтад 
архивын нэгж 
бүрдүүлж, архивын 
нэгж болгон хадгалах. 

Цаасан болон цахим 
суурьт хадгаламжийн 
нэгжийг архивт хүлээн 
авсан баримтын тоо. 

2021 оны үйл ажиллагааны явцад 
үүссэн цаасан болон цахим 
баримтын бүртгэлийг байгууллагын 
архивын ажлын үндсэн зааврын 
дагуу: 

 Тендерийн байнга хадгалах- 
396, 

 Тендерийн түр хадгалах 17,  
Цахим баримт– 407 хадгаламжийн 
нэгжийг тус тус бүртгэлийн дагуу 

Архивын 
хадгаламжийг 
бүрэн бүрдлийн 
дагуу цаасан болон 
цахим суурьт 
баримтыг 
бүртгэлийн дагуу 
хүлээн авч архивын 
хадгаламжийн санд 
зааврын дагуу 

- 
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архивын хадгаламжийн санд хүлээн 
авч, байрлуулсан.  

байрлуулсан 
байна.  

Арга хэмжээ -
1.5.Мэдээллийн 
технологийн хэвийн үйл 
ажиллагааг хангах, 
Нийтийн мэдээллийн ил 
тод байдлын тухай 
хуулийн дагуу 
байгууллагын цахим 
хуудаст мэдээ, 
мэдээллийг тухай бүр 
шинэчлэх ажлыг зохион 
байгуулах.  

Нийтийн мэдээллийн 
ил тод байдлын тухай 
хууль, холбогдох 
журамд заасан 
мэдээллийг 
байгууллагын цахим 
хуудаст хугацаанд нь 
нийтэлсэн байх. 

Хүний нөөцийн ил тод байдал хэсэгт 
8 мэдээ, Үйл ажиллагааны ил тод 
байдал хэсэгт 12 мэдээ, Авлигын 
эсрэг соён гэгээрүүлэх, сургалт 
танин мэдэхүйн чиглэлээр 15 мэдээ, 
цаг үеийн байдлаар 73 мэдээ, 
мэдээллийг иргэд олон нийтэд 
түгээж ажилласан байна. 

Нийтийн 
мэдээллийн ил тод 
байдлын тухай 
хуульд заасны 
дагуу хуулийн 
хэрэгжилтийг 100 
хувь ханган 
байгууллагын 
цахим хуудаст 
стандартын 
шаардлагад 
нийцсэн мэдээ 
мэдээллийг тухай 
бүр нийтэлсэн 
байна. 

- 

Арга хэмжээ-1.6.Дээд 
шатны байгууллагад 
үйл ажиллагааны үр 
дүнг тайлагнах. 

-Хууль тогтоомж, 
тогтоол шийдвэр 
болон бодлогын 
баримт бичгүүдэд 
тусгагдсан 
байгууллагын 
хяналтад авсан арга 
хэмжээний тоо, 
-Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг 
батлуулж, 
хэрэгжилтийг НЗДТГ-
ын ХШҮХ-т хагас, 
бүтэн жилээр (2 удаа) 
тайлагнах. 

-Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр 
болон бодлогын баримт бичгүүдэд 
тусгагдсан байгууллагын хяналтад 
авсан арга хэмжээний хэрэгжилтийг 
4 удаа,  гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 
батлуулж, хэрэгжилтийг НЗДТГ-ын 
ХШҮХ-т хагас, бүтэн жилээр (2 удаа) 
тайлагнаж, ажилласан.  

 Хэрэгжилтийг 
НЗДТГ-ын ХШҮХ-т 
жилд 2 удаа 
хэрэгжилтийг 
тайлагнаж, 
ажилласан байна.  

- 

Арга хэмжээ -
1.7.Худалдан авах 
ажиллагаатай 

Худалдан авах 
ажиллагааг хууль, 
тогтоомжийн дагуу 

Газрын итгэмжлэлийн үндсэн дээр 
шүүх, хууль хяналтын байгууллагад 
төлөөлж, эрх бүхий 3 байгууллагад 

Гомдол, зөрчлийн 
бүртгэлд үндэслэн 
зохион 

- 
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холбоотой гомдол, 
зөрчлийн бүртгэл 
хөтлөх, судалгаа 
дүгнэлт гарган 
удирдлагад 
танилцуулан холбогдох 
хууль тогтоомжийн 
дагуу шийдвэрлүүлэх. 

зохион байгуулж, 
гомдол, зөрчлийн 
бүртгэл хийсэн байх. 

тендерт оролцогчдоос 15 гомдол 
гаргасны дагуу холбогдох нотлох 
баримтыг хүргүүлсэн. 

байгуулалтын арга 
хэмжээ авч 
ажилласан байна. 
 

Арга хэмжээ -
1.8.Худалдан авах 
ажиллагаатай 
холбоотой хууль болон 
бусад хууль тогтоомж, 
дүрэм, журмыг 
боловсронгуй болгоход 
санал боловсруулж, 
Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газрын 
Хууль, эрх зүйн хэлтэст 
хүргүүлэх. 

Дээд шатны 
байгууллагад хууль 
тогтоомжийг 
боловсронгуй 
болгоход хүргүүлсэн 
саналын тоо. 

2021 онд  9 хуулийн төсөл, 1 журмын 
төсөлд тусгах саналаа Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, 
эрх зүйн хэлтэст хүргүүлсэн. 
  

Худалдан авах 
ажиллагаатай 
холбоотой хууль 
болон бусад хууль 
тогтоомж, дүрэм, 
журмыг 
боловсронгуй 
болгоход санал 
боловсруулж, 
Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын 
газрын Хууль, эрх 
зүйн хэлтэст 
хүргүүлсэн байна.  

- 

Үндсэн чиг үүргийн нэр: 2.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулах, хэрэгжүүлэх. 
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2.1.Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн 
худалдан авах 
ажиллагааны 
ерөнхий 
төлөвлөгөөг 
батлуулах, 
төлөвлөгөөнд 
өөрчлөлт оруулах, 
ажлыг холбогдох 
хууль, журмын 
дагуу гүйцэтгэх. 

Арга хэмжээ-2.1. 
Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн худалдан 
авах ажиллагааны 
ерөнхий төлөвлөгөөг 
батлуулах, 
төлөвлөгөөнд өөрчлөлт 
оруулах, ажлыг 
холбогдох хууль, 
журмын дагуу 
гүйцэтгэх. 

1.Төлөвлөгөөг журамд 
заасан шаардлага, 
хугацааны дагуу 
боловсруулан 
Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчаар 
батлуулж, Сангийн 
яаманд хүргүүлсэн 
байх. 
2.Төлөвлөгөөг хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэл, 
Төрийн худалдан авах 
ажиллагааны цахим 
систем 
(www.tender.gov.mn)–
д нийтэлсэн байх. 

1.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
худалдан авах ажиллагааны 2021 
оны төлөвлөгөөг боловсруулан 
батлуулж хуулийн хугацаанд  
Монгол Улсын Сангийн яаманд 
хүргүүлсэн.   
2.www.ub-procurement.mn  цахим 
хуудсанд нийтэлж, Монголын мэдээ 
сонины 2021 оны  01 дүгээр сарын 
04-ний өдрийн дугаарт  QR код 
уншигч ашиглан мэдээлэл авах 
боломжтойгоор тус тус нийтэлсэн. 

1.Тухайн жилийн 
худалдан авах 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд 
тусгасан эрх 
шилжүүлэн 
хэрэгжүүлэх ажлын 
нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн байна.  
2.Хэвлэл 
мэдээллийн 
хэрэгсэл, Төрийн 
худалдан авах 
ажиллагааны 
цахим систем 
(www.tender.gov.mn
)–д тус тус 1 удаа 
нийтэлсэн байна. 

- 

Арга хэмжээ-2.2. 
Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны 
байгууллага, болон 
дүүргүүдийн худалдан 
авах ажиллагааны 
албадад (төсөвт болон 
өмчийн оролцоот 
байгууллагуудад)  
цахим худалдан авах 
ажиллагааг хууль, 
журмын дагуу зохион 
байгуулах чиглэлээр 
мэргэжил, арга зүйн 
зөвлөгөө өгөх. 

1.Сургалт () 1 удаа 
зохион байгуулсан 
байх, 

2.Мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгсөн тоо 
гүйцэтгэлээр 

www.report.ub-procurement.mn-ийн 
ашиглалтын талаар 4 удаагийн 
сургалтад 30 байгууллагын 35 албан 
хаагчийг, худалдан авах 
ажиллагааны шинэчилсэн бодлогын 
баримт бичгийн танилцуулга болон 
хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төслийн хэлэлцүүлгийг 
www.erp.ulaanbaatar.mn системээр  
дамжуулан 200  албан  хаагчийг, 
“Хөрөнгө оруулалтын ажлын 
төлөвлөлт, зохион байгуулалт, 
гүйцэтгэлийн хяналтыг үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэх нь” сэдэвт уулзалт, 
сургалтад нутгийн захиргааны 45 
байгууллагын 123 алба хаагч 
хамрагдсан. 

1.Сургалт зохион 
байгуулж, мэргэжил 
арга зүйн зөвлөгөө 
өгсөн (тоо) байна. 

- 

http://www.ub-procurement.mn/


25 
 

 

1 2 3 4 5 6 

Арга хэмжээ-2.3. 
Зарласан төсөл, арга 
хэмжээний явц, үр дүн, 
гэрээний мэдээллийг 
Төрийн худалдан авах 
ажиллагааны цахим 
систем 
(www.tender.gov.mn), 
www.ub-
procurement.mn-д 
оруулсан эсэхэд хяналт 
тавих. 

Тендер 
шалгаруулалтын явц, 
үр дүн, гэрээний 
мэдээллийг 
(www.tender.gov.mn), 
www.ub-
procurement.mn цахим 
системд бүрэн 
нийтэлсэн эсэхэд 
хагас, бүтэн жилээр 
хяналт тавьсан байх.  
 

Нийслэлийн Худалдан авах 
ажиллагааны газраас зарласан 
төсөл, арга хэмжээний явц, үр дүн, 
гэрээний мэдээллийг 
www.tender.gov.mn  www.ub-
procurement.mn,  цахим хуудаст 
байршуулсан эсэхэд 12 удаа, 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын зарласан төсөл, 
арга хэмжээний явц, үр дүн, 
гэрээний мэдээллийг 
www.tender.gov.mn  цахим хуудаст 
байршуулсан эсэхэд 4 удаа хяналт 
тавьсан. 

Цахим системд 
холбогдох 
мэдээллийг 
нийтэлсэн эсэхэд 2 
удаа хяналт 
тавьсан байна.  
 

- 

Үндсэн чиг үүргийн нэр: 3.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөг цахим системээр батлуулах, 
төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах, эрх шилжүүлэх, төлөвлөгөө батлах ажлыг холбогдох хууль, журмын дагуу гүйцэтгэх. 

Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн 
худалдан авах 
ажиллагааны 
ерөнхий 
төлөвлөгөөг 
цахим системээр 
батлуулах, 
төлөвлөгөөнд 
өөрчлөлт оруулах, 
эрх шилжүүлэх, 
төлөвлөгөө 
батлах ажлыг 
холбогдох хууль, 
журмын дагуу 
гүйцэтгэх. 

Арга хэмжээ-
3.1.Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн худалдан 
авах ажиллагааны 
ерөнхий төлөвлөгөөг 
цахим системээр 
батлуулах, Төрийн 
худалдан авах 
ажиллагааны цахим 
систем 
(www.tender.gov.mn)-ийг 
Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн эрхийн 
хүрээнд хөтлөн хэвийн 
үйл ажиллагааг хангаж 
ажиллах. 

1.Эрх шилжүүлэх 
2.Төлөвлөгөөг батлах. 
3.Төлөвлөгөөнд 
өөрчлөлт оруулах.  
4.Үнэлгээний хороо 
үүсгэх.  
5.Гэрээ бүртгэх 
6.Тендерийн баталгаа 
цуцлах ажлыг эрх 
бүхий этгээдийн 
шийдвэр гарсан тухай 
бүр системд бүртгэсэн 
байх.  
 
 

Төрийн худалдан авах ажиллагааны 
цахим систем (www.tender.gov.mn)-
ийг Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчийн эрхийн хүрээнд хөтлөн 
хэвийн үйл ажиллагааг ханган 
ажилласан. 
1.Эрх шилжүүлэлт  263; 
2.Төлөвлөгөө батлах  140; 
3.Төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах  
45; 
4.Цахим системд үнэлгээний хороо 
үүсгэх  188 
5.Цахим системд гэрээ бүртгэх  223; 
6.Цахим системээр тендерийн 
баталгаа цуцлах  235. 

Төсвийн 
ерөнхийлөн 
захирагчийн тухайн 
жилийн 
төлөвлөгөөнд 
батлагдсан тендер 
шалгаруулалтыг 
цахим системээр 
зохион байгуулах 
нөхцөлийг 
бүрдүүлсэн байна.  
 

- 

 

---000--- 

http://www.tender.gov.mn/
about:blank
about:blank
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/
http://www.ub-procurement.mn/
http://www.tender.gov.mn/
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ХАВСРАЛТ 
ХАВСРАЛТ 1.ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН 

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

ажиллагааг дараах эрх зүйн баримт бичгийн хүрээнд зохион байгуулж байна.  
 

 Хүснэгт 4.Эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт 

Салбарын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа  20 

 Үүнээс:  
Салбарын хууль 2 

Нийтлэг мөрдөгддөг хууль 19 

Салбарын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа бусад баримт 36 

Засгийн газрын тогтоол 4 

Сангийн сайдын тушаал 24 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол 3 

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 5 
 

 Хүснэгт 5.Салбарын хууль  

Д/д Хуулийн нэр 
Батлагдсан 

огноо 

1.  
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил 
үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль  

2005.12.01 

2.  
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай 

2022.06.10 

  
Хүснэгт 6.Нийтлэг мөрддөг хууль 

Д/д Хуулийн нэр 
Батлагдсан 

огноо 

1.  Монгол Улсын Үндсэн хууль 1992.01.13 

2.  
Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 
удирдлагын тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) 

2020.12.24 

3.  
Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль (шинэчилсэн 
найруулга) 

2021.12.17 

4.  Захиргааны ерөнхий хууль (шинэчилсэн найруулга) 2015.06.19 

5.  Төрийн албаны тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) 2017.12.07 

6.  Шилэн дансны тухай хууль 2014.07.01 

7.  Иргэний хууль 2002.01.10 

8.  
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хууль 

2012.01.19 

9.  
Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай 
хууль 

2021.07.07 

10.  Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль 2002.01.10 

11.  Авлигын эсрэг хууль 2006.07.06 

12.  Төсвийн тухай хууль (Шинэчилсэн найруулга) 2011.12.23 

13.  Хөдөлмөрийн тухай хууль (Шинэчилсэн найруулга) 2021.07.02 

14.  Байгууллагын нууцын тухай хууль 1995.05.16 

15.  Төрийн болон албаны нууцын тухай    2016.12.01 

16.  Өрийн удирдлагын тухай хууль 2015.02.18 

17.  Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хууль  1993.05.06 

18.  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 1996.05.27 

19.  
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль (Шинэчилсэн 
найруулга) 

2020.04.24 
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Хүснэгт 7.Засгийн газрын тогтоол 

Д/д Тогтоолын нэр 
Батлагдсан 

огноо 
Дугаар 

1.  Босго үнэ шинэчлэн батлах тухай  2021.05.05 124 

2.  
Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар 
стандартын шаардлага хангасан, тохирлын 
баталгаатай барааны жагсаалт 

2019.02.27 90 

3.  
Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, 
хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих журам 

2012.11.03 115 

4.  
Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн 
бүртгэлийг хөтлөх журам 

2019.07.03 274 

 
Хүснэгт 8. Сангийн сайдын тушаалууд  

Д/д Тушаалын нэр 
Батлагдсан 

огноо 
Дугаар 

1.  Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн үнэлгээний заавар 2008.06.20  249 

2.  
Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендер 
шалгаруулалт зохион байгуулах, холбогдох 
мэдээллийг зарлан мэдээлэх журам 

2019.12.09  255 

3.  
Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан 
бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам    

2019.02.25  37 

4.  Ерөнхий гэрээ байгуулах журам 2017.07.04  234 

5.  
“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 
ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, 
тайлагнах журам”            

2021.06.30   102 

6.  Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал 2018.03.30 58 

7.  
Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн гомдлыг хянан 
шийдвэрлэх журам 

2019.06.04  131 

8.  
Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт 
оролцогчдод ил болгох журам 

2019.06.04  132 

9.  Урьдчилсан худалдан авах ажиллагааны журам 2019.09.23  208 

10.  
Харьцуулалтын аргаар бараа худалдан авах 
тендерийн жишиг баримт бичиг-2022 

2021.07.30  124 

11.  
Харьцуулалтын аргаар зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ 
авах тендерийн жишиг баримт бичиг-2022 

2021.07.30  124 

12.  
Харьцуулалтын аргаар ажил гүйцэтгүүлэх тендерийн 
жишиг баримт бичиг-2022 

2021.07.30  124 

13.  Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг 2012.09.28  194 

14.  
Ажил гүйцэтгүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг-
2022 

2021.08.30  145 

15.  Kfw барааны тендерийн жишиг баримт бичиг 2022.03.07  01 

16.  
Бараа худалдан авах тендерийн жишиг баримт 
бичиг-2022 

2021.08.30  144 

17.  
Зөвлөхөөс бусад үйлчилгээ авах тендерийн баримт 
бичиг-2022 

2021.08.30  146 

18.  Kfw зөвлөхийн тендерийн жишиг баримт бичиг 2022.03.07  02 

19.  
Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах 
ажиллагааны тендерийн жишиг баримт бичиг 

2021.10.04  174 

20. 
Дотоодын өрсөлдөөнт тендерийн шалгаруулалтын 
ЖББ (зөвлөхийн бус үйлчилгээ) 

2020.01.01  ADB_OCB
_NC 

21. Гэрээ шууд байгуулах аргыг хэрэглэхэд анхаарах 
асуудлын талаарх зөвлөмж 

2021.10.29 6-1/6076 

22. Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн 
бүртгэл хөтлөх журам  

2019.07.03 274 

23. Худалдан авах ажиллагааны улсын байцаагчийн 
дүрэм 

2019.07.03 274 

https://www.tender.gov.mn/mn/rules/dtl/1634289615080/3
https://www.tender.gov.mn/mn/rules/dtl/1634289615080/3
https://www.tender.gov.mn/mn/rules/dtl/1638948236627/3
https://www.tender.gov.mn/mn/rules/dtl/1638948236627/3
https://www.tender.gov.mn/mn/rules/dtl/1638948236526/3
https://www.tender.gov.mn/mn/rules/dtl/1638948236526/3
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24. Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл 
ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах, үнэлгээний 
хорооны бүрэлдэхүүнд орох иргэний мэдээллийн 
нэгдсэн сан бүрдүүлэх журам 

2021.06.30 103 

 
Хүснэгт 9.Нийслэлийн  ИТХ-ын тогтоолоор баталсан захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон актууд 

Д/д Тушаалын нэр 
Батлагдсан 

огноо 
Дугаар 

1.  
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр 

2020 2/10 

2.  
Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн 
үндсэн чиглэл 

2020 2/09 

 
Хүснэгт 10.Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар баталсан захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон актууд 

Д/д Тушаалын нэр 
Батлагдсан 

огноо 
Дугаар 

1. 
"Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 
дүрэм" 

2022.09.16 А/1205 

2. 
“Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний 
зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон 
тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай”  

2021.12.31 А/1059 

3. 
Худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалтыг 
сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай 

2018.04.18 А/333 

4. 
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 
зохион байгуулалтын бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай 

2022.08.26 А/1128 

5. 
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан 
“Хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний 
тухай” 

2022.05.16 А/656 

 
  

https://www.tender.gov.mn/mn/rules/dtl/1634289612728/3
https://www.tender.gov.mn/mn/rules/dtl/1634289612728/3
https://www.tender.gov.mn/mn/rules/dtl/1634289612728/3
https://www.tender.gov.mn/mn/rules/dtl/1634289612728/3
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ХАВСРАЛТ 2. ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭ 

 
2.1. Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж 
 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн тухайн жилийн худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөөний дагуу (Нийслэлийн төсвийн хүрээнд) 2016 онд 437, 2017 онд 339, 2018 онд 
504, 2019 онд 265, 2020 онд 236, 2021 онд 254 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 
ажиллагааг 100% цахимаар зохион байгуулж ажилласан.   

 
2.2. Хүний нөөцийн чадавх  

 
Хүснэгт 11.Албан хаагчдын төгссөн сургуулиар нь гаргасан судалгаа  

Д/д Мэргэжил 

Суурь 
түвшин 

Хүний нөөцийн нарийвчилсан тоо 

2016 он 
2017 
он 

2018 
он 

2019 
он 

2020 
он 

2021 
 он 

2022 
 он 

1.  Инженер  8 7 5 5 3 3 

2.  Эдийн 
засагч 

 5 6 5 5 7 7 

3.  Эрх зүйч   5 5 6 4 10 11 

4.  Бусад  18 17 18 21 16 11 

 Нийт 49 35 35 35 35 36 32 

 
Хүснэгт 12.албан хаагчдын ажилласан жил буюу тогтвор суурьшлын  судалгаа 

Д/д 
Ажилласан 

жил  

Суурь 
түвшин 

Хүний нөөцийн нарийвчилсан тоо 
(төрд ажилласан хугацаагаар) 

2016 
 он 

2017 
 он 

2018 
 он 

2019 
 он 

2020  
он 

2021 
 он 

2022 
он 

1.  1-5 жил 35 35 35 26 30 20 14 

2.  6-10 жил - - - 9 5 9 10 

3.  11-15 жил - - - - - 6 7 

4.  26 ба 
түүнээс жил 

- - - - - 1 1 

 
Хүснэгт 13.Төрийн үйлчилгээг сайжруулах мэдээллийн системүүдийн судалгаа 

Д/д Мэдээллийн системийн нэр 
Хэрэглэгч 

байгууллага 
Бүтээсэн он, 

нэвтрүүлсэн он 
Хэрэглэгчийн 

тоо 

1 

Худалдан авах 
ажиллагааны  динамик 
систем www.tender.ub-
procurement.mn   

УБЗАА, ННЗБ, 
дүүргийн ХААА, 
ОНӨААТҮГ, 
ОНӨҮГ 

2014 30 

2 

Нийслэлийн хэмжээнд 
зохион байгуулагдаж буй 
худалдан авах 
ажиллагааны мэдээний 
цахим систем 
www.ub.report.mn    

УБЗАА, ННЗБ, 
дүүргийн ХААА, 
ОНӨААТҮГ, 
ОНӨҮГ  

2020 45 

2.4. Оролцогчдын шинжилгээ 

 
Хүснэгт 14.Нутгийн захиргааны байгууллагуудтай хамтран ажилласан байдал 

Д/д Байгууллагын нэр 
Хамтын ажиллагааны гэрээ, 

төслийн нэр 
Эхэлсэн 

он 
Дууссан он 

1 - - - - 

 
 
 
 

http://www.tender.ub-procurement.mn/
http://www.tender.ub-procurement.mn/
http://www.ub.report.mn/
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Хүснэгт 15.Төрийн өмчит хуулийн этгээдүүдтэй хамтран ажилласан байдал 

Д/д Байгууллагын нэр 
Хамтын ажиллагааны гэрээ, 

төслийн нэр 
Эхэлсэн 

он 
Дууссан он 

1. - - - - 

 
Хүснэгт 16.Олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажилласан байдал 

Д/д Байгууллагын нэр 
Хамтын ажиллагааны гэрээ, 

төслийн нэр 
Эхэлсэн 

он 
Дууссан он 

1. “Транспренси 
интернешнл” ТББ 

“Авлигын эрсдэлийг 
бууруулах судалгаа хийх”  
санамж бичиг 

2014 -  

 
 

---0--- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


