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НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
 

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 хууль, тогтоомжид нийцүүлэн төлөвлөх, зохион 

байгуулах, тайлагнах, Нийслэлийн харьяа нутгийн захиргааны байгууллагуудыг мэргэжил, 

арга зүйгээр хангах, Дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албадыг мэргэжил, арга зүйн 

удирдлагаар хангах, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих, сургалт зохион байгуулах 

асуудлыг хамруулан тодорхойлов. 

 

1.2 Арга зүй, зарчим 

Арга зүй 

Стратеги төлөвлөгөөг боловсруулахдаа Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 10 

дугаар сарын 26-ны өдрийн А/752 дугаар захирамжаар батлагдсан Нийслэлийн Худалдан 

авах ажиллагааны газрын дүрэм,  Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 31-

ний өдрийн Бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай А/635 дугаар захирамж болон 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн 

Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрийг тус тус үндэслэв.  

Төрийн захиргааны байгууллагын стратеги төлөвлөгөө боловсруулах батлагдсан 

загвар, Худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллага буюу Төрийн өмчийн 

бодлого зохицуулалтын газрын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн 

төлөвлөгөө, өмнөх жилүүдэд стратеги төлөвлөгөө боловсруулж хэрэглэсэн мэдээлэл, 

холбогдох эрх зүйн баримт бичиг, судалгаа, арга зүйг ашиглав. 

Зарчим  

 Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах онол, арга зүй; 

 Судалгаа, шинжилгээ, баримт мэдээлэлд үндэслэх; 

 Батлагдсан эрх зүйн баримт бичиг, бодлого, хөтөлбөртэй нийцүүлэх; 

 Төрийн худалдан авах ажиллагааны хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэх 

зарчмуудыг баримталсан болно.  

 

1.3 Хууль тогтоомж, эрх зүйн орчин 

Стратеги төлөвлөгөөг дор дурдсан хууль, тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ.  

Үүнд: 

 Монгол Улсын Үндсэн хууль; 
 Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль; 
 Захиргааны ерөнхий хууль; 
 Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль; 
 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 

авах тухай хууль; 
 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль; 
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 Монгол Улсын төсвийн тухай хууль; 
 Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль; 
 Монгол Улсын төрийн албаны тухай хууль; 
 Шилэн дансны тухай хууль; 
 Иргэний хууль; 
 Хөдөлмөрийн тухай хууль; 
 Байгууллагын нууцын тухай хууль; 
 Авлигын эсрэг хууль; 
 Архивын тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж. 

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

авах ажиллагааг Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан 1 журам, Сангийн сайдын 

тушаалаар батлагдсан 11 журам, нийт 12 журам, 2 заавар, 1 аргачлал болон 14 жишиг 

баримт бичгийн дагуу зохион байгуулж байна.  

Эдгээрийг Хүснэгт 1, Хүснэгт 2-оор дэлгэрэнгүй үзүүлэв. 

Хүснэгт 1. Худалдан авах ажиллагаанд баримталж буй журам, аргачлал, зааврууд. 

№ Журам, аргачлал, зааврын нэр Баталсан субьект, Огноо 

1 
Худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд 
хяналт тавих журам 

Засгийн газрын 2012.11.02-ны өдрийн 
115 дугаар тогтоол / 

2 
Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн 
үнэлгээний заавар 

Сангийн сайдын 2008.06.19-ний 
өдрийн 249 дүгээр тушаал 

3 
Тендерийн үнэлгээний заавар (маягтууд)   Сангийн сайдын 2012.09.27-ны өдрийн 

194 дүгээр тушаал 

4 
Цахим тендер шалгаруулалт зохион 
байгуулах журам 

Сангийн сайдын 2013.01.10-ны өдрийн 
7 дугаар тушаал 

5 
Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах 
ажиллагааны журам 

Сангийн сайдын 2013.02.20-ны өдрийн 
39 дүгээр тушаал/ 

6 
Цахим хуудаст худалдан авах 
ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн 
урилга, үр дүнг зарлан мэдээлэх журам 

Сангийн сайдын 2013.04.18-ний 
өдрийн 84 дүгээр тушаал  

7 
Бүртгэл хөтлөх журам Сангийн сайдын 2013.11.21-ний 

өдрийн 264 дүгээр тушаал 

8 
Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн 
ажилтан бэлтгэх, гэрчилгээ олгох журам    

Сангийн сайдын 2014.09.29-ний 
өдрийн 212 дугаар тушаал 

9 
Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, 
үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах 
журам 

Сангийн сайдын 2014.09.29-ний 
өдрийн 212 дугаар тушаал 

10 
Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, 
үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах 
журам 

Сангийн сайдын 2015.12.10-ны өдрийн 
330 дугаар тушаал 

11 
Ерөнхий гэрээ байгуулах журам Сангийн сайдын 2017.07.04-ний 

өдрийн 234 дүгээр тушаал 

12 
Цахим тендер зохион байгуулах журамд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 

Сангийн сайдын 2017.11.24-ний 
өдрийн 32 дугаар тушаал 

13 

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

Сангийн сайдын 2017.12.14-ний 
өдрийн 363 дугаар тушаал 

14 
Худалдан авах ажиллагаанд дотоод 
аудит хийх журам 

Сангийн сайдын 2017.12.15-ны өдрийн 
365 дугаар тушаал 

15 
Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох 
аргачлал 

Сангийн сайдын 2018.03.30-ны өдрийн 
58 дугаар тушаал 
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Хүснэгт 2 Худалдан авах ажиллагаанд ашиглаж буй тендерийн жишиг баримт бичгүүд. 

 
№ 

 
Тендерийн жишиг баримт бичгийн нэр 

 
Баталсан субьект, Огноо 

1 
Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт 
бичиг 

Сангийн сайдын 2012.03.29-ний 
өдрийн 81 дүгээр тушаалын 1 дүгээр 
хавсралт 

2 
Ажил гүйцэтгэх тендерийн жишиг баримт 
бичиг 

Сангийн сайдын 2012.03.29-ний 
өдрийн 81 дүгээр тушаалын 2 дугаар 
хавсралт 

3 
Зөвлөхийн бус үйлчилгээний тендерийн 
жишиг баримт бичиг 

Сангийн сайдын 2007.06.22-ны өдрийн 
176 дугаар тушаалын хавсралт 

4 
Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн жишиг 
баримт бичиг 

Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 
194 дүгээр тушаалын 2 дугаар 
хавсралт 

5 
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 
тендерийн жишиг баримт бичиг 

Сангийн сайдын 2008.10.30-ний 
өдрийн 362 дугаар тушаалын хавсралт 

6 
Хязгаарлагдмал тендер шалгаруулалтын 
жишиг баримт бичиг 

Засгийн газрын 2006 оны 22 дугаар 
тогтоол 

7 
Үнийн санал авах жишиг баримт 
(Харьцуулалтын аргаар зөвлөхийн бус 
худалдан авахад ашиглах) 

Сангийн сайдын 2009.06.29-ний 
өдрийн 158 дугаар тушаалын хавсралт 

8 
Үнийн санал авах жишиг баримт 
(Харьцуулалтын аргаар ажил худалдан 
авахад ашиглах) 

Сангийн сайдын 2013.05.31-ний 
өдрийн 125 дугаар тушаалын 2 дугаар 
хавсралт 

9 
Үнийн санал авах жишиг баримт 
(Харьцуулалтын аргаар бараа худалдан 
авахад ашиглах) 

Сангийн сайдын 2013.05.31-ний 
өдрийн 125 дугаар тушаалын 1 дүгээр 
хавсралт 

10 
Эм эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах 
тендерийн жишиг баримт бичиг 

Сангийн сайдын 2012.09.28-ны өдрийн 
194 дүгээр тушаалын 1 дүгээр 
хавсралт 

11 
Сурах бичиг худалдан авах тендерийн 
баримт бичиг 

Сангийн сайдын 2013.10.31-ний 
өдрийн 243 дугаар тушаалын 1 дүгээр 
хавсралт 

12 
Урьдчилсан сонголт явуулах тендерийн 
жишиг баримт бичиг 

Сангийн сайдын 2007.06.28-ний 
өдрийн 184 дүгээр тушаалын хавсралт 

13 
Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах 
ажиллагаанд санал авах тендерийн жишиг 
баримт бичиг 

Сангийн сайдын 2013.02.21-ний 
өдрийн 39 дүгээр тушаалын 2 дугаар 
хавсралт 

14 
Мэдээллийн систем нийлүүлж, 
суурилуулах тендерийн жишиг баримт 
бичиг 

Сангийн сайдын 2006.12.20-ний 
өдрийн 418 дугаар тушаалын 3 дугаар 
хавсралт 

 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан 

авах тухай хууль 2005 оны 12 дугаар сарын 01-нд батлагдан 2006 оны 02 дугаар сарын 

01-ээс дагаж мөрдөгдсөнөөс хойш нийт 23 удаагийн нэмэлт өөрчлөлт орсон байна.   

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

авах тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг 2018 оны 05 дугаар сарын 

11-ний өдөр УИХ-д өргөн барьсан. Уг төслөөр 13 асуудлын хүрээнд худалдан авах 

ажиллагааг нэмж зохицуулахаар тусгажээ. Уг хууль батлагдан хүчин төгөлдөр болсноор уг 

хуулийг дагаж шинээр журам зааврууд батлагдан гарах шаардлага үүснэ.   
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1.4 СТРАТЕГИЙН УДИРДЛАГА, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ҮНДСЭН ХЭРЭГЛЭГЧ 
График 1. Стратегийн удирдлага, зохицуулалтын үндсэн хэрэглэгчид 

 
Газрын стратегийн удирдлага нь дээр дурдсан үйлчлүүлэгчийн эрэлт хэрэгцээг хангах, үйлчилгээний хүрээ, төрөл, хэлбэрийг 

хэрэгцээний эх үүсвэр тус бүрээр тогтоож, тус газрын зохион байгуулалтын нэгжүүдийн үйл ажиллагааны стратеги, албан хаагчдын ажлын 
байрны тодорхойлолтод нарийвчлан тусгаж хэрэгжүүлнэ. 

Нийслэлийн иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурал

Нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын 

захирагч

Төсвийн асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны төв 

байгууллага

Төсвийн ерөнхийлөн 
захирагчид

Төрийн өмчийн бодлого 
зохицуулалтын газар

Нийслэлийн нутгийн 
захиргааны байгууллагууд

НИЙСЛЭЛИЙН 
ХУДАЛДАН АВАХ 

АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР

Худалдан авах ажиллагаанд 
оролцогч байгууллага, аж ахуйн 

нэгж, хувь хүн

Хэвлэл мэдээллийн 
байгууллагууд

Иргэд

Олон нийтийн болон 
төрийн бус байгууллагууд

Худалдан авах 
ажиллагааны олон улсын 

байгууллагууд
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ХОЁР. НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 

2.1 Тэргүүлэх чиглэл 

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь дор дурдсан үйл ажиллагааны 

тэргүүлэх чиглэлтэй ажиллана.  

 Худалдан авах ажиллагааны талаарх төрийн хууль тогтоомж, бодлого, 

зохицуулалтын хэрэгжилтийг хангаж, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 

үр ашгийг дээшлүүлэх; 

 Худалдан авах ажиллагааг ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр 

ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчимд тулгуурлан төлөвлөж, 

зохион байгуулан хэрэгжүүлэх, тайлагнах; 

 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад худалдан авах ажиллагааны 

мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх;  

 Худалдан авах ажиллагаанд менежментийн шинэлэг чиг хандлага, сайн 

туршлага, ур чадварыг нэвтрүүлж, үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих замаар 

эдийн засгийн эерэг хандлага бий болгох;  

 

2.2 Байгууллагын үндсэн чиг үүрэг  

Тус байгууллага нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар 

сарын 26-ны өдрийн А/752 дугаар захирамжаар батлагдсан Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газрын дүрэмд заасан чиг үүрэг, энэ талаар Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон 

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, бусад бодлогын баримт 

бичигт тусгагдсан зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.   

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь улс, орон нутгийн төсөв, урсгал 

зардал болон бусад хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний үр ашгийг 

дээшлүүлэх, худалдан авах ажиллагаанд менежментийн шинэлэг чиг хандлага, ур 

чадварыг нэвтрүүлж, худалдан авах ажиллагаанд нээлттэй, ил тод байдлыг хангах үүрэг 

хүлээнэ.   

 

 
2.3 Үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөж буй бодлогын баримт бичиг 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 

“Төсөл, тендерийн 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 оруулах” гэж , Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 

захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны 

сонгон шалгаруулалтыг ил тод болгож, иргэд, олон нийтийн оролцоо, хяналтыг 

нэмэгдүүлэх” гэж тус тус тусгасан байдаг.  

Иймд тус газар нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 

2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн дээрх зорилтуудыг хэрэгжүүлж ажиллана. 
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2.4 Худалдан авах ажиллагааны цахим системүүдийн талаар 

2.4.1. Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийн үүсэл хөгжил, 

өнөөгийн байдал  

Засгийн газраас нэвтрүүлж байсан цахим системүүдийн (www.meps.gov.mn, www.e-

procurement.mn) тухайд Монгол Улсад цахим худалдан авах ажиллагааны системийг 

нэвтрүүлэх эхний үе шатны ажлууд хэрэгжиж, 2010-2012 онд цахим худалдан авах 

ажиллагааны (http://www.meps.gov.mn) системийг БНСУ-ын олон улсын хамтын 

ажиллагааны байгууллага КОЙКА-ийн дэмжлэгтэй бий болгож, 2013 оноос Засгийн газрын 

хэрэгжүүлэгч агентлаг Худалдан авах ажиллагааны газар нь уг системийн байнгын үйл 

ажиллагааг хариуцан ажилласан.  

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Худалдан авах ажиллагааны газар нь 2013 

онд нийт ажлын 22 хувь, 2014-2016 онд худалдан авах ажиллагааг 100 хувь цахим 

хэлбэрээр зохион байгуулсан байдаг. 

Орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны 31 нэгжийн хувьд 2013-2016 онд нийт 

ажлын 10-50 гаруй хувийг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж байсан.  

2013-2016 онд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Худалдан авах ажиллагааны 

газар болон орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны нэгжүүд, Нийслэлийн Худалдан 

авах ажиллагааны газар нь Сангийн яамны (www.e-procurement.mn) цахим хуудаст тендер 

шалгаруулалтын урилга болон үр дүн, тендерт оролцогчдын шалгараагүй үндэслэлийг 

нийтлэн ажилладаг байсан. 

Одоогийн ашиглаж буй Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем 

(www.tender.gov.mn)-ийг Төрийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, тендер 

шалгаруулалт зохион байгуулах, үнэлгээ, гэрээ, нийлүүлэгчийн удирдлага, мэдээлэл 

солилцоо, худалдан авах ажиллагаанд мэргэшүүлэх цахим шалгалтын нэгдсэн тогтолцоог 

бий болгох зорилгоор Монгол Улсын Сангийн яам, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын 

газартай хамтран 2017 онд нэвтрүүлсэн.   

Энэхүү систем нь улсын болон орон нутгийн төсвийг үр ашигтай захиран зарцуулах 

зорилгоор худалдан авах ажиллагаатай холбоотой үйл ажиллагаа бүрийг цахим орчинд 

нэгдсэн нэг удирдлага, хяналтын дор ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, 

хэмнэлттэй, хариуцлагатай зохион байгуулах ба түүнд олон нийтийн зүгээс хяналт тавих 

мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэх зорилготой юм.   

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

тал: 

 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг хуулийн хүрээнд цахим орчинд 

боловсруулах, нийтлэх; 

 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг захиалагч, ТЕЗ тус бүрээр нь 

боловсруулах, илгээх, хянаж баталгаажуулах буюу цахим хэлбэрээр 

төлөвлөгөөний урсгалыг удирдах боломжтой; 

 Тендер шалгаруулалтын захиалагчийн эрхийг хуулийн хүрээнд цахим орчинд 

шилжүүлэх; 

 Тендер шалгаруулалтыг нэр төрөл, зориулалт, газар зүйн байршлаар нь багцад 

хуваан төлөвлөх; 

 Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтнуудын нэгдсэн сангаас 

үнэлгээний хороог байгуулах; 

 Тендерийн баримт бичгийг цахим системд боловсруулах, батлах; 

 Тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга авах, тодруулгын хариуг өгөх 

ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх; 

 Тендер хүлээн авах хугацаа нь системийн цагаар тооцогдох тул хугацаатай 

холбоотой маргаан байхгүй; 

http://www.meps.gov.mn/
http://www.e-procurement.mn/
http://www.e-procurement.mn/
http://www.e-procurement.mn/
http://www.tender.gov.mn/
http://www.tender.gov.mn)-ийн
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 Төрийн байгууллагын бусад системтэй холбогдож тендерт оролцогчдын 

мэдээллийг лавлах; 

 Үнэлгээний хорооны гишүүд өөрсдийн эрхээр орж цахим орчинд үнэлгээ хийх 

боломж бүрдсэн; 

 Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерт оролцогчийн бүх мэдээллийг авч гэрээ 

байгуулагдана; 

 Тендер шалгаруулалттай холбоотой гомдол системээр дамжуулан гаргах, хариу 

өгөх. 

 

Энэхүү систем нь худалдан авах ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлж, аюулгүй 

байдлыг нэмэгдүүлсэн бөгөөд мэдээллийн болон харилцаа холбооны технологийг 

багтаасан томоохон дэвшил болсон. Бидний ашиглаж байгаа цахим худалдан авах 

ажиллагааны систем нь урилга, зар нийтлэх, тендерийн баримт бичгийг түгээх, 

оролцогчдын үнийн санал, нээлтийн тэмдэглэл оруулах, гэрээ байгуулах эрх авсан 

оролцогчийг зарлах, шалгараагүй шалтгааныг зарлан мэдээлэх, оролцогч аж ахуй 

нэгжүүдийн бүртгэл хийх гэх мэт хязгаарлагдмал хүрээнд ажиллаж байна. Худалдан авах 

үйл ажиллагааны үе шат бүхэнд мэдээллийн технологийг бүрэн ашигласнаар хэн нэгнээс 

хамаарах хамаарал буурч, худалдан авах ажиллагааны зохион байгуулалтыг 

чанаржуулах, хурдавчлах боломжийг бүрдүүлнэ. 

 

2.4.2. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газраас нэвтрүүлэн ашиглаж 

буй бүртгэлийн цахим систем  (tender.ub-procurement.mn): 

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь 2013 оноос худалдан авах 

ажиллагааны бүртгэлийн систем (tender.ub-procurement.mn)-ийг хөгжүүлэн Нийслэлийн 

харьяа бүх байгууллагууд нийт тендер шалгаруулалтын урилга, тендерийн баримт бичиг, 

холбогдох зураг төсөв, ажлын даалгавар, ажлын явцын мэдээ, үр дүн болон бусад мэдээ, 

мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй мэдээлэн ажиллаж байна. Цаашид уг бүртгэлийн 

системийг 2018 оны 4 дүгээр улиралд багтаан шинэчлэн хөгжүүлж системийн алдаа, 

доголдлуудыг засварлаж, боловсронгуй болгох, мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй, ил тод, 

ойлгомжтой хэлбэрээр хүргэхээр зорилт тавин ажиллаж байна.     

2.4.3. Нийслэлийн дундын мэдээллийн цахим систем 

 (www.open-ulaanbaatar.mn): 

Нийслэлийн удирдлагуудын зүгээс санаачлан Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

хөрөнгө, гадаадын зээл тусламжаар нийслэлд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний 

худалдан авалт, гүйцэтгэлийн үйл ажиллагааг ил тод болгож, иргэд, олон нийтийн 

оролцоо, хяналтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор www.open.ulaanbaatar.mn системийг 2018 оноос 

ашиглалтанд оруулан хэрэглээнд нэвтрүүлээд байна.  

2.4.4. Монгол Улсын Засгийн газраас нэвтрүүлэн ашиглаж буй цахим систем 

(www.shilendans.mn): 

Монгол Улсын Засгийн газраас төсвийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ 

шийдвэр, үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй, ойлгомжтой байлгах, түүнд олон нийт хяналт 

тавих мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэх замаар улс, орон нутгийн төсөв, улсын болон 

орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг үр ашигтай захиран зарцуулах зорилгоор 2015 онд 

www.shilendans.mn цахим системийг нэвтрүүлсэн. Шилэн дансны тухай хууль нь 2014 оны 

07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн ба төсөл, арга хэмжээ нэг бүрийн үр 

дүнг уг системд мэдээлж, Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Төрийн аудитын 

газар, Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон иргэд, олон нийт хяналт тавих боломжийг 

хангаж байна.  

http://www.open-ulaanbaatar.mn/
http://www.shilendans.mn/
http://www.shilendans.mn/
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2.5 Нийслэлийн төсөв ба хөрөнгө оруулалтын зардлын хувь, хэмжээ 
График 2 Нийслэлийн төсөв ба хөрөнгө оруулалтын зардлын хувь, хэмжээ 
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               2.6 Улс, нийслэл, гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр нийслэлд хэрэгжсэн худалдан авалт (2013-2017 он) 

Хүснэгт 3 Улс, нийслэл, гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр нийслэлд хэрэгжсэн худалдан авалт (2013-2017 он) 
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Нийслэлийн Худалдан авах 
ажиллагааны газар 

91% 582 185,3 92% 290 228,9 99% 156 81,5 96% 97 83.6 98.4% 354 167.9 

Дүүргүүдийн ХАА-ны алба 92% 547 44,1 97% 1012 99,8 85% 727 87,1 80% 513 50.9 96% 504 35.4 

Нийслэлийн агентлагууд 93% 199 252,9 85% 130 134,8 86% 217 75,8 98.5% 303 74.9 96% 286 80.2 

НИЙТ - 1328 482,3 - 1432 463,6 - 1100 244,4 - 913 209.4 - 1144 283.528 
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 Нийслэлд хэрэгжсэн худалдан авалтаас НХААГ-ын хэрэгжүүлсэн ХАА-ны 

ажиллагааны эзлэх хувь 

График 3 Улс, нийслэл, гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр нийслэлд хэрэгжсэн 
худалдан авалт 

 

Улс, нийслэл, гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр нийслэлд хэрэгжсэн худалдан 

авалтад хэрэгжүүлсэн байгууллагуудын эзлэх хувь хэмжээ он тус бүрээр дараах 

графикуудаар харуулав. 

2.7 Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, 

батлагдсан бүтэц орон тооны хуваарь 

 
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь 2013 онд Нийслэлийн Засаг 

даргын 2013 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/20 дугаар захирамжаар 5 хэлтэс, нийт 

56 хүний орон тоотойгоор батлагдсан.  

Үүнд: Газрын дарга, Орлогч дарга 2, 

 Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс; 

 Цахим худалдан авалт, олон нийттэй харилцах хэлтэс; 

 Зураг төсвийн хяналтын хэлтэс; 

 Хуулийн хэлтэс; 

 Захиргаа, удирдлагын хэлтэс гэсэн бүтэцтэйгээр байгуулагдсан байна. 

2014 онд Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/34 

дүгээр захирамжаар бүтэц орон тоо өөрчлөгдөн 5 хэлтэс, нийт орон тоо 49 болж 

өөрчлөгдсөн. 

 Үүнд: Газрын дарга, Орлогч дарга 2 

 Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс; 

 Цахим худалдан авалт, олон нийттэй харилцах хэлтэс; 

 Зураг төсвийн хяналтын хэлтэс; 

 Хуулийн хэлтэс; 

 Захиргаа, удирдлагын хэлтэс. 
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2016 онд Нийслэлийн засаг даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/635 

дугаар захирамжаар 4 хэлтэс, 35 хүний орон тоотой болсон. 

Үүнд: Газрын дарга, Орлогч дарга-1,  

 Захиргаа,  санхүүгийн хэлтэс; 

 Хуулийн хэлтэс; 

 Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс; 

 Мэдээллийн технологийн хэлтэс гэсэн нэгжтэй.   
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2.8 Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжиж буй худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн 
хүрээн дэх нөхцөл байдлын шинжилгээ /SWOT/ 

Хүснэгт 4 Нөхцөл байдлын шинжилгээ 

Давуу тал 
 Хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй 

болгох талаар төрөөс үзүүлэх дэмжлэг 
сайн.  

 Төрийн худалдан авах ажиллагаанд 
цахим системийг бүрэн нэвтрүүлсэн. 

 Мэргэшсэн боловсон хүчний нөөцтэй.  
 Суурь мэдлэг олгох сургалт, гарын 

авлагыг боловсруулан ашигладаг. 
 Ил тод, шударга байдлыг хангах үүднээс 

лац хэрэглэх, тусгай тоноглогдсон 
өрөөнд үнэлгээний хороо ажиллах 
орчныг бүрдүүлсэн.  

 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, 
ил тод байдалд тавих хяналтыг 
дээшлүүлж, төсвийн үр ашгийг 
дээшлүүлэх боломжийг нэмэгдүүлсэн.  

 Үнэлгээний хороодын үйл ажиллагааг 
дэмжих зорилгоор байгууллагын 
хэмжээнд ашиглах загвар баримт 
бичгийг боловсруулан батлуулсан үйл 
ажиллагаандаа ашиглаж байгаа.  

 

Сул тал 
 Мэргэжлийн байгууллагаас бусад 

төрийн байгууллагын хувьд төрийн 
худалдан авах ажиллагааны цахим 
системийн ашиглалт хангалтгүй. 

 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд 
ажиллах иргэн, олон нийтэд олгож 
буй урамшууллын хэмжээ хэт бага. 

 Орон нутгийн Иргэдийн хурлаар 
батлагддаг А3 гэрчилгээтэй иргэдийн 
төлөөллийн тоо хязгаартай. 

 Төрийн байгууллагын А3 гэрчилгээтэй 
төлөөлөл нь үнэлгээний хороонд 
ажиллах хүсэл сонирхол бага. 

 Худалдан авах ажиллагааны дийлэнх 
нь төвлөрсөн худалдан авалтаас 
гадуур зохион байгуулагдаж байгаа. 

 Хөрөнгө оруулалтын ажлын 
төлөвлөгөөг батлахдаа ажлын 
даалгавар, зураг төсөв, газрын 
асуудал шийдвэрлэгдээгүй ажлуудыг 
оруулдаг. 

 Төрийн байгууллагуудын хоорондын 
ажлын уялдаа холбоо хангалтгүй. 

 Ногоон худалдан авалт, дэвшилтэт 
шинэ технологийг худалдан авах 
ажиллагаанд дэмжих талаар хууль, 
эрхзүйн орчин бүрдээгүй. 

 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж худалдан 
авах ажиллагаанд хууль болон жишиг 
баримт бичиг зөрчилддөг.  
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Боломж 
 Хууль эрхзүйн орчин буюу хуулийг 

дагалдан гарсан журмуудыг шинэчлэх 
шаардлагатай. 

 Мэдээллийн технологийн давуу талыг 
ашиглан төрийн байгууллагуудын 
бүртгэл мэдээллийг нэгтгэж, тендерт 
оролцогчид үзүүлэх үйлчилгээг 
боловсронгуй болгож эхэлсэн.  

 Худалдан авах ажиллагааны үр 
өгөөжийг дээшлүүлэх, эрсдлийг 
бууруулах талаар олон улсын 
байгууллагууд анхаарал хандуулж, 
дэмжлэг үзүүлдэг.   

 Интернэт болон цахим хэрэглээ өргөжин 
тэлж байна.  

 Хууль эрх зүйн орчинд өөрчлөлт 
хийснээр төвлөрсөн худалдан авалтыг 
дэмжих боломжтой.   

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

 Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр 
гадаад болон дотоод сургалтад 
хамруулах боломжтой. 

Аюул занал 
 Хүний нөөцийг чадавхжуулах, 

тогтворжуулах чиглэлийн хөтөлбөр, 
дэмжлэг үзүүлэх санхүүгийн хөшүүрэг 
байхгүй.  

 Мэргэжилтнүүдийн цалин, нийгмийн 
хангамж  бага учир авлигад өртөх 
эрсдэлтэй  

 Эдийн засгийн уналттай холбоотой 
тендерт оролцогчдын чадвар буурсан. 

 Төрийн албанд тогтвор суурьшилтай 
ажиллах боломж бага. 

 Улс төрийн нөлөөлөл өндөр. 
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ГУРАВ. НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН                             
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИ 

 

3.1 Алсын хараа 

Бид Нийслэлийн бүтээн байгуулалтад манлайлан оролцогч мэргэшсэн байгууллага 

байна. 

 

3.2 Эрхэм зорилго 

Бид иргэдийн хэрэгцээнд тулгуурласан чанартай худалдан авалтыг хуулийн 

хүрээнд олон нийтийн оролцоотойгоор баялаг бүтээгчдийг тэгш өрсөлдүүлэх зарчмаар ил 

тод орчинд үр ашигтай зохион байгуулна.  

 

3.3 Үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим 

Төрийн худалдан авах ажиллагаанд ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, 

хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчмыг баримтална.  

 

3.4 Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт  

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь дараах үйл ажиллагааны 

стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлнэ: 

1. Хөрөнгө оруулалтын менежмент, төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг 

дээшлүүлэх; 

2. Цахим системийн үр ашиг, хяналтын тогтолцоог сайжруулах; 

3. Хариуцлагыг дээшлүүлэх, менежментийн шинэлэг чиг хандлага, ур чадварыг 

хэрэгжүүлэх;  

4. Салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, орон нутгийн нэгжүүдийн уялдааг 

сайжруулах; 

5. Захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах.  

 
Үйл ажиллагааны стратегийн 1-р зорилт “Хөрөнгө оруулалтын менежмент, төсвийн 

хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх”-ийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 

 
1. Нийслэлийн хэмжээний худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг нэгтгэн 

батлуулах; 
2. Нийслэлийн хэмжээний худалдан авах ажиллагааны тайланг нэгтгэн хууль, 

тогтоомжид заасан хугацаанд холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх; 

3. Худалдан авах ажиллагааг батлагдсан төсвийн хүрээнд ил тод, өрсөлдөх тэгш 

боломжтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй байх зарчимд тулгуурлан зохион байгуулах, 

тайлагнах;   

4. Байнгын хэрэгцээт бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авахдаа “Ерөнхий гэрээний 

дагуу худалдан авах гэрээ”-г байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагуудад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх;   

5. Худалдан авах ажиллагааны талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль журмын 

хэрэгжилтийг хангах, захиалагч болон тендерт оролцогчдыг худалдан авах 

ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг, удирдлагаар хангах, уулзалт, 

хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөнийг зохион байгуулах.  
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Үйл ажиллагааны стратегийн 2-р зорилт “Цахим системийн ашиглалт, үр дүнг 

нэмэгдүүлэх”-ыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 

1. Худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар 

хэрэгжүүлж, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын хэмжээнд системийн 

хэрэглэгчдийг чадавхжуулах;  

2. Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийн мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх 

хэрэгцээ шаардлагатай холбогдуулан худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтний 

чадавхийг бэхжүүлэх зорилго бүхий сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх;  

3. Тендерт оролцогчдод төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийн 

хөгжүүлэлтийн талаарх мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулах, зөвлөгөө дэмжлэг 

үзүүлэх; 

4. Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем дэх мэдээллийн баазыг 

ашиглан шаардлагатай мэдээ, тайланг нэгтгэж, нийслэлийн удирдлагыг 

мэдээллээр хангах; 

5. Худалдан авах ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, байгууллагыг 

төлөөлж хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах; 

6. Тендер шалгаруулалт, зохион байгуулалттай холбоотой цаасан хадгаламжийн 

нэгжийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах;  

7. Цахим мэдээлэл солилцох замаар төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог 

сайжруулах;  

 
Үйл ажиллагааны стратегийн 3-р зорилт” Хариуцлагыг дээшлүүлэх, менежментийн 
шинэлэг чиг хандлагыг хэрэгжүүлэх”-ыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 

 
1. Хууль, эрх зүйн орчинд тулгамдаж буй асуудлуудыг судлан тогтоох, нэмэлт 

өөрчлөлтийн төслийг тухай бүр боловсруулж, холбогдох дээд шатны 

байгууллагуудад хүргүүлэх; 

2. Хяналт шалгалтын байгууллагаас ирүүлсэн зөвлөмж, дүгнэлтийн дагуу судалгаа 

шинжилгээ хийх, зөрчил арилгах төлөвлөгөө батлан хэрэгжүүлж, хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулж;  

3. Үнэлгээний хороонд ажиллах иргэн, олон нийтийн төлөөллийн тоог нэмэгдүүлэх; 

4. Олон нийтийн зөвлөл байгуулж хариуцлага, ил тод, нээлттэй байдлыг дээшлүүлэх; 

5. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийн нэгж, Засаг даргын дэргэдэх 

холбогдох бусад байгууллагуудад мэргэжил арга, зүйн туслалцаа үзүүлэх, 

Дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны нэгжийн үйл ажиллагааг  мэргэжил арга 

зүйн удирдлагаар хангах; 

6. Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөгдөж буй жишиг бичиг баримтуудын ашиглалтыг 

сайжруулах, заавар, аргачлалыг бий болгож нэг маягаар хөтлөх, мөрдөх; 

7. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, холбогдох хууль 

тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, биелэлтэд хяналт тавих;  

8. Тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах, газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 

боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, тайлагнах;  

9. Удирдлагын зөвлөлийн хурлыг тогтмол хугцаанд зохион байгуулах, хурлын 

шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;  

10. Бичиг хэргийн үйл ажиллагааг эрхлэх, иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, 

гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх.  

 
Үйл ажиллагааны стратегийн 4-р зорилт “Салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, 
орон нутгийн нэгжүүдийн уялдааг сайжруулах” -ыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 
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1. Нийслэл болон дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх худалдан авах ажиллагааг зохион 

байгуулах, хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий нэгжийн эрх зүйн байдлыг боловсронгуй болгох 

талаар холбогдох дээд байгууллагад санал хүргүүлэх; 

2. Салбарын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй хурал, зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэгт 

тогтмол хамрагдаж, мэдээлэл солилцоог сайжруулах, хамтарсан уулзалт, өдөрлөг 

зохион байгуулах;  

3. Дүүргүүдийн албадын үйл ажиллагаатай танилцах, шалган зааварлах ажлыг 

зохион байгуулж, санал хүсэлт, шийдвэрлэх асуудлыг дээд байгууллагад нэгтгэн 

уламжлах, зөвлөмж дүгнэлтийг хүргүүлж сайн туршлагыг хуваалцах. 

 
Үйл ажиллагааны стратегийн 5-р зорилт “Захиргааны болон хүний нөөцийн 
удирдлагын манлайллыг хангах”-ыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 
 

1. Төрийн албанд худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан, мэргэжлийн 

шинжээч бэлтгэх ахисан түвшний сургалтын хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх 

санхүүгийн тогтвортой схемийг бий болгох, эрх бүхий сургалтын байгууллагуудыг 

татан оролцуулах чиглэлээр дээд шатны байгууллагад санал хүргүүлж, хамтран 

ажиллах; 

2. Газрын захиргааны өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, төсвийн шууд 

захирагчийн төсөв, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, санхүү, нягтлан бодох 

бүртгэлийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах; 

3. Газрын үндсэн чиг үүрэг, үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, удирдлагыг шийдвэр 

гаргахад зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, газрын дотоод нэгжүүдийн үйл ажиллагааг 

нэгдсэн удирдлагаар хангах, төлөвлөх, үр дүнг үнэлж дүгнэх тогтолцоог 

боловсронгуй болгох;  

4. Албан хаагчдын хөдөлмөр, нийгмийн харилцаа, сургалтын асуудлыг шийдвэрлэх, 

байгууллагын үйл ажиллагааны дотоод эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох.  
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ДӨРӨВ. НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН                           
БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН НЭГЖИЙН                                                               

ҮНДСЭН ҮҮРЭГ, ЧИГ ҮҮРЭГ 
 

4.1 Бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсруулахад баримтлах зарчим 

Газрын үйл ажиллагааны бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсруулахад дор дурдсан 

зарчмыг баримтлав: 

1. Газрын стратегийн зорилтыг бүтцэд тусгасан байх зарчим (газрын үйл 

ажиллагааны бүтцийн тогтолцоо, зохион байгуулалтын бүтэц нь түүний үйл 

ажиллагааны стратегийн зорилттой уялдсан байх); 

2. Эрх мэдлийн ялгаа зааг нь тодорхой, итгэл хүлээхүйц байх зарчим (бүтцийн 

нэгжүүд, тэдгээрийн удирдах албан тушаалын түвшин, нэр нь аль нэгж ямар 

асуудал эрхэлдэг, аль албан тушаал ямар эрх мэдэлтэй болохыг тодорхой мэдэж 

болохуйц байх, тэдгээрийн ажлын уялдаа, ажиллах чадвар нь итгэл хүлээхүйц 

байх); 

3. Үзэгдэхүйц үйлчилгээний болон стратегийн удирдлагын баримжаатай байх зарчим 

(байгууллагын нэр, бүтцээс тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны дүр төрх 

харагдахуйц байх, тухайлбал газрын бүтэц, бүтцийн нэгжийн нэр нь түүний үйл 

ажиллагааны стратегийг тусгасан байх); 

4. Бүтцийн хувьд энгийн байх зарчим (газрын удирдлагаас хамгийн доод нэгжээ 

хүртэл гурваас дээшгүй шат дамжлагатай байх); 

5. Тэнцвэрийг хангах, хяналтын хүрээг тогтоох зарчим (байгууллагын үйл 

ажиллагааны стратеги, бүтэц хоёрын зөв зохистой тэнцвэрийг хангах замаар аль 

болох хялбар удирдах, хянах боломжтой байх, үйл ажиллагааны стратегийн 

зорилтыг аль болох оновчтой бүлэглэх замаар бүтцийн ерөнхий тогтолцоог 

тогтоосон байх, энэ нь удирдлагын чиг үүрэг, хүний болон бусад нөөцийг зөв 

хуваарилан хэрэглэгчийн хэрэгцээнд нийцсэн үйлчилгээ үзүүлэх боломж 

бүрдүүлсэн байх); 

6. Үйл ажиллагааны давхардалгүй байх; 

7. Улс төржихгүй байх зарчим (тухайн газрын албан хаагч нь Төсвийн ерөнхийлөн 

захирагч, Нийслэлийн удирдлагууд, бусад үйлчлүүлэгч буюу хэрэглэгчид 

мэргэшлийн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, улс төрийн аливаа нөлөөлөлд автахгүй, 

төвийг сахисан байх); 

8. Хангалттай чадавх, бодитой үйл ажиллагааны зарчим (үйл ажиллагааны бүтцийн 

ерөнхий тогтолцооны загвар, зохион байгуулалтын бүтэц нь чадавхиа бүрэн 

илрүүлэхэд чиглэсэн хэрэгжихүйц бөгөөд ажиллах чадвартай байх). 
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ГАЗРЫН ДАРГА

Орлогч дарга

Захиргаа, санхүүгийн 
хэлтэс - 10

Хэлтсийн дарга - 1

Ахлах мэргэжилтэн - 1

Бичиг 
хэргийн 

эрхлэгч -
1

Угтагч, 
зохион 
байгуу-
лагч - 1

Архивын 
ажилтан 

- 1

Хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ хариуцсан ахлах 

мэргэжилтэн - 1

Тогтоол, 
шийдвэрийн

биелэлт 
гүйцэтгэл 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 
- 1

Төлөвлөгөө, 
тайлан 

хариуцсан 
мэргэжилтэн 

- 1

Ахлах нягтлан 
бодогч - 1

Нярав - 1

Хуулийн хэлтэс - 4

Хэлтсийн дарга - 1

Мэргэжилтэн - 3

Худалдан авах 
ажиллагааны хэлтэс -

15

Хэлтсийн дарга - 1

Ахлах 
мэргэжилтэн - 3

Мэргэжилтэн -
11

Мэдээллийн 
технологийн хэлтэс - 4

Хэлтсийн дарга - 1

Ахлах 
мэргэжилтэн - 1

Мэргэжилтэн - 2

4.2 Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц  

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын үйл ажиллагааны стратегийн болон бүтцийн ерөнхий тогтолцооны загварыг 
үндэслэн тус газрын зохион байгуулалтын бүтцийн загварыг дор дурьдсанаар тодорхойлж байна. 

 
График 4 Удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц
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4.3 Газрын удирдлага, зохион байгуулалтын нэгжүүдийн чиг үүрэг, хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагаа 

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь дарга, орлогч дарга, 4 хэлтэс 

нийт 35 хүний бүрэлдэхүүнтэй ба газрын үйл ажиллагааны стратегийн болон бүтцийн 

ерөнхий тогтолцооны загварыг үндэслэн тус газрын зохион байгуулалтын бүтэц, 

тэдгээрийн үндсэн үүрэг, чиг үүргийг тодорхойлж байна. 

  

Зохион байгуулалтын нэгж 1 буюу ЗАХИРГАА, САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ, 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Чиг үүрэг: Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс нь дарга 1, ахлах мэргэжилтэн 2, ахлах 

нягтлан бодогч 1, тогтоол, захирамж, шийдвэрийн биелэлт, гүйцэтгэл хариуцсан 

мэргэжилтэн 1, төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан мэргэжилтэн 1, бичиг хэргийн эрхлэгч 1, 

архивын ажилтан 1, нярав 1, угтагч, зохион байгуулагч 1 нийт 10 хүний орон тоотой 

ажиллана. Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь чадварлаг төрийн албан хаагчийн хүчээр 

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын тасралтгүй, хэвийн, жигд ажиллагааг 

хангахад чиглэх бөгөөд төрийн захиргааны албан хаагчдыг сургаж хөгжүүлэх, ажиллах 

нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр хөтөлбөр, төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх, төрийн 

захиргааны байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, үйл 

ажиллагааны хэрэгжилтэнд үр дүнд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх, ажлын гүйцэтгэл 

сайжруулах, хариуцлага тооцох чиглэлээр ажил зохион байгуулах, зохион байгуулалтын 

бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг сайжруулахад чиглэсэн зөвлөгөө, дэмжлэгээр цаг 

тухайд нь хангаж төрийн захиргаа, хүний нөөцийн манлайллыг хангах замаар хэрэгжинэ. 

Стратегийн зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа: 

1. Газрын захиргааны өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, төсвийн шууд 

захирагчийн төсөв, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, санхүү, нягтлан бодох 

бүртгэлийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах; 

2. Нийслэлийн хэмжээний худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг нэгтгэн 

батлуулах; 

3. Нийслэлийн хэмжээний худалдан авах ажиллагааны тайланг нэгтгэн хууль, 

тогтоомжид заасан хугацаанд холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх; 

4. Тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах, газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 

боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, тайлагнах;  

5. Албан тушаалын зорилго, гүйцэтгэх үндсэн үүргийг тогтоон, ажлын байрны 

тодорхойлолтыг боловсруулан батлуулах, ажил чиг үүргийг хуваарилах, тус чиг 

үүргийг хэрэгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх; 

6. Албан хаагчдын хөдөлмөр, нийгмийн харилцаа, сургалтын асуудлыг шийдвэрлэх, 

байгууллагын үйл ажиллагааны дотоод эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох;  

7. Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, холбогдох хууль 

тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, биелэлтэд хяналт тавих;  

8. Хөдөлмөрийн сахилга батыг сайжруулах, хөдөлмөрийн дотоод журмын 

хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, удирдлагыг мэдээллээр хангах; 

9. Бичиг хэргийн үйл ажиллагааг эрхлэх, иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн албан бичиг, 

өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авах, хууль тогтоомжид заасны дагуу 

шийдвэрлэх, шийдвэрлэлтэд хяналт тавих;  

10. Газрын үндсэн чиг үүрэг, үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах, удирдлагыг шийдвэр 

гаргахад зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, газрын дотоод нэгжүүдийн үйл ажиллагааг 

нэгдсэн удирдлагаар хангах, төлөвлөх, үр дүнг үнэлж дүгнэх, хяналт шинжилгээ, 

үнэлгээ хийх;  
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11. Тендер шалгаруулалт, зохион байгуулалттай холбоотой цаасан хадгаламжийн 

нэгжийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах;  

12. Байнгын хэрэгцээт бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авахдаа “Ерөнхий гэрээний 

дагуу худалдан авах гэрээ”-г байгуулах, нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагуудад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх;   

 

Тус хэлтсээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь газрын дарга, зохион 

байгуулалтын бүтцийн бусад нэгж байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Нийслэлийн Засаг 

даргын Тамгын газар, Монгол улсын Сангийн яам, Нийслэл дэх төрийн албаны салбар 

зөвлөл, бусад холбогдох байгууллага байна. 

Энэхүү нэгжийн гол түнш нь Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, холбогдох 

байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд байна. 

 

Зохион байгуулалтын нэгж 2 буюу ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Чиг үүрэг: Хуулийн хэлтэс нь дарга 1, мэргэжилтэн 3 нийт 4 хүний орон тоотой 

ажиллана. Тус хэлтэс нь худалдан авах ажиллагааны талаарх хууль, тогтоомжийн 

хэрэгжилтийг хангахтай холбоотой мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, хэрэгжилтэд 

хяналт тавих, захиргааны хэм хэмжээний актыг хууль эрх зүйн зохицуулалтад нийцүүлэх, 

захиалагч байгууллага болон худалдан авах ажиллагаанд оролцогч иргэн, аж ахуйн нэгж, 

хуулийн этгээдэд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, эрх  зүйн орчинг боловсронгуй болгох 

талаар холбогдох дээд шатны байгууллагад санал боловсруулан хүргүүлэх, худалдан 

авах ажиллагаатай холбогдон гарсан маргаан, гомдлыг  шийдвэрлэхэд оролцох чиг 

үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

Стратегийн зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа: 

1. Удирдах дээд шатны байгууллагаас гарч буй эрх зүйн акт болон бусад албан 

мэдээллээр Газрын даргыг хангах, газрын хэмжээнд боловсруулагдаж буй 

захиргааны актыг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд эрх зүйн болон бусад үйлчилгээ 

үзүүлэх, шаардлагатай зөвлөгөө мэдээллээр хангах; 

2. Газрын бусад хэлтэс, нэгжийн үйл ажиллагаанд эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх, хуулийн 

хэрэгжилтэнд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх; 

3. Нийслэл болон дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх худалдан авах ажиллагааг зохион 

байгуулах, хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий нэгжийн эрх зүйн байдлыг боловсронгуй болгох 

талаар холбогдох дээд байгууллагад санал хүргүүлэх; 

4. Хууль, эрх зүйн орчинд тулгамдаж буй асуудлыг судлан тогтоох, нэмэлт 

өөрчлөлтийн төслийг тухай бүр боловсруулж, холбогдох дээд шатны 

байгууллагуудад хүргүүлэх; 

5. Хяналт шалгалтын байгууллагаас ирүүлсэн зөвлөмж дүгнэлтийн дагуу судалгаа 

шинжилгээ хийх, зөрчил арилгах төлөвлөгөө батлан хэрэгжүүлж, хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулж;  

6. Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөгдөж буй жишиг бичиг баримтуудын ашиглалтыг 

сайжруулах, заавар, аргачлалыг бий болгож нэг маягаар хөтлөх, мөрдөх; 

7. Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг томилох тушаалын төсөл боловсруулж, 

тушаалыг батлуулах;  

8. Газарт мөрдөгдөх дүрэм, журам, зааврыг боловсруулж батлуулах, хэрэгжүүлэх, 

мөрдүүлэх, хяналт тавих; 

9. Шүүх, хуулийн байгууллагад газрыг төлөөлөх, эрх ашгийг хамгаалж ажиллах, 

байгууллагын нууц, аюулгүй байдлыг хангах; 
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10. Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой хууль, эрх зүйн зөрчлөөс урьдчилан 

сэргийлэх, гарсан зөрчлийг арилгуулах, маргаан гарсан тохиолдолд эрх бүхий 

байгууллагаар шийдвэрлүүлэх.  

Энэхүү нэгж нь газрын даргаас шийдвэр боловсруулан гаргах, хэрэгжүүлэхэд эрх зүйн 

болон бусад шаардлагатай зөвлөгөө мэдээллээр хангах, худалдан авах ажиллагааг 

төлөвлөх, зохион байгуулах, тайлагнах ажлыг хууль журамд нийцүүлэх талаар хяналт 

тавих, газар болон нийслэлийн харьяа нутгийн захиргааны байгууллага, дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны албадад худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр мэргэжил, 

арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, зөвлөмжөөр хангах ажлыг хэрэгжүүлнэ. 

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь газрын дарга, зохион 

байгуулалтын бүтцийн бусад нэгж, газрын хэмжээнд томилогдон ажиллаж буй үнэлгээний 

хороо байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, 

дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албад, тендерт оролцогч аж ахуйн нэгж, 

байгууллага, иргэд байна. 

Энэ нэгжийн гол түнш нь Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрхзүйн 

хэлтэс, Сангийн яам, Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар, холбогдох аж ахуйн 

нэгж, байгууллага, иргэд байна. 

 
Зохион байгуулалтын нэгж 3 буюу ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭЛТСИЙН 

ЧИГ ҮҮРЭГ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Чиг үүрэг: Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс нь дарга 1, ахлах мэргэжилтэн 3, 

мэргэжилтэн 11 нийт 15 хүний орон тоотой ажиллана. Тус хэлтэс нь худалдан авах 

ажиллагааны талаар төрөөс баримтлаж буй бодлогыг хэрэгжүүлэх, Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу 

худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, Төрийн худалдан авах 

ажиллагааны цахим системийг ашиглаж худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг 

хангах, тайлагнах, менежментийн шинэлэг чиг хандлага, сайн туршлага, ур чадварыг 

ашиглах, нэвтрүүлэх, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны албадад мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх чиг үүргийг 

хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

Стратегийн зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа: 

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

авах тухай хууль түүнд нийцүүлэн батлагдсан дүрэм, журмын уялдаа, хэрэгжилтэй 

холбоотой тэдгээрийг боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулах, холбогдох 

шатны байгууллагад хүргүүлэх; 

2. Худалдан авах ажиллагааг батлагдсан төсвийн хүрээнд ил тод, өрсөлдөх тэгш 

боломжтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй байх зарчимд тулгуурлан зохион байгуулах, 

мэдээллийн сан үүсгэж тайлагнах;   

3. Тендерийн баримт бичгийн боловсруулалтад хяналт тавих, худалдан авах 

ажиллагаанд мөрдөгдөж буй жишиг бичиг баримтуудын ашиглалтыг сайжруулах, 

нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг 

үзүүлэх; 

4. Үйл ажиллагааг зохион байгуулахад холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 

хангах, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад мэргэжил, арга зүйн 

дэмжлэг үзүүлэх; 

5. Тендерийн урилга, зар, тендерийн баримт бичиг түүнд холбогдох материал, 

тендерийн нээлтийн мэдээлэл, сонгон шалгаруулалтын үр дүнг ил тод, нээлттэй 

мэдээлж, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах; 
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6. Худалдан авах ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг сайжруулах, дээд шатны 

байгууллагаас нэвтрүүлж буй хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагааны 

бүртгэл, мэдээллийн цахим системүүдийн ашиглалтыг хангах;  

7. Худалдан авах ажиллагааны талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилтийг хангах, захиалагч болон тендерт оролцогчдыг худалдан авах 

ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг, удирдлагаар хангах, уулзалт, 

хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөнийг зохион байгуулах.  

8. Салбарын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй хурал, зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэгт 

тогтмол хамрагдаж, мэдээлэл солилцоог сайжруулах, хамтарсан уулзалт, өдөрлөг 

зохион байгуулах;  

9. Дүүргүүдийн албадын үйл ажиллагаатай танилцах, шалган зааварлах ажлыг зохион 

байгуулж, санал хүсэлт, шийдвэрлэх асуудлыг дээд байгууллагад нэгтгэн уламжлах, 

зөвлөмж дүгнэлтийг хүргүүлж сайн туршлагыг хуваалцах; 

10. Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой  гомдол маргааныг хууль, журмын дагуу 

шийдвэрлүүлэх, гомдлын бүртгэл, судалгаа, дүгнэлт, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх;   

11. Худалдан авах ажиллагааны арга хэлбэрийг боловсронгуй болгох, сайн туршлагыг 

нэвтрүүлэх арга хэмжээг төлөвлөн, биелэлтийг хангаж ажиллах;  

12. Үйлчлүүлэгч, тендерт оролцогчдоос сэтгэл ханамжийн судалгаа авах ажлыг зохион 

байгуулж, үйл ажиллагааг төлөвлөх хэрэгжүүлэхэд тусган ажиллах. 

Энэхүү нэгж нь худалдан авах ажиллагааг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах, төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажиллагааг зохион байгуулах, худалдан авах 

ажиллагааны мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, тендертэй холбоотой мэдээ, 

мэдээллийг холбогдох журмын дагуу мэдээлэх, тайлагнах ажлыг хуульд заасан хугацаанд 

хэрэгжүүлнэ. 

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь газрын дарга байх бөгөөд шууд 

бус хэрэглэгч нь төсвийн ерөнхийлөн болон шууд захирагч нар, дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны албад, зохион байгуулалтын бүтцийн бусад нэгж, байгууллага, иргэд байна. 

Энэ нэгжийн 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. 

 
Зохион байгуулалтын нэгж 4 буюу МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТСИЙН ЧИГ 

ҮҮРЭГ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Чиг үүрэг: Мэдээллийн технологийн хэлтэс нь дарга 1, ахлах мэргэжилтэн 1, 

мэргэжилтэн 2 нийт 4 хүний орон тоотой ажиллана. Тус хэлтэс нь худалдан авах 

ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, нийслэлийн 

нутгийн захиргааны байгууллагуудын хэмжээнд системийн хэрэглэгчдийг чадавхжуулах, 

мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн, тасралтгүй 

явуулах нөхцөл байдлыг бүрдүүлж, мэдээллийн аюулгүй байдал болон мэдээллийн ил 

тод байдлыг хангах, сургалт, сурталчилгааг хариуцах чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж 

байна.  

Стратегийн зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа: 

1. Худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар 

хэрэгжүүлж, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын хэмжээнд системийн 

хэрэглэгчдийг чадавхжуулах;  
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2. Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийн мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх 

хэрэгцээ шаардлагатай холбогдуулан худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтний 

чадавхийг бэхжүүлэх зорилго бүхий сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх;  

3. Тендерт оролцогчдод төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийн 

хөгжүүлэлтийн талаарх мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулах, зөвлөгөө дэмжлэг 

үзүүлэх; 

4. Төрийн худалдан авах 

5.  ажиллагааны цахим систем дэх мэдээллийн баазыг ашиглан шаардлагатай мэдээ, 

тайланг нэгтгэж, нийслэлийн удирдлагыг мэдээллээр хангах; 

6. Үнэлгээний хороонд ажиллах иргэн, олон нийтийн төлөөллийн тоог нэмэгдүүлэх; 

7. Худалдан авах ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, байгууллагыг 

төлөөлж хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах; 

8. Олон нийтийн зөвлөлийг ажиллуулж хариуцлага, ил тод, нээлттэй байдлыг 

дээшлүүлэх; 

Энэхүү нэгж нь худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, төлөвлөгөөг батлуулах, төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа, ажил, зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажиллагааг төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим 

системээр зохион байгуулах, худалдан авах ажиллагааны мэдээллийн ил тод байдлыг 

хангах чиглэлээр удирдах дээд шатны байгууллагаас нэвтрүүлсэн цахим системүүдийн 

ашиглалтад хяналт тавих, зөвлөмж аргачлалаар хангах ажлыг хэрэгжүүлнэ. 

Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь газрын хэмжээнд томилогдон 

ажиллаж буй үнэлгээний хороо, газрын дарга байх бөгөөд шууд бус хэрэглэгч нь төсвийн 

захирагч нар, дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албад, зохион байгуулалтын бүтцийн 

бусад нэгж, байгууллага, иргэд байна. 

Энэ нэгжийн гол түнш нь Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар, Сангийн яам, 

төсвийн захирагч нар, Нийслэлийн засаг даргын Тамгын газар, холбогдох аж ахуйн нэгж, 

байгууллага, иргэд байна. 
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ТАВ. СТРАТЕГИЙН ЕРӨНХИЙ ЗАГВАР 
 

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны 
чиглэлийг тодорхойлсон хүснэгт  

Хүснэгт 5 Нэгжүүдийн үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлсон хүснэгт 

 

 
Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 
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№ 

 
Үүрэг 

1 Үндсэн үүрэгтэй  
2 Туслах үүрэгтэй  

 
1 

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

1 2 2 2 

 
2 

Нийслэлийн хэмжээний худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөө, тайланг нэгтгэн хууль, тогтоомжид заасан 
хугацаанд холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх; 

1 2 2 2 

 
3 

Тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах, газрын үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах, 
хэрэгжилтэнд хяналт тавих, тайлагнах; 

1 2 1 2 

 
4 

Албан тушаалын зорилго, гүйцэтгэх үндсэн үүргийг 
тогтоон, ажлын байрны тодорхойлолтыг боловсруулан 
батлуулах, ажил чиг үүргийг хуваарилах, тус чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх; 

1 2 2 2 

 
5 

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

1 2 1 2 

 
6 

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

1 2 2 1 

 
7 

Хөдөлмөрийн сахилга батыг сайжруулах, хөдөлмөрийн 
дотоод журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, удирдлагыг 
мэдээллээр хангах; 

1 2 2 2 

 
8 

Бичиг хэргийн үйл ажиллагааг эрхлэх, иргэд, 
байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг 
хүлээн авах, шийдвэрлэх, шийдвэрлэлтэд хяналт тавих; 

1 2 2 1 

 
9 

Газрын үндсэн чиг үүрэг, үйл ажиллагааг тасралтгүй 
явуулах, удирдлагыг шийдвэр гаргахад зөвлөгөө, дэмжлэг 
үзүүлэх, газрын дотоод нэгжүүдийн үйл ажиллагааг 
нэгдсэн удирдлагаар хангах, төлөвлөх, үр дүнг үнэлж 
дүгнэх, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх; 

1 2 2 1 

 
10 

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

1 2 2 1 

 
11 

Газар, хэлтэс, нэгжийн үйл ажиллагаанд эрх зүйн дэмжлэг 
үзүүлэх, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, дүрэм, 

2 1 2 2 
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журам, зааврыг боловсруулж батлуулах, хэрэгжүүлэх, 
мөрдүүлэх, хяналт тавих; 

 
12 

Нийслэл болон дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх худалдан 
авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх үүрэг 
бүхий нэгжийн эрх зүйн байдал болон хууль журмыг 
хэрэгжилтийг боловсронгуй болгох талаар холбогдох 
дээд байгууллагад санал хүргүүлэх; 

2 1 2 2 

 
13 

Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой хууль, эрх зүйн 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх,  хэрэгжилтийг 
сайжруулах, хяналт шалгалтын зөвлөмж дүгнэлтийг 
хэрэгжүүлэх, гомдол, зөрчлийг эрх бүхий байгууллагаар 
шийдвэрлүүлэх,  бүртгэл, судалгаа хийх ажиллах; 

2 1 2 2 

 
14 

Худалдан авах ажиллагааг батлагдсан төсвийн хүрээнд 
ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үрашигтай, хэмнэлттэй 
байх зарчимд тулгуурлан зохион байгуулах, мэдээллийн 
сан үүсгэж тайлагнах; 

2 2 1 2 

 
15 

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, жишиг бичиг баримтуудын 
ашиглалт, ил тод байдлын хэрэгжилтийг сайжруулах 
талаар нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, 
тендерт оролцогчдод мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг 
үзүүлэх; 

2 2 1 2 

 
16 

Салбарын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй хурал, 
зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэгт тогтмол хамрагдаж, мэдээлэл 
солилцоог сайжруулах, хамтарсан уулзалт, өдөрлөг 
зохион байгуулах; 

2 2 1 2 

 
17 

Дүүргүүдийн албадын үйл ажиллагаатай танилцах, 
шалган зааварлах ажлыг зохион байгуулж, санал хүсэлт, 
шийдвэрлэх асуудлыг дээд байгууллагад нэгтгэн 
уламжлах, зөвлөмж дүгнэлтийг хүргүүлж сайн туршлагыг 
хуваалцах; 

2 2 1 2 

 
18 

Худалдан авах ажиллагааны арга хэлбэрийг 
боловсронгуй болгох, сайн туршлагыг нэвтрүүлэх арга 
хэмжээг төлөвлөн, биелэлтийг хангаж ажиллах; 

2 2 1 2 

 
19 

Үйлчлүүлэгч, тендерт оролцогчдоос сэтгэл ханамжийн 
судалгаа авах ажлыг зохион байгуулж, үйл ажиллагааг 
төлөвлөх хэрэгжүүлэхэд тусган ажиллах; 

2 2 1 2 

 
20 

Худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх 
ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх, худалдан авах 
ажиллагааны цахим системийн ашиглалтыг хангах 
чиглэлээр захиалагч болон тендерт оролцогчид дэмжлэг 
үзүүлэх; 

2 2 2 1 

 
21 

Худалдан авах ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг 
хангах,  үнэлгээний хороонд ажиллах иргэн, олон нийтийн 
төлөөллийн тоог нэмэгдүүлэх, байгууллагыг төлөөлж 
хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах; 

2 2 2 1 
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