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НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН 

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 

 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО 

Бид иргэдийн хэрэгцээнд тулгуурласан чанартай худалдан авалтыг хуулийн хүрээнд 

олон нийтийн оролцоотойгоор баялаг бүтээгчдийг тэгш өрсөлдүүлэх зарчмаар ил тод 

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

ЧИГ ҮҮРЭГ 

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

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

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

ашиглах; 

3. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааг тайлан 

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

удирдлагуудыг мэдээллээр хангах; 

4. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, дүүргийн албадад худалдан 

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

зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлж, уялдаа холбоог бүрдүүлэн ажиллах; 

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

дээшлүүлэх, хууль тогтоомжийн эрх  зүйн орчинг боловсронгуй болгох талаар холбогдох 

дээд шатны байгууллагад санал боловсруулан хүргүүлж, шийдвэрлүүлэх. 

БҮТЭЦ, ОРОН ТОО 

Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Нийслэлийн Худалдан авах 

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

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

хэлтэс, 56 албан хаагчийн орон тоотойгоор батлагдсан.  

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

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

дугаар захирамжаар шинэчлэн батлагдсан газрын дүрмийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж 

байна. 

БОДЛОГЫН ЗОРИЛТ 

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

ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд:  

 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний 

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

нэмэгдүүлнэ. 

 

Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хүрээнд: 

 “Төрийн худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн системийг бүрэн ажиллуулж, хөрөнгө 

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

хяналтыг нэмэгдүүлнэ.  
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НЭГ. “БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН” 

 

1.1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 

хэрэгжилт, дүн 

 

Худалдан авах ажиллагаанд олон улсын шилдэг арга туршлагыг нэвтрүүлэх: 2016-

2020 онд худалдан авах ажиллагааны олон улсын шилдэг арга туршлагыг судлан 

ТБОНӨХБАҮХАТХуульд 2 заалт, Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар 1 аргачлалыг 

батлуулж, нийт 3 арга, туршлагыг нэвтрүүлсэн. Үүнд: 

1. 2017 онд Филиппин, Индонези улсад худалдан авах ажиллагааны туршлага судалж, 

ТБОНӨХБАҮХАТХуульд “урьдчилсан худалдан авах ажиллагаа”-ны талаар тусгаж 

батлуулснаар улсын төсөв, гадаад улс, олон улсын зээл, тусламж, гэрээг соёрхон 

батлахаас өмнөх шатанд худалдан авах ажиллагааг урьдчилан зохион байгуулах эрх зүйн 

үндсийг бүрдүүлсэн.  

2. 2018 онд Азийн хөгжлийн банкны зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагааны арга, 

туршлагыг судалснаар худалдан авах ажиллагаанд үүсч буй гомдол, зөрчил, зохион 

байгуулах хугацаа гэсэн 3 үзүүлэлтээр худалдан авах ажиллагааны чанар, үр дүнг KPI 

үнэлгээгээр тооцоолох аргачлалыг боловсруулан НЗД-аар батлуулсан. 2019 онд худалдан 

авах ажиллагаанд зарцуулж байгаа дундаж хоног 64, зөрчил 20%, гомдол 20% буюу өмнөх 

оныхтой харьцуулахад дундаж хоног 11, зөрчил 11,3%, гомдол 3,1%-иар буурсан.   

3. Сангийн яамнаас байгуулагдсан ажлын хэсэгт газрын дарга Э.Болормаа томилогдон 

олон улсын туршлага судлан ТБОНӨХБАҮХАТХуульд “тендерт оролцогчдын гомдлыг 

үндэслэлгүй гэж шийдвэрлэсэн тохиолдолд тендерийн баталгааг улсын орлого болгох” 

заалтыг шинээр батлуулсан.  

Хууль, тогтоомжийг боловсронгуй болгох: 2016-2020 онд Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд 12 удаа нэмэлт, 

өөрчлөлт орсон бөгөөд 4 заалтад саналаа тусгаж батлуулсан. Үүнд: 

Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр

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

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

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

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

Нийслэлийн эдийн засаг,
нийгмийг 2020 онд
хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Төрийн худалдан авах
ажиллагааны нэгдсэн
системийг бүрэн ажиллуулж,
хөрөнгө оруулалтын ажлын
зохион байгуулалт, үр дүнг ил
тод болгон иргэд олон нийтийн
оролцоо, хяналтыг
нэмэгдүүлнэ.
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- 2016 онд цахим худалдан авалтын тухай нэр томьёог хуульд шинээр оруулж, 2019 онд 

тендерт оролцогчийн материалыг цахим системд ил болгох эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх 

үндэслэлийг тавьсан. 

- 2019 онд гаргасан гомдол үндэслэлгүй бол тендерийн баталгааг улсын орлого болгохоор 

хуульд тусгаж өгснөөр нийт зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагааны гомдол 2016 

онд 19,8%, 2017 онд 30,4%, 2018 онд 23,9%, 2019 онд 19,2%, 2020 онд 14,5% гарч, 

гомдлын тоо буурсан.  

- Тендерийн баталгааг үндэслэлгүй гомдол гаргавал улсын орлого болгох дээд хязгаарыг 

зааж өгснөөр захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй гэж шийдвэрлэсэн сүүлийн 2 жилд 6 

төсөл, арга хэмжээний 67,805,000 төгрөгийн тендерийн баталгааг улсын орлого болгож, 

төсөвт төвлөрүүлсэн.  

Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой 5 журам, 1 аргачлалд нийт 8 санал өгч, 

батлуулсан. Үүнд:  

1. Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэлийг хөтлөх журамд тендерт 

оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэл www.tender.gov.mn цахим системд 

ил тод тавигдсанаар илт худал баримт бичиг бүрдүүлэх байдал буурсан.  

2. Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох журамд 

тендерт оролцогчдод ил болгох материалыг тусад нь хавтас болгон цахимаар 

ирүүлдэг болгож, цаг хугацаа, цаас хэмнэж, ил тод байдлыг хангасан.  

3. Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендер шалгаруулалт зохион 

байгуулах, холбогдох мэдээллийг зарлан мэдээлэх журамд гэрээ байгуулах эрх олгох 

мэдэгдлийг хүргүүлсэн өдөртөө багтаан шалгарсан оролцогчийн материалыг цахим 

системээр дамжуулан ил болгосноор тухайн тендерт оролцогчдод шалгарсан 

оролцогчийн материалтай танилцах, үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаанд хяналт 

тавих боломжийг олгосноор хуурамч материал бүрдүүлэлт буурч, ил тод байдал 

хангагдсан. Мөн гадаадын хуулийн этгээдийн гаргах тендерийн баталгааг тодорхой 

зааж өгснөөр гадаадын хуулийн этгээдийн цахим тендерт оролцох боломжийг 

бүрдүүлсэн. Журмын 3.1.2, 3.1.3 дугаар заалтуудыг нэгтгэн 1 заалт болгож, 5.2 дах 

заалтын найруулгад өөрчлөлт тус тус оруулсан.  

4. Тендерт оролцогчдоос ирүүлсэн гомдлыг хянан шийдвэрлэх журам”-д 2 санал 

тусгагдсанаар гомдол гаргахдаа заавал үндэслэлтэй гаргах бөгөөд нотлох баримтын 

хамт ирүүлэх, тендерт  оролцогчид гомдол ирүүлэхээр тусгасан.   

5. Харьцуулалтын аргаар бараа худалдан авах жишиг баримт бичигт үнийн саналд 

тендер хүчинтэй байх хугацааг зааж өгснөөр тендерийн хүчинтэй байх хугацаа 

тодорхой болсон. 

График 1. Нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааны гомдлын тоо буурсан байдал 
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2020 онд “Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журам”, “Олон нийтийн 

оролцоотой худалдан авах ажиллагааны тендерийн жишиг баримт бичиг”,”Бараа худалдан 

авах тендерийн жишиг баримт бичиг”, “гэрээний стандарт нөхцөл”-ийг шинэчлэн 

боловсруулахад санал хүргүүлсэн. 

Цахим худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн систем, дэд системүүдийг үе шаттайгаар 

хэрэгжүүлэх замаар улсын хэмжээнд ашиглалтад бүрэн оруулах: Худалдан авах 

ажиллагаанд 2016 онд www.e-procurement.mof.gov.mn, www.meps.gov.mn гэсэн 2 системийг 

ашиглан тендерийн урилга, баримт бичиг, сонгон шалгаруулалтын үр дүнг нийтэлдэг 

байсан. 2017 оноос Төрийн худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн цахим систем 

(www.tender.gov.mn)-ийг нэвтрүүлснээр худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, 

тендерийн урилга, баримт бичиг, сонгон шалгаруулалтын үр дүнг, 2019 оноос цахим 

дэлгүүр ашиглалтад орж, гэрээ, тендерт шалгарсан, шалгараагүй оролцогчийн мэдээлэл, 

шалгарсан оролцогчийн материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгон олон нийтэд 

нээлттэй мэдээлэх зэрэг худалдан авах ажиллагааны дэд системийн ашиглалтыг жил бүр 

үе шаттайгаар нэмэгдүүлэн нийслэлийн хэмжээнд тус системийг худалдан авах 

ажиллагаанд бүрэн ашиглаж байна. Нийслэлийн хэмжээнд худалдан авах ажиллагааг 2016 

онд 25%, 2017 онд 33%, 2018 онд 56%, 2019 онд 92,7 %, 2020 онд 99,5 % цахим системээр 

зохион байгуулсан. 

 
График 2.Нийслэлийн хэмжээнд Худалдан авах ажиллагааг Төрийн худалдан авах ажиллагааны 

цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр зохион байгуулсан байдал 

 

Үр дүн: ТБОНӨХБАҮХАТХуульд нийт 12 удаа нэмэлт, өөрчлөлт орсон бөгөөд 2016, 2019 

онд 4 заалтад, Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой 4 журам, 1 аргачлалд нийт 8 санал 

өгч, батлуулснаар тендерт оролцогчийн материалыг цахим системд ил болгох эрх зүйн 

орчин бүрдэж, үндэслэлгүй гомдлын тоо, илт худал баримт бичиг бүрдүүлэлт буурч, тендер 

шалгаруулалтын шударга байдалд тендер оролцогчид шууд хяналт тавих боломж бүрдсэн. 

Нийслэлд хэрэгжиж буй худалдан авах ажиллагааг Төрийн худалдан авах ажиллагааны 

цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр жил бүр үе шаттайгаар нэмэгдүүлэн  2020 онд 99,5 

хувийг цахим тендерээр зохион байгуулсан байна. 
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Байнгын хэрэгцээтэй бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авалтыг ерөнхий 

гэрээний зарчмаар хэрэгжүүлэх: 2017 онд “Ерөнхий гэрээ байгуулах журам” 

батлагдсанаар эрх зүйн орчин 

бүрдэж, төрийн худалдан авах 

ажиллагааны цахим систем 

(www.tender.gov.mn)-ийн 

цахим дэлгүүр (e-shoppingmall) 

цэс 2019 онд бүрэн 

ашиглалтад орж, 56 нэр, 

төрлийн эм, эмнэлгийн 

хэрэгсэл бүртгэгдсэн. “Ерөнхий 

гэрээний журам”-ын хэрэгжилт 

хангах тухай зөвлөмжийг 

нийслэлийн нутгийн 

захиргааны 89 байгууллагад 

хүргүүлсэн. 2019 онд Нийслэлд 

27 нэр, төрлийн 2,4 тэрбум 

төгрөгийн эм, эмнэлгийн 

хэрэгсэл ерөнхий гэрээний 

дагуу худалдан авсан. 2020 

онд (www.tender.gov.mn)-ийн 

цахим дэлгүүр (e-shoppingmall)-д “Ерөнхий гэрээний журам”-аар худалдан авах барааны 

нэр төрөл өмнөх оныхоос 2,1 дахин өсч, 117 нэр төрлийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл 

бүртгэгдсэн. “Ерөнхий гэрээний журам”-ын хэрэгжилт хангах тухай зөвлөмжийг Нийслэлийн 

Эрүүл мэндийн газарт 2020.06.11 2/1318, 2020.12.10 2/2281 дугаар албан бичгээр тус тус 

хүргүүлсэн. 

Үр дүн: Байнгын хэрэгцээт бараа бүтээгдэхүүнийг давтан худалдан авалт хийхэд хугацаа 

хэмнэсэн, бараа бүтээгдэхүүний тоо ширхгээс үл хамааран тогтвортой, хямд үнээр 

худалдан авах боломж бүрдсэн. 

 

1.2 Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 
хэрэгжилт, үр дүн 
Нийслэлийн хэмжээнд 2016-2020 оны жилийн эцсийн байдлаар 2,621,7                                                                                                                                                               

тэрбум төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөгтэй, 7403 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 

ажиллагааг зохион байгуулсан. Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем 

(www.tender.gov.mn)-ийг худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж буй нийслэлийн 

нутгийн захиргааны байгууллагууд үйл ажиллагаандаа бүрэн ашиглаж, хөрөнгө оруулалтын 

төлөвлөгөө, тендерийн урилга, үр дүнгийн явцын мэдээлэл, гэрээ, шалгарсан, шалгараагүй 

оролцогчийн мэдээлэл, шинээр батлагдсан журмын дагуу тендерт шалгарсан оролцогчийн 

материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгон олон нийтэд нээлттэй нийтэлснээр 

сонгон шалгаруулалтын ил тод байдлыг 100 хувь хангаж ажиллаж байна. Үүнд:  

 2016 онд 167,9 тэрбум төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөгтэй, 435 төсөл, арга 

хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, ил тод байдлыг ханган 

ажилласан. Нийт төсөл, арга хэмжээний 25%-ийг цахим систем ашиглан зохион 

байгуулсан. 

 2017 онд 481,1 тэрбум төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөгтэй, 1128 төсөл, арга 

хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, ил тод байдлыг ханган 

ажилласан. Нийт төсөл, арга хэмжээний 33%-ийг цахим систем ашиглан зохион 

байгуулсан. 

http://www.tender.gov.mn)-ийн
http://www.tender.gov.mn)-ийн
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 2018 онд 615,5 тэрбум төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөгтэй, 1460 төсөл, арга 

хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, ил тод байдлыг ханган 

ажилласан. Нийт төсөл, арга хэмжээний 56%-ийг цахим систем ашиглан зохион 

байгуулсан. 

 2019 онд 680,2 тэрбум төгрөгийн батлагдсан төсөв өртөгтэй, 2260 төсөл, арга 

хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, ил тод байдлыг ханган 

ажилласан. Нийт төсөл, арга хэмжээний 92,7%-ийг цахим систем ашиглан зохион 

байгуулсан. 

 2020 онд 677,0 тэрбум төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөгтэй 2120 төсөл, арга 

хэмжээний тендер зарлагдсан. Үүнээс 99,5 хувь буюу 659,2 тэрбум төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөгтэй төсөл, арга хэмжээг цахим системээр зохион байгуулсан. 

Тус газрын хувьд 2016-2020 онд 724,7 тэрбум төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөгтэй, 1130 

төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан. Төрийн худалдан 

авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ийг үйл ажиллагаандаа ашиглаж, 

хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, тендерийн урилга, үр дүнгийн явцын мэдээлэл, гэрээ, 

шалгарсан, шалгараагүй оролцогчийг олон нийтэд нээлттэй нийтэлж, худалдан авах 

ажиллагааны сонгон шалгаруулалтын ил тод байдлыг 100 хувь ханган ажиллаж байна. 

Үүнд:  

 2016 онд 83,3 тэрбум төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөгтэй, 96 төсөл, арга хэмжээний 

худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, ил тод байдлыг ханган ажилласан. Нийт 

төсөл, арга хэмжээний 52%-ийг цахим систем ашиглан зохион байгуулсан. 

 2017 онд 145,6 тэрбум төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөгтэй, 339 төсөл, арга 

хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, ил тод байдлыг ханган 

ажилласан. Нийт төсөл, арга хэмжээний 100%-ийг цахим систем ашиглан зохион 

байгуулсан. 

 2018 онд 95,4 тэрбум төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөгтэй, 188 төсөл, арга хэмжээний 

худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, ил тод байдлыг ханган ажилласан. Нийт 

төсөл, арга хэмжээний 100%-ийг цахим систем ашиглан зохион байгуулсан. 

 2019 онд 231,7 тэрбум төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөгтэй, 266 төсөл, арга 

хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, ил тод байдлыг ханган 

ажилласан. Нийт төсөл, арга хэмжээний 100%-ийг цахим систем ашиглан зохион 

байгуулсан. 

 2020 онд Нийслэлийн Засаг даргаас эрх шилжсэн 158,0 тэрбум төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөгтэй 167, Улсын төсвийн урсгал зардлаар 9,7 тэрбум төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг 59, Урсгал зардлаар 0,9 тэрбум төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөгтэй 15, 

нийт 168,7 тэрбум төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөгтэй 241 төсөл, арга хэмжээний 

худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, ил тод байдлыг ханган ажилласан. Нийт 

төсөл, арга хэмжээний 100%-г цахим систем ашиглан зохион байгуулсан. 

Иргэд, олон нийтийн оролцоо, хяналтыг нэмэгдүүлэх: НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 

хурлаар худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн, А3 гэрчилгээтэй 222 иргэний нэрсийг 

батлуулж, тус газраас худалдан авах ажиллагааны 203 үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд 

261 /давхардсан тоогоор/ иргэн, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын 513 

төлөөлөл оролцуулан, олон нийтийн хяналт тавин ажиллуулж, 95 иргэн /давхардаагүй 

тоогоор/-д 10,378,550 төгрөгийн урамшуулал олгосон. Үүнд:  

 2016 онд НИТХТХ-аар 45 иргэний нэрсийг батлуулж, 14 үнэлгээний хороонд 16 иргэн, 

нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын 32 төлөөлөл оролцож, 10 төлөөлөлд 

1,705,300 төгрөгийн урамшуулал;  

 2017 онд 50 иргэний нэрсийг батлуулахаар НИТХ-д хүргүүлсэн.  49 үнэлгээний хороонд 

59 иргэн, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын 109 төлөөлөл оролцож, 18 

иргэнд 785,650 төгрөгийн урамшуулал; 
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 2018 онд НИТХТХ-аар 77 иргэний нэрсийг батлуулж, 40 үнэлгээний хороонд 43 иргэн, 

нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын 87 төлөөлөл оролцож, 21 иргэнд 

3,722,200 төгрөгийн урамшуулал олгож, 2019 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрөөс эхлэн 

“Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар” фэйсбүүк пэйж хуудсаар тендерийн 

нээлтийн шууд дамжуулалтыг 33 удаа; 

 2019 онд НИТХТХ-аар 100 иргэний нэрсийг батлуулж, 53 үнэлгээний хороонд 80 иргэн, 

нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын 160 төлөөлөл оролцож, 18 иргэнд 

1,465,400 төгрөгийн урамшуулал олгож,  

 2020 онд 61 үнэлгээний хороонд 61 иргэн, нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагын 122 төлөөлөл оролцож, 41 иргэнд 6,609,500 төгрөгийг олгож, 

2020 онд байгууллагын цахим хуудас (www.ub-procurement.mn)-ээр А3 гэрчилгээтэй 

худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн 40 иргэний хүсэлтийг бүртгэж НИТХ-аар 

батлуулахаар 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 6/2226 дугаар албан бичгээр 

хүргүүлсэн. Тус газрын 61 үнэлгээний хороонд 61 иргэн, нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагын 122 төлөөлөл оролцож, 41 иргэнд 6,609,500 төгрөгийн урамшууллыг олгосон. 

“Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар” фэйсбүүк пэйж хуудсаар тендерийн 

нээлтийн шууд дамжуулалтыг 259 удаа хийсэн байна. 

Төсөл, арга хэмжээний тендерийн урилгыг үндэсний хэмжээний өдөр тутмын сонин 

(Засгийн газрын мэдээ, Монголын мэдээ, Өдрийн сонин, Монгол ньюс, Үндэсний шуудан)-д 

нийт 1152 удаа, 83,454,000 төгрөгийн зардлаар сонгон шалгаруулалтыг ил тод олон нийтэд 

мэдээлсэн. Үүнд: 

 2016 онд 40 тендерийн урилгыг 3,800,000 төгрөг; 

 2017 онд 278 тендерийн урилгыг 20,534,000 төгрөг; 

 2018 онд 192 тендерийн урилгыг 12,105,000 төгрөг;  

 2019 онд 390 тендерийн урилгыг 24,376,000 төгрөг;  

 2020 онд 252 тендерийн урилгыг 22,639,000 төгрөг. 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний худалдан 

авах үйл ажиллагааны сонгон шалгаруулалттай холбоотой 34 удаа 248 аж ахуйн нэгж, 

байгууллага, 515 төлөөлөл болон иргэнд сургалт зохион байгуулж, мэдээлэл хүргэсэн. 

Үүнд: 

 2016 онд 3 сургалтад 28 иргэнд;  

 2017 онд 9 сургалтад 92 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 201 төлөөлөл болон иргэнд; 

 2018 онд 8 сургалтад 39 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 39 төлөөлөлд;  

 2019 онд 13 сургалтад 69 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 167 төлөөлөл болон иргэнд;  

 2020 онд 1 сургалтад 48 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 80 төлөөлөл, албан хаагчдад 

сургалт зохион байгуулсан. 

Үр дүн: 2016-2020 онд Нийслэлийн хэмжээнд Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим 

систем (www.tender.gov.mn)-ийг ашиглан 2,621,7 тэрбум төгрөгийн батлагдсан төсөвт 

өртөгтэй, 7403 төсөл, арга хэмжээг зохион байгуулж, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, 

тендерийн урилга, үр дүнгийн явцын мэдээлэл, гэрээ, шалгарсан, шалгараагүй оролцогчийн 

мэдээлэл, шинээр батлагдсан журмын дагуу тендерт шалгарсан оролцогчийн материалыг 

тухайн тендерт оролцогчдод ил болгон олон нийтэд нээлттэй мэдээлсэн. Цахим системийг 

ашиглан худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулснаар тендерийн урилга, баримт бичиг, 

зураг, төсөв, тендерийн материалыг тендерт оролцогч үнэ төлбөргүй үзэж, байршлаас үл 

хамааран тендерт оролцох материалыг илгээж, оролцон, шалгарсан оролцогчийн 

тендерийн материалтай танилцаж, тендер шалгаруулалтын шударга, ил тод байдалд шууд 

хяналт тавих боломжтой болсон байна. Худалдан авах ажиллагааг цахим системээр зохион 

байгуулснаар ил тод байдал бүрэн хангагдаж, төрийн байгууллага болон тендерт 

оролцогчийн цаасны хэрэглээг эрс бууруулж, цаг хугацаа, эдийн засгийн хэмнэлт үүсгэсэн.  

http://www.ub-procurement.mn)-ээр
http://www.tender.gov.mn)-ийг
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2016-2020  онд тус газрын хувьд Худалдан авах ажиллагааны сонгон шалгаруулалтын 

талаар телевиз, сэтгүүлд 11 удаа ярилцлага, мэдээлэл өгч, үндэсний өдөр тутмын сонинд 

1152 удаа урилга нийтэлж, 34 удаагийн сургалт зохион байгуулж, фэйсбүүк, пэйж хуудсаар 

тендерийн нээлтийг 292 удаа шууд дамжуулж, нийт 724,7 тэрбум төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөгтэй, 1130 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг цахим системээр 

100% сонгон шалгаруулж, зохион байгуулсан байна. Мөн НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар 

222 иргэний нэрсийг батлуулснаар үнэлгээний хороонд иргэн, олон нийтийн хяналт тавих 

боломжийг бүрдүүлэн, нийт 259 иргэн, 510 төлөөллийг үнэлгээний хороонд оролцуулж, 

худалдан авах ажиллагааны олон нийтийн оролцоо, хяналтыг 100% ханган ажилласан.   
Хүснэгт 1 

 

1.3. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл хэрэгжилт, 

үр дүн 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний 

худалдан авах үйл ажиллагааг цахимд шилжүүлж хөрөнгө оруулалтын ажлын зохион 

байгуулалтын талаар: Нийслэлийн хэмжээнд улс, нийслэлийн төсөв, нийслэлийн орон 

нутгийг хөгжлийн сан болон бусад эх үүсвэрээр нийт 677,0 тэрбум төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөгтэй, 362,6 тэрбум төгрөгийг санхүүжих төсөвт өртөг бүхий 2120 төсөл, арга 

хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдсан.  659,2 тэрбум төгрөгийн 

батлагдсан төсөвтэй, 348,4 тэрбум төгрөгийн санхүүжих төсөвтэй 2012 төсөл, арга 

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

ээр 100% зохион байгуулагдсан.  

Үр дүнг ил тод болгох: Нийслэлийн Засаг даргаас эрх шилжин ирсэн захирамжийн дагуу 

цахим системд 935 төсөл, арга хэмжээг бүртгэл үүсгэж, 267 төсөл, арга хэмжээний 416 

удаагийн сонгон шалгаруулалтыг цахим системд нийтэлж, Нийслэлийн Засаг даргын эрх 

шилжүүлсэн захирамжийн дагуу нутгийн захиргааны байгууллагуудад 429 удаа эрх 

шилжүүлэлт хийж, Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд цахим системээр 48 удаа 

өөрчлөлт оруулж батлах ажлыг гүйцэтгэж, цахим системд үнэлгээний хороо үүсгэх ажлыг 

нийт 150 удаа, тендерийн баталгаа цуцлуулах хүсэлт гаргасан 232 аж, ахуйн нэгж 

байгууллагын тендерийн баталгааг цуцалсан. 

Иргэд олон нийтийн оролцоо хяналтыг нэмэгдүүлэх: (www.ub-procurement.mn) цахим 

хуудсаар www.google.com/form санал авах модулийг ашиглан худалдан авах ажиллагааны 

мэргэшсэн, А3 гэрчилгээтэй хүсэлт ирүүлсэн 40 иргэний бүртгэлийг үүсгэн НИТХТХ-аар 

батлуулахаар 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрийн 6/2226 дугаар албан бичгээр 

хүргүүлсэн.  

http://www.tender.gov.mn)-ээр
http://www.tender.gov.mn)-ээр
http://www.ub-procurement.mn/
http://www.google.com/form
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Үр дүн: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ийг 

нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд үйл ажиллагаандаа ашиглаж, хөрөнгө 

оруулалтын төлөвлөгөө, тендерийн явц, үр дүнгийн мэдээлэл, гэрээ, шалгарсан 

оролцогчийн материалыг ил тод, нээлттэй нийтэлж, иргэн, олон нийтэд хяналт тавих 

боломжийг 100% бүрдүүлсэн.  

1.4. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн 
Мэдээллийн самбарт Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг байршуулж, сурталчлан 

ажиллаж байна. Мөн газрын цахим хуудаст Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 

тайланг байршуулсан. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөг газрын даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/68 

дугаар тушаалаар батлуулж хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. Үнэлгээний хорооны 

бүрэлдэхүүнд томилогдсон 405 гишүүдийн ашиг сонирхлын зөрчилгүй мэдүүлгийг хянаж 

“shilendans.gov.mn” систем, үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд ажилласан 42 төлөөллийн 

мэдэгдлийг АТГ-ын цахим системд тус тус байршуулж, мэдүүлсэн.  

Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг 

үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга нараас авч сар бүрийн 7-ны өдрийн дотор  

мэдээллийн системд нийтэлсэн. Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу 1, 2, 3, 4, 5 дугаар 

сарын мэдээллийг уг цахим хуудаст тавигдах мэдээллийг агуулга, нийтлэг стандартын 

дагуу нийтэлж олон нийтэд нээлттэй мэдээлсэн. Байгууллагын төсөв санхүүгийн ил тод 

байдлын хүрээнд жилийн төсөв, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, хагас жилийн 

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

төсөл, жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, хагас жилийн тайлан, аудитын тайлан, дүгнэлт, 

авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгаан, тухайн жилийн 

төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт, тендер шалгаруулалтын талаарх мэдээлэл, 5 сая төгрөгөөс 

дээш үнийн дүнтэй худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний мэдээлэл, орлого зарлагын 

мөнгөн гүйлгээ зэргийг www.shilendans.gov.mn мэдээллийн нэгдсэн системд татаж авах, 

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

байршуулан мэдээлж байна. 

2020 оны 06 дугаар сарын 18-ны  өдөр нийт албан хаагчдад “Мэдүүлэг, мэдэгдэл, 

тайлбар түүний ач холбогдол” сэдэвт сургалт зохион байгуулсан.  

 

 

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн нийтлэг үүргийн хүрээнд:  

2020 оны 01 дүгээр сарын 02-ний өдрийн 01/10 дугаартай албан бичгээр Нийтийн албан 

тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах 

http://www.tender.gov.mn/
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үүрэг бүхий албан тушаалтнуудын нэрсийн  жагсаалтыг батлагдсан хүснэгтийн дагуу гаргаж 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэст хүргүүлсэн. 

Хэлтсийн даргаар нэр дэвшсэн 1, ахлах мэргэжилтнээр томилогдохоор нэр дэвшсэн 2, 

хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 2, дотоод аудитын албан үүргийг түр 

орлон гүйцэтгэгч 1, албан хаагчийн хөрөнгө орлогын урьдчилсан мэдүүлгийг АТГ-т 

хүргүүлэн хянуулж, хууль, журмын дагуу томилж ажилласан. 

АТГ-ын цахим хуудаст хэлтсийн даргаар томилогдсон 1, ахлах мэргэжилтнээр 

томилогдсон 2 албан хаагч, хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 2, дотоод 

аудитын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 1, хэлтсийн даргаар нэр дэвшсэн 1 албан 

хаагчийн ХАСХОМ мэдүүлэх эрхийг нээж, холбогдох мэдээллээр хангаж цахим системд 

мэдүүлэн баталгаажуулж ажилласан. 

ХОЁР. “ТОГТООЛ, ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН” 
 

2020 оны жилийн эцсийн байдлаар Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол, Засгийн газрын 

хуралдааны тэмдэглэл, Нийслэлийн Засаг даргын захирамж шийдвэрийн нийт 45 тогтоол, 

шийдвэрийн 252 заалтыг хяналтад авч хэрэгжилтийг үнэлэх ажлыг зохион байгуулав.  

1. Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолын 14 заалтаас “бүрэн хэрэгжсэн” 12, 

“хэрэгжих шатанд” 1, тус газрын чиг үүрэгт хамааралгүй 1 заалт байна. Үүнийг 

үнэлэхэд биелэлтийн дүн дунджаар 97.6% үнэлэгдэв.  

2. Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн 2 заалтаас “Бүрэн хэрэгжсэн” 2 заалт,  

биелэлтийн дүн дунджаар 100% үнэлэгдэв.  

3. Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн 236 заалтаас “бүрэн хэрэгжсэн” 145 заалт, 

“хэрэгжих шатанд” 5, “хэрэгжилт хангалтгүй” 4, “хэрэгжилтийн хугацаа тооцох 

болоогүй” 54, захирамжаар хүчингүй болсон 28 заалт  байна. Үнэлэхэд биелэлтийн 

дүн дунджаар 95,3% үнэлэгдэв.  

 

Дээрх заалтуудын  161 (60,8%) нь “бүрэн хэрэгжсэн”, 6 (2,2%) заалт “хэрэгжих шатанд”, 4 

(1,5%) “хэрэгжилт хангалтгүй”, 54 (20,4%) нь “хэрэгжилтийн хугацаа тооцох болоогүй”, 28 

(10.5%) нь захирамжаар хүчингүй болсон хэрэгжилттэйгээр дүгнэгдэж, биелэлтийн дүн 

дунджаар 95,3% үнэлэгдэж, өмнөх улиралтай  харьцуулахад 11.2 хувиар өссөн байна.  
                                  

  Хүснэгт 2. Хяналтад буй тогтоол, шийдвэр, захирамжийн хэрэгжилт 

№ Баримт бичгийн нэр 
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100% 70% 30% 

1 Засгийн газрын тогтоол 3 14 12 1 - - 1 97.6% 

2 
Засгийн газрын хуралдааны 

тэмдэглэл 
2 2 2 - - - - 100% 

3 
Нийслэлийн Засаг даргын 

захирамж /ХАА холбоотой/ 
40 236 145 5 4 28 54 95.3% 

Нийт 45 252 159 6 4 28 55 97.6% 
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 Хүснэгт 3. Тогтоол шийдвэр, захирамжийн хэрэгжилтийг 2020 оны 3 дугаар улиралтай харьцуулсан дүн 

Тогтоол шийдвэр, захирамж 
2020 оны 3 дугаар 

улирлын байдлаар  

2020 оны жилийн эцсийн 

байдлаар 

Нийт шийдвэрийн тоо 39 Биелэлт 45 Биелэлт 

Нийт заалтын тоо, хэрэгжилтийн 

хувь 
241 94.6% 252 97.6% 

Засгийн газрын тогтоол 8 92.5% 14 97.6% 

Засгийн газрын хуралдааны 

тэмдэглэл  
1 70% 1 100% 

Худалдан авах ажиллагаатай 

холбоотой заалтын тоо 

хэрэгжилтийн хувь 

232 89.9% 236 95.3% 

“НЭГ ХОТ-НЭГ СТАНДАРТ” ЗОРИЛТОТ ЖИЛИЙН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ, ҮР ДҮН 

 

 

 
 

Тус газар нь 

Хотын Стандарт, 

орчны аюулгүй 

байдлын хяналт, 

зохицуулалтын газар 

болон худалдан авах 

ажиллагаа зохион 

байгуулж буй 

байгууллагуудтай 4 

удаагийн уулзалт 

зохион байгуулсны үр 

дүнд тендер 

• "Нэг хот-Нэг стандарт" зорилтот жилийн 
хүрээнд зохион байгуулах арга хэмжээний 
төлөвлөгөө

•"Нэг хот-Нэг стандарт" болзолт уралдааны 
хүрээнд хариуцсан чиг үүргийн хүрээний 
асуудлаар ирүүлсэн зөрчил, мэдээллийг 
шийдвэрлэх

2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
АРГА ХЭМЖЭЭ:

•Хотын стандарт, норм, дүрмийн талаарх
мэдлэг ойлголтыг аж ахуйн нэгж байгууллага,
иргэдэд түгээн хэвшүүлэх замаар тэдний үүрэг
хариуцлагыг нэмэгдүүлэх

•Тендерийн баримт бичигт хотын стандарт,
аюулгүй байдал, техник зохицуулалтын
баримт бичиг тусгагдсан байх

ХҮРЭХ ҮР ДҮН
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шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгтэд хотын стандарт, аюулгүй байдлын  техник 

зохицуулалтын баримт бичиг /стандарт/-ыг тусгахаар шийдвэрлэсэн.  

“Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жилийн хүрээнд худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулж буй нийслэлийн нутгийн захиргааны 46 байгууллагад стандарт, норм, дүрмийг 

тендерийн баримт бичигт тусгах талаар зөвлөмжийг 2020 оны 03 дугаар сарын 20–ны 

01/292 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн.  

      

 

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

системд Хотын стандарт, аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газраас гаргасан 14 

баримт бичгийн цахим файлыг олон нийтэд ил тод нээлттэй, татаж авахаар 

байршуулсан.   

 

 

Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар нь Хотын стандарт, аюулгүй байдлын  

техник зохицуулалтын 14 стандартыг нийт 106 ажлын төсөл, арга хэмжээний худалдан 

авах ажиллагааны тендерийн баримт бичигт давхардсан тоогоор 371 стандарт тусган 

ажилласан. 

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар, Геодези усны барилга байгууламжийн 

газар ОНӨААТҮГ, Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв ОНӨААТҮГ, 
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Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газар, СБД 

ХААА, Зорчигч тээвэр гурав ОНӨААТҮГ нь хотын стандарт, аюулгүй байдлын техник 

зохицуулалтын 14 стандартаас давхардсан тоогоор 2298 стандартыг 754 тендерийн баримт 

бичигт тусгаж, хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна. 

“Чанарын удирдлагын менежментийн тогтолцоо” /ISO 9001/-ны талаар холбогдох 

албан тушаалтнуудад сургалт зохион байгуулж, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 

төлөвлөж байна.  

 
Хариуцсан чиг үүргийн хүрээний асуудлаар дүүрэг, хороодоос “Нийслэлийн иргэдийн 

амьдрах орчны газрын зураглал, мэдээллийн нэгдсэн систем” (http://manaikhoroo.mn)-ээр 

дамжуулан ирүүлсэн санал хүсэлт, илрүүлсэн зөрчлийн мэдээллийг хүлээн авч, 

шийдвэрлэн, эргэн мэдээлэх чиглэлээр дэмжлэг туслалцаа үзүүлэн хамтран ажиллаж 

байна. Нийслэлийн иргэдийн амьдрах орчны газрын зураглал, мэдээллийн нэгдсэн систем 

(http://manaikhoroo.mn)-ээр тайлант хугацаанд нийслэлийн хороод, хэсгийн ахлагч нараас 

зөрчлийн мэдээлэл ирүүлээгүй болно.  
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Үр дүн: Худалдан авах ажиллагааны тендерийн баримт бичигт стандартыг тусгаж, 

мөрдүүлснээр иргэдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх боломж бүрдэж байна.  
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ГУРАВ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН 

3.1. Байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үндсэн үүргийн хэрэгжилттэй холбоотой 

мэдээлэл 

2020 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 241 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 

ажиллагааг хууль, журмын дагуу зохион байгуулан ажиллаж байна. Ажлын явцын 

биелэлтийн дундаж 96%. Үүнд:  

 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй 44,3 тэрбум төгрөгийн батлагдсан төсөвт 

өртөг бүхий 53 ажил; 

 Улсын төсвийн урсгал зардлаар хэрэгжиж буй 9,7 тэрбум төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 59 ажил; 

 Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй 85,8 тэрбум төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 90 ажил; 

 Хот тохижилтын бусад зардлаар хэрэгжиж буй 3,8 тэрбум төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 2 ажил; 

 Урсгал зардлаар хэрэгжиж буй 0,9 тэрбум төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 

15 ажил; 

 Он дамжин хэрэгжиж буй 24,0 тэрбум төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 22 

ажил; 
Хүснэгт 4. Эрх шилжсэн төсөл, арга хэмжээний явц 

№ Төсөл, арга хэмжээний явц 
Ажлын 

тоо 

Ажлын 

хувь /%/ 

Батлагдсан 

төсөвт өртөг 

/мян төг/ 

Санхүүжих 

төсөв /мян 

төг/ 

1 Гэрээ байгуулах эрх олгосон 11 4.56% 7,278,121 1,043,921 

2 Гэрээ хийгдсэн 215 89.21% 159,913,796 54,167,420 

3 
Зураг төсөв, ажлын даалгавар 

байхгүй ажил 
4 1.66% 195,000 120,000 

4 
Тендерийн баримт бичиг 

боловсруулж байгаа 
3 1.24% 343,683 343,683 

5 
Тендерийн материал хүлээн авч 

байгаа 
5 2.07% 657,920 207,920 

6 
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж 

байгаа 
3 1.24% 380,038 380,038 

Нийт 241 100.% 168,768,560 56,262,984 

 

График 3. Худалдан авах ажиллагааны явц /Төсөл, арга хэмжээний тоо/
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3.2. Хүний нөөцийг чадавхижуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан зорилтын хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл 

 
№ Үйл ажиллагаа Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт 

1 2 3 4 

Нэг. Албан хаагчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх 

1 Журамд заасан мэргэшүүлэх багц 

сургалтад албан хаагчдыг хамруулах. 

Чанар: Ажлын ачааллыг оновчтой 

хуваарилж албан хаагчдыг хамруулсан 

байх. 

Төрийн албаны сургуулийн алсын зайнаас зохион 

байгуулсан Ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц 

сургалтад Орлогч дарга, Захиргаа, санхүүгийн 

хэлтсийн дарга нар, мөн дэс түшмэлийн 

сургалтад Худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн 

2 мэргэжилтэнг хамруулснаар нийт 4 албан хаагч 

амжилттай суралцан сертификат авсан. 

2 Байгууллага, нэгжийн чиг үүрэг, албан 

хаагчдыг мэргэшүүлэх сургалтад албан 

хаагчдыг хамруулах. 

Чанар: Сургалтын эрэлт хэрэгцээг 

тодорхойлох, тэтгэлэгт хөтөлбөрүүд 

болон сургалтын байгууллагуудын 

судалгаа хийсэн байх. 

Албан хаагчдаас авсан сургалтын эрэлт 

хэрэгцээг тодорхойлох судалгааг үндэслэн 

“Төрийн албан хаагчийн ёс зүй”, “Төрийн албан 

хаагчийн имиж бүрдүүлэлт”, “Монгол хэлний 

найруулга зүй, “Хариуцлагатай амьдрал ба аз 

жаргалтай гэр бүл”,  “Замын хөдөлгөөний аюулгүй 

байдал”, “хууль эрх зүй” зэрэг сургалтуудыг 

НЗДТГ-ын сургалтын төвтэй хамтран зохион 

байгуулан албан хаагчдыг хамруулсан.  

Газрын хүний нөөцөд өөрчлөлт орсонтой 

холбоотой ”Албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 

танилцуулга”-ыг Ёс зүйн зөвлөлөөс хийж  албан 

хаагчдыг хамруулсан. 

3 Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банкны 

сургалтад хамруулах 

Чанар: Гадаад орны арга туршлагаас 

суралцах, мэдлэг ур чадварыг 

дээшлүүлсэн байх 

Төслийн нэгжүүдээс зохион байгуулдаг 

сургалтууд цаг зеийн нөхцөл байдлаас 

шалтгаалан зохион байгуулагдаагүй байна.  
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4 Холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм 

журмын сургалтад хамруулах, зохион 

байгуулах 

Чанар: : Албан хаагчдад хуулийн мэдлэг 

олгосон байна. 

 

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 

сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу 

ХАСХОМ-ыг хуулийн хугацаанд мэдүүлгийг 

хэрхэн бөглөх талаарх сургалтыг 01 дүгээр сарын 

15-ны өдөр зохион байгуулан 12 албан хаагчдыг 

хамруулсан. Замын хөдөлгөөний удирдлагын 

төвтэй хамтран “Замын хөдөлгөөний аюулгүй 

байдал”, НЗДТГ-ын сургалтын төвтэй хамтран 

“Хууль эрх зүй”-н сургалтуудад албан хаагчдыг 

хамруулсан. Мөн Ёс зүйн зөвлөлөөс “Албан 

хаагчдын ёс зүйн дүрэм”-ийн танилцуулгыг нийт 

албан хаагчдад хийсэн.  

“Архигүй орчин-соёлтой хот” аяны хүрээнд 

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийг 

сурталчлах сургалтыг хуулийн хэлтсээс зохион 

байгуулсан. 

5       

  

Албан хаагчдыг бие даан мэдлэг 

боловсролоо дээшлүүлэхэд нь дэмжлэг 

үзүүлэх, суралцах бололцоогоор хангах 

/докторант, магистрт сурах/ 

Чанар: Доктор, магистрын боловсролын 

хөтөлбөрийг дуусгаж боловсролын 

гэрчилгээг авсан байх. 

Докторын зэрэг хамгаалахаар судалгааны ажлыг 

лаборторийн нөхцөлд хийж гүйцэтгэх 

шаардлагатай байгаа тухай 1 албан хаагчийн 

хүсэлтийг үндэслэн төрийн албаны тухай хуулийн 

дагуу шийдвэрлэсэн. 

Хоёр. Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, эрүүл мэндийг хамгаалах, тэтгэмж тэтгэлэгт хамруулах 

10 Төрийн албаны тухай  хууль, 

Хөдөлмөрийн тухай хууль, бусад 

холбогдох хууль эрх зүйн актууд, 

Газрын Хөдөлмөрийн дотоод журамд 

заасан тэтгэмж тусламжуудыг олгох 

Чанар: Төрийн албаны тухай  хууль, 

Хөдөлмөрийн тухай хууль, бусад 

холбогдох хууль эрх зүйн актууд, Газрын 

Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан 

тэтгэмж тусламж олгосон байх. 

Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 1 албан хаагчийн 

хүсэлтээр өвлийн бэлтгэлд зориулан 50000 

төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламж, гэр 

бүлд нь шинээр хүүхэд мэндэлж ам бүл нэмсэн 7 

албан хаагчдад баяр хүргэж тус бүр 50000 

төгрөгийн тэтгэмжийг олгосон.  Гэр бүлд нь уй 

гашуу тохиолдсон 2 албан хаагчид дотоод 
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журамд заасны дагуу 1 удаагийн буцалтгүй 

тусламжийг олгосон. 

12 Цалингийн зээл  орон сууцны 

хөнгөлөлттэй зээл авахад 

шаардлагатай тодорхойлолт 

баримтуудыг гарган өгч зээлд 

хамрагдахад дэмжлэг үзүүлэх 

Чанар: Дотоод журамд заасан 

заалтуудыг төсвийн хүрээнд хэрэгжүүлж 

ажилласан байх 

 

 

Албан хаагчдын хүсэлтийн дагуу 3 албан 

хаагчдад ажил байдлын тодорхойлолт, 14 албан 

хаагчдад цалингийн тодорхойлолтыг гарган 

өгснөөр өөрт  шаардлагатай зээлэнд хамрагдаад 

байна.  

13 Хүүхдийн баяр, Шинэ жилийн баярыг 

тохиолдуулан албан хаагчдын 0-16 

насны хүүхдүүдэд баяр хүргэж бэлэг 

хүргүүлэх, тэдний дунд арга хэмжээ 

зохион байгуулах 

Чанар: Дотоод журамд заасан 

заалтуудыг төсвийн хүрээнд хэрэгжүүлж 

ажилласан байх 

 

 

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг 

тохиолдуулан Газрын даргын А/78 дугаар 

тушаалаар 5 дугаар сарын 29-ны өдөр 68 

хүүхдэд, шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан 

даргын А/.... дугаар тушаалаар 75 хүүхдэд тус тус 

баяр хүргэн бэлэг хүргүүлсэн. 

15 Нийт албан хаагчдыг эрүүл мэндийн 

үзлэг оношилгоонд хамруулах. 

 Албан хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт эрүүл 

мэндийн даатгалаар хамрагдахаар шийдвэрлэн  

ажилласан. 

16 

 

Ахмадын өдөр болон Сар шинийн 

баяраар ахмад настнуудыг хүлээн авах 

ажлыг зохион байгуулах 

Чанар: Ахмадын баярын өдөр болон 

Сар шинийн баярыг тохиолдуулан ахмад 

настнуудыг хүндэтгэл үзүүлсэн байх  

Сар шинийн баяр, Монголын ахмадын өдрийг 

тохиолдуулан байгууллагаас өндөр насны 

тэтэгэвэрт гарсан 3 өндөр настанд тус бүр 2 удаа 

100000 төгрөг олгон хүндэтгэл үзүүлсэн. 

Гурав. Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, таатай орчинг бүрдүүлэх 

17  Ажлын байрны цэвэрлэгээ үйлчилгээг 

тогтмол хийлгэх 

Чанар: Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан 

орчинд ажиллуулсан байх 

Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газартай 

хамтран  албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, таатай 

орчинг бүрдүүлэх, цэвэрлэгээ үйлчилгээний 

чанарыг дээшлүүлэхэд анхаарч ажилласан. Мөн 

erp системээр дамжуулан явуулсан 2 удаагийн   

“Ажлын байрны таатай орчин” сэдэвт судалгаанд 

албан хаагчдыг хамруулж ажлын байрны 

цэвэрлэгээ үйлчилгээний чанар хүртээмжийн 

талаарх дүгнэлтийг хийсэн. Ажлын байрны 
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цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, халдваргүйтэлийн үйл 

ажиллагаанд хяналт тавьж ажилласан. 

18 Компьютер, хэвлэгч, скайнер, суурин 

утас бусад шаардлагатай техник 

хэрэгслээр хангах, цахим сүлжээнд 

бүрэн холбох, албан ажлын хэрэгцээнд 

шаардлагатай программуудыг суулгаж 

өгөх 

Чанар: Албан хаагчид ажиллах 

нөхцөлөөр хангагдаж, ажлын бүтээмж үр 

дүн дээшилсэн байх  

Газрын хэмжээнд 35 компьютер, 3 зөөврийн 

компьютер, 9 принтер  сүлжээнд холбон үйл 

ажиллагаа явуулж байна. Газрын албан хаагчдад 

хэрэглэгдэж байгаа техник хэрэгслийн хангалтад 

хяналт тавин ажиллаж, ажлаас чөлөөлөгдсөн 

албан хаагчдын ашиглаж байсан техник 

хэрэгслийг ажил хүлээлцэх актаар хүлээлцүүлэн 

ажиллаж байна. Нийслэлийн хэмжээнд 

ашиглагдаж байгаа erp системийг ашиглах заавар 

зөвлөмжийг өгч ажилласан.  Байгууллагын 

дотоод зохион байгуулалт өөрчлөгдсөнтэй 

холбогдуулан сүлжээний зохион байгуулалтыг 

шинээр хийж суурьлуулсан. Мөн Худалдан авах 

ажиллагааны хэлтэст 3 үйлдэлт хэвлэгч машиныг 

шинээр суурилуулсан.  

19 Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх Чанар: Болзошгүй аюулаас урьдчилан 

сэргийлж,  багаж хэрэгслүүдийг 

стандартын дагуу байрлуулсан байх 

Галын болон болзошгүй аюулаас урьдчилан 

сэргийлэх ажлын хүрээнд архивын өрөө болон 

бусад шаардлагтай өрөөнүүдэд галын хорыг 

байрлуулсан.  

Дөрөв. Албан хаагчдын цалин хөлс, урамшууллыг ажлын үр дүнгээр олгох, шагнаж урамшуулах 

20 Хууль тогтоомжийн дагуу албан 

хаагчдын цалин хөлсний нэмэгдлийг 

шинэчлэн тогтоох 

Чанар: хууль тогтоомж батлагдсан 

дариуд нэмэгдлийг тооцон хэрэгжүүлж 

ажиллах 

2020 оны жилийн эцсийн байдлаар Засгийн 

газрын 2019 оны 472 дугаар тогтоолын дагуу 

Газрын даргын 2020 оны Б/10 дугаар тушаалаар 

Албан хаагчдын албан тушаалын цалингийн  

сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн баталж мөрдөн 

ажиллаж байна. Мөн албан хаагчдын төрийн алба 

хаасан хугацааг тооцож Б/11 дүгээр тушаалаар 11 

албан хаагчид алба хаасан хугацааны нэмэгдэл, 

21 Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 

биелэлтийг улирал бүр үнэлэх ажлыг 

зохион байгуулах, үнэлгээнд үндэслэн 

арга хэмжээг авах  

Чанар: Үнэлгээнд үндэслэн 

урамшуулалт цалин олгох, цалингийн 

шатлал ахиулах, зэрэг дэв олгох, 

ахиулах, төрийн болон бусад шагналд 

тодорхойлсон байх. 
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22 3.Ажлын үр дүнгээр албан хаагчдыг 

шагнаж урамшуулах ажлыг зохион 

байгуулах 

Чанар: Төрийн болон бусад шагналд 

тодорхойлсон байх. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/452 дугаар 

захирамжийн дагуу газрын даргын 2020 оны Б/51 

дүгээр тушаалаар 5 албан хаагчид зэрэг дэвийн 

нэмэгдлийг олгуулж нийт 16 албан хаагч зэрэг 

дэвийн болон төрийн алба хаасан хугацааны 

нэмэгдлийг шинээр олгон ажиллаж байна. 

Албан хаагчдын 2020 оны 1-4 дүгээр улирлын 

ажлын гүйцэтгэлийг тухай бүр үнэлж дүгнэн 

“Бүрэн хангалттай болон хангалттай” үнэлэгдсэн 

албан хаагчдад нийт 63,238,944 төгрөгийн үр 

дүнгийн урамшууллыг олгосон.   

Тав. Ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулах 

23 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах болон 

гүйцэтгэх албаны сул орон тоог нөхөх 

Чанар: Албан тушаалын 

тодорхойлолтод нийцсэн иргэнийг 

томилсон байх 

Тоо хэмжээ: Сул орон тоо гарсан 

тоогоор 

Төрийн жинхэнэ албан тушаалын дэс түшмэлийн 

6 ахлах түшмэлийн 4 сул орон тоонд тусгай 

шалгалтын захиалгыг 2020 оны 04 дүгээр сарын 

27-ны өдрийн 01/676, 08 дугаар сарын 12-ны 

01/1877, 12 дугаар сарын 18-ны 02/2300 дугаар 

албан бичгээр Төрийн Албаны Нийслэл дэх 

салбар зөвлөлд тус тус хүргүүлсэн.  

Төрийн жинхэнэ албаны гүйцэтгэх албан  

тушаалын 5 сул орон тоонд Төрийн албаны тухай 

хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дахь заалт 

“тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн 

албан хаагчдаас эсхүл холбогдох бусад 

байгууллагад ажиллаж байгаа албан хаагчдаас”-

ыг баримтлан шилжүүлэн авч, мөн 2 сул орон тоог 

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 

27.1.3 дахь заалт “төрийн албан хаагчийн нөөцөд 

байгаа иргэдээс”-ын дагуу 08 дугаар сарын 12-ны 

01/1877  дугаар албан бичгээр сонгон шалгаруулж 

нөхөж ажилласан. Төрийн жинхэнэ албаны 

удирдах албан тушаалын 4 орон тоо гарсан. 
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Тусгай шалгалтын захиалгыг 2020 оны 04 дүгээр 

сарын 27-ны өдрийн 01/676, Төрийн Албаны 

Нийслэл дэх салбар зөвлөлд тус тус хүргүүлэн 

шалгалтыг явуулсны үр дүнгээр 3 албан хаагчийг 

томилосон.  

Зургаа. Хүний нөөцийн мэдээллийн санг шинэчлэн баяжуулах 

25 Албан хаагчдын мэдээллээр хүний 

нөөцийн дата баазыг хөгжүүлэх. 

Чанар: Сургах, хөгжүүлэх, нийгмийн 

баталгааг хангах, ажлын гүйцэтгэлийг 

үнэлэхэд шаардлагатай мэдээлэл 

бүрдсэн байх. 

2020 онд албан тушаалд шинээр томилогдсон 

болон албан тушаалаас чөлөөлөгдсөн, шилжин 

ажилласан албан хаагчдын мэдээллийн 

өөрчлөлтийг дата баазад нэмж шинэчлэн 

ажилласан. 

Хүний нөөцийн мэдээллийн сангийн нууцлалыг 

хангах үүднээс улирал бүр системд нэвтрэх нэр 

болон паспортыг шинэчлэн ажиллаж, албан 

хаагчдын хувийн хэргийг журам зааврын дагуу 

бүрдүүлэн хадгалан ажиллаж байна. 

 26     Хүний нөөцийн мэдээллийн сангийн 

нууцлалыг хангах 

Чанар: Хувь хүний нууцыг чандлан 

хадгалсан байх  

Долоо. Хүний нөөцийг эрсдэлийн удирдлагаар хангах 

27 

1.Албан тушаалын тодорхойлолтыг 

боловсруулан батлуулах 

Чанар: Журамд нийцүүлэн 

боловсруулсан байх 

Газрын албан тушаалын тодорхойлолтыг 

боловсруулан, харьцуулалтыг хийн хянуулж, 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 04 дүгээр 01-

ний өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж, 108 дугаар 

тогтоолоор Албан тушаалын тодорхойлолт 

батлах зөвшөөрлийг авч Газрын даргын 2020 оны 

04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/62 дугаар 

тушаалаар батлуулсан. 

28 2.Хүний нөөцийн хөгжлийн 

хөтөлбөрийн 2020 оны төлөвлөгөөг 

албан хаагчдад таниулах 

Чанар: Төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга 

хэмжээний мэдээллийг албан хаагчдад 

танилцуулсан байх 

2017 онд батлагдсан Хүний нөөцийн хөгжлийн 

хөтөлбөрийн хүрээнд 2020 онд хэрэгжүүлэх 

ажлын төлөвлөгөөг 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр 

батлуулан уг төлөвлөгөөг газрын цахим хуудаст 

байршуулсан ба албан хаагчдад танилцуулсан. 
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29 3.Албан хаагчдын ажлын ачааллыг 

судлан ачааллыг тэнцвэржүүлэх ажлыг 

зохион байгуулах 

Чанар:  Ажлын ачаалал тэнцвэржиж 

ачаалалгүй ажилласан байх. 

Албан тушаалын тодорхойлолтыг 

боловсруулахдаа ажлын байрны шинжилгээг 

хийснээр албан хаагчдын ажлын ачааллыг 

тооцож, тэнцвэржүүлж, давхардал хийдэлгүй, 

ачааллыг бууруулан ажиллаж байна. 

Найм. Байгууллагын соёлыг хөгжүүлэх 

30 1.Байгууллагын соёлыг бэхжүүлэх 

үүднээс  урлаг, спорт, соёлын олон талт 

арга хэмжээг зохион байгуулж, 

ажилтнуудын  хандлага, дадал, чадвар, 

соёл, сонирхлын байдлыг харгалзан 

сургалт, мэдээллийн цагийг тогтмол 

явуулах  

Чанар: Сар бүр идэвхжүүлэлтийн ажил 

зохион байгуулсан */байх. 

“Архигүй орчин-соёлтой хот” аяны удирдамжийг 

2020 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдөр батлуулан 

удирдамжийн дагуу “Элгээ чөлөөлж, мэдлэгээ 

шалгая” сэдэвт АХА тэмцээнийг газрын нийт 

албан хаагчдын дунд зохион байгуулсан. Хамт 

олны уур амьсгалыг сайжруулах, албан хаагчдын 

чөлөөт цагийг зөв зохистой өнгөрүүлж Спорт 

хамтлагийн зүгээс албан хаагчдын дунд 4 төрөлт 

тэмцээнийг 11 дугаар сарын 01 –ний өдөр зохион 

байгуулан аваргыг шалгаруулсан. 

Ес.  Хүний нөөцийн үйл ажиллагааны мэдээллийн  ил тод байдлыг бүрдүүлэх 

31 1.Сул орон тооны зарыг цахим  хуудас 

болон мэдээллийн самбартаа 

ойлгомжтой байдлаар байрлуулан 

тухай бүр шинэчилнэ 

Чанар: Сул орон тоо иргэд, олон нийтэд 

хүрсэн байх 

Газрын төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан 

тушаалын сул орон тооны зар болон захиалгыг 

Төрийн албаны зөвлөлийн сайтаар дамжуулан 

зарлуулж сонгон шалгаруулалтыг явуулж албан 

хаагчдыг томилон ажиллаж байна. Мөн төрийн 

жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны зар 

болон захиалгыг хүргүүлсэн мэдээллийг цахим 

хуудаст байршуулан ажилласан. 

32 2.Хүний нөөцийн хөтөлбөр түүний 

хэрэгжилтийг цахим хуудсандаа 

ойлгомжтой байдлаар байрлуулах 

Чанар: Хүний нөөцийн хөтөлбөр түүний 

хэрэгжилт олон нийтэд хүрсэн байх 

2017 онд батуулсан Хүний нөөцийн хөгжлийн 

хөтөлбөр түүний хүрээнд 2020 онд хийгдэх ажлын 

төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, хагас, бүтэн 

жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг  

байгууллагын цахим хуудаст байршуулж ил тод 

байдлыг хангасан. 
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33 3.Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн 

дүрмийг албан хаагчдад танилцуулж, 

цахим хуудсанд байрлуулна.   

Чанар: Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн 

дүрэм  олон нийтэд хүрсэн байх 

Газрын Ёс зүйн зөвлөлийг нийт албан хаагчдын 

хурлаар сонгож газрын даргын 2020 оны 05 

дугаар сарын 01-ний өдрийн А/71 дүгээр 

тушаалаар шинэчлэн байгуулсан бөгөөд ёс зүйн 

дүрмээ албан хаагчдад танилцуулан цахим 

хуудаст байршуулан ил тод байдлыг ханган 

ажилласан. 
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3.3. Байгууллагын худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулахад зарцуулж буй 

хугацааны дундаж хугацааг тодорхойлох 

Зохион байгуулсан нийт төсөл, арга хэмжээний хувьд захирамж гарснаас Зураг, төсөв ирэх 

хүртэл дундаж хугацаа 30,9 хоног, зураг,төсөв ирснээс тендер зарлах хүртэл ажлын 4,5 

хоног, нээлт хийснээс хойш дунджаар 13,1 хоногт гэрээ байгуулах эрх олгон ажиллаж 

байна. Үүнийг доорх зургаар харуулав.  

 

 
 

3.4. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлттэй холбоотой мэдээлэл 

2020 оны жилийн эцсийн байдлаар 47 өргөдөл, гомдол ирүүлсэн бөгөөд 

шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 3 хоног 4 цаг байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 

шийдвэрлэлтийн хугацаа  56.2%-иар буурсан үзүүлэлттэй байна. 

3.5. Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл 

Байгууллагын албан хэрэгцээнд хэвлэх машин-1ш /12,625,000/, камержуулалтын тоног 

төхөөрөмж 2,000,000 төгрөг, (www.ub-procurement.mn) сайтын дэд системийг хөгжүүлэх 

зөвлөх үйлчилгээ 19,900,900 төгрөг нийт 34,525,000 төгрөгийн худалдан авалтыг хийсэн 

байна.  

3.6. “Нийслэлийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим сан”-д тухайн 

жилд гаргах тайлан, мэдээний тухай мэдээлэл 

Нийслэлийн Засаг даргын 15 захирамжийн 24 заалтын биелэлтийг 29 удаа, Нийслэлийн 

Онцгой комиссын 4 хуралдааны тэмдэглэлийн 7 заалтын биелэлтийг 6 удаа, Нийслэлийн 

Засаг даргын 3 хуралдааны тэмдэглэлийн 11 заалтын биелэлтийг 5 удаа, нийт 6 удаа 

биелэлтийг тухай бүр “Нийслэлийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэдээллийн цахим сан”-

д тайлагнасан.  

ДӨРӨВ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ 
4.1 Худалдан авах ажиллагааг ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, 

хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчимд нийцүүлэн хуулийн дагуу зохион 

байгуулах; 

Захирамж 
гарах

Зураг, төсөв 
ирэх

Зарлах

Нээх

Үнэлгээ 
хийж, гэрээ 
байгуулах 
эрх олгох

98,4 хоног 

30,9 хоног 

Ажлын 4.5 хоног 

13.1 хоног 

5-30 хоног 

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


27 
 

  Ил тод зарчмыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд: 

НИТХ-ын 2019 оны “Нийслэлийн 2020 оны төсөв батлах тухай” 9/36 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө, Нийслэлийн Замын сангийн хөрөнгө, Нийслэлийн 

орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих нийт 1,229.2 тэрбум төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 336 багц хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 

“Худалдан авах ажиллагааны 2020 оны ерөнхий төлөвлөгөө”-г төрийн худалдан авах 

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

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

нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 

авах тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.5 дахь заалтын 

дагуу хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл буюу “Монголын мэдээ” 

сонинд 2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн дугаарт 

нийтлүүлж олон нийтэд мэдээлсэн. 

Жилийн эцсийн байдлаар тус газарт эрх шилжиж ирсэн 

нийт 241 ажлын худалдан авах ажиллагааг 100 хувь төрийн худалдан авах ажиллагааны 

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

(www.ub-procurement.mn) –д холбогдох мэдээллийг тухай бүр нийтэлсэн бөгөөд Төрийн 

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

21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх заалтын дагуу тендерийн урилга, зарыг өдөр тутмын “Засгийн 

газрын мэдээ” “Зууны мэдээ” сонинд 252 удаа нийтлүүлж, тендерт оролцохыг сонирхогч 

этгээдэд ил тод, нээлттэй зарлан мэдээлсэн.  

Тус газраас томилсон 61 үнэлгээний хороонд дарга, нарийн бичгийн даргаар ажиллаж 

буй 560 төлөөллийн “Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай 

мэдэгдэл”-ийг газрын ЭБАТ хянаж АТГ-ын цахим системд байршуулсан. Мөн тус газарт 

үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд томилогдон ажиллаж буй 61 үнэлгээний хорооны 560 

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

                Зураг 2. Тендерийн нээлтийг (www.facebook.com)-ээр шууд дамжуулалтын үеэр 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын захирагчийн үүрэг 

болгосны дагуу тендерийн нээлтийг 

хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн 

оролцоотой, ил тод зохион байгуулах 

ажлын биелэлтийг хангаж “Нийслэлийн 

Худалдан авах ажиллагааны газар” 

фэйсбүүк хаягаар нийт 259 удаагийн 

тендерийн нээлтийг шууд дамжуулан 

тендерт оролцогчид болон иргэд, олон 

нийтэд нээлттэй хэлбэрээр зохион 

байгуулж байгаа бөгөөд үүний дүнд 

тухайн төсөл, арга хэмжээний зорилго, 

ач холбогдол мөн түүнийг 

хэрэгжүүлэхээр тендерт санал 

ирүүлсэн аж ахуйн нэгж нэр, үнийн санал, тендерийн баталгааны дүн, хугацаа зэрэг 

дэлгэрэнгүй мэдээллийг шуурхай, бодитой, өргөн хүрээнд хүргэж байна. 

 Хэмнэлттэй, үр ашигтай байх зарчмыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд: 

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

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

тэгш боломжтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчмыг баримтлан 241 

http://www.tender.gov.mn/
http://www.ub-procurement.mn/
http://www.ub-procurement.mn/
http://www.ulaanbaatar.mn/
http://www.ub-procurement.mn/
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төсөл, арга хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр дамжуулан 

зохион байгуулж, www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn сайтуудад тендерийн баримт 

бичиг болон холбогдох мэдээллийг файл хэлбэрээр шууд татан авч үзэх боломжтой 

байдлаар байршуулснаар цаасны хэрэглээ, урсгал зардлыг бууруулах боломж бүрдсэн. 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар тухайн жилд хийх худалдан авах 

ажиллагааны төлөвлөгөөг тогтоосон хугацаанд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 

газар, Сангийн яаманд хүргүүлэх, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн 

талаарх мэдээллийг нэгтгэж тайлагнах: 

Тус газраас Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2020 онд хэрэгжүүлэх худалдан авах 

ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан 2019 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр  

Нийслэлийн Засаг даргад хүргүүлэн батлуулж, Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 12 

дугаар сарын 02-ний өдрийн 01/5913 дугаар албан бичгээр Монгол улсын Сангийн яаманд 

хүргүүлсэн. Мөн НИТХ-ын 2020 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдрийн 33/07 дугаар тогтоолоор 

Нийслэлийн төсөвт нэмэлт өөрчлөлт орсонтой 2020 онд хэрэгжүүлэх худалдан авах 

ажиллагааны төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар 

батлуулан Төсвийн асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлсэн. 

Тендерийн урилгыг өдөр тутмын сонин болон байгууллагын цахим хуудаст 

тогтоосон хугацаанд байршуулж, тендер шалгаруулалтын талаарх дэлгэрэнгүй 

мэдээлэл, дүнг тухай бүр ил тод, нээлттэй мэдээлэх:  

Тус газраас худалдан авах ажиллагааг 100% Төрийн худалдан авах ажиллагааны 

цахим систем (www.tender.gov.mn) -ээр зохион байгуулж байгаа бөгөөд 2020 оны жилийн 

эцсийн байдлаар улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө, бусад эх үүсвэрээр хэрэгжих ажлын 

урилга, зарыг “Засгийн газрын мэдээ”, “Монголын мэдээ” сонинд 252 удаа нийтлүүлж, 

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

цахим систем (www.tender.gov.mn)-д тендерийн баримт бичиг, холбогдох мэдээллийг 

эдгээр системд файл /pdf/ хэлбэрээр байршуулан мэдээлж байна.  

Мөн 2020 онд зарлагдсан төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтын явц, 

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

нээлттэй мэдээлж ажилласан. 

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

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

зааврын дагуу гүйцэтгэх  

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

бусад эх үүсвэрээр хэрэгжиж байгаа 241 төсөл, арга хэмжээг тендер хүлээн авах, нээх, 

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

үйл ажиллагааг хуулийн хүрээнд явуулахтай холбоотойгоор хэлтсийн болон үнэлгээний 

хорооны дарга нар үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга, гишүүдийг тухай бүр 

аргачлалаар хангаж, холбогдох хууль, журам, зааврын дагуу зөвлөмж, чиглэл өгч, дараах 

хууль, дүрэм, журам, аргачлалыг мөрдөн ажиллаж байна.  

       Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтцийн нэгж, Засаг даргын дэргэдэх 

холбогдох бусад байгууллагад худалдан авах ажиллагааг хэрэгжүүлэх чиглэлээр 

мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлж, холбогдох мэдээллийг шуурхай гаргаж өгөх: 

- Нутгийн захиргааны 46 байгууллагад Засгийн газрын 2020 оны 21, 78 дугаар 

тогтоолд заасны дагуу Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийн ашиглалтыг 

хангах, “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жилийн хүрээнд стандарт, норм, дүрмийг 

тендерийн баримт бичигт тусгах тухай зөвлөмжийг 03 дугаар сарын 20 –ны 01/292 дугаар 

http://www.tender.gov.mn/
http://www.ub-procurement.mn/
http://(www.tender.gov.mn/
http://www.ub-procurement.mn/
http://www.tender.gov.mn)-д
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албан бичгээр, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газарт 117 нэр төрлийн эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийг ерөнхий гэрээний журмаар худалдан авах тухай зөвлөмжийг 2020.06.11 2/1318, 

2020.12.10 2/2281 дугаар албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн. 

- Цахим системээр тендерийн баталгаа цуцлуулах хүсэлт гаргасан 232 аж, ахуйн нэгж 

байгууллагын баталгааг цуцалж төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах ажлыг 48, Нийслэлийн 

Засаг даргын захирамжийн дагуу эрх шилжүүлэлтийг 429 удаа хийж, системээр урилга 

нийтлэх, нээлт хийх тухай 353 удаа утсаар болон teamviewer програмын тусламжтайгаар 

нийслэлийн байгууллагуудад зөвлөгөө өгч ажилласан.   

- 2020 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр Нийслэлийн нутгийн захиргааны удирдах 

байгууллага, Хэрэгжүүлэгч агентлаг, Дүүргүүдийн худалдан авах ажиллагааны алба болон 

Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын тайлан мэдээ хариуцсан 35 албан хаагчдад 

2019 оны цахим систем (www.tender.gov.mn)-д үр дүн, тайланг оруулах, илгээх талаар 

мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав.   

- 2020 оны 06 дугаар сарын 25, 26–ны өдөр нийслэлийн нутгийн захиргааны 16 

байгууллагын төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан 18 албан хаагчдад “Худалдан авах 

ажиллагааны бүртгэл, тайланг сайжруулах” сэдэвт сургалт зохион байгуулж мэргэжил, арга 

зүйгээр ханган ажилласан.   

- Нийслэлийн нутгийн захиргааны 14 байгууллагаас 29 хүсэлт ирсэн бөгөөд 

үнэлгээний хороонд нарийн бичгийн дарга, үнэлгээний хорооны гишүүнээр давхардсан 

тоогоор 41 албан хаагч 107 төсөл, арга хэмжээнд томилогдон мэргэжил, арга зүйгээр 

хангаж ажилласан. 

- 2020 оны 10 дугаар сарын 07-ны 

өдөр  Нийслэлийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр, эдийн засаг, 

нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн 

чиглэлд заасны дагуу “Нэг хот-Нэг 

стандарт” зорилтот жилийн хүрээнд 

“Худалдан авах ажиллагааг үр дүнтэй 

зохион байгуулах” сэдэвт сургалтыг 

Нийслэлийн Нутгийн захиргааны 48 

байгууллагуудын нийт 80 албан хаагчдад 

Улаанбаатар инновацийн төвийн сургалтын 

танхимд амжилттай зохион байгуулсан. 

Энэхүү сургалтад Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газрын 

Стандарт хэрэгжүүлэлтийн хэлтсийн дарга 

Б.Ариунтуяа, “Нийслэлээс үзүүлж байгаа 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар, 

стандартын шаардлагыг хангуулах нь” 

сэдвээр, Сангийн яамны Хууль, худалдан 

авах ажиллагааны бодлогын хэлтсийн 

дарга Д.Батзул “Бодлогын баримт бичгийн 

өөрчлөлтүүд” сэдвээр Төрийн худалдан 

авах ажиллагааны газрын Мэдээллийн 

технологийн хэлтсийн дарга 

Н.Цэрэнсамбуу “Худалдан авах 

ажиллагааны цахим системийн хэрэглээ, 

цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ” сэдвээр Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөөх газрын 

Өрсөлдөөнийн бодлого зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн “Тендерт оролцогчдын санал 

гомдлын шийдвэрлэлт” сэдвээр Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 

Төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан мэргэжилтэн С.Мягмарсүрэн “Худалдан авах ажиллагааны 
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төлөвлөлт, тайлагналт” сэдвийн хүрээнд нийт албан хаагчдад сургалт, арга зүйн заавар 

зөвлөгөөг хүргэсэн.  

  

Тухайн жилд хэрэгжүүлсэн худалдан авах ажиллагааны тайланг зохих маягтын дагуу 

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

Нийслэлд зохион байгуулагдаж буй худалдан авах ажиллагааны 2019 жилийн эцсийн 

хэрэгжилтийг нэгтгэн боловсруулж, Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчаар батлуулан Төсвийн 

асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны төв байгууллага болон холбогдох газруудад НЗДТГ-

ын 2020.01.15-ний өдрийн 01/258 дугаар албан бичгээр хүргүүлэв. 

Нийслэлийн төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны эхний хагас жилийн худалдан 

авах ажиллагааны тайланг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 49 дүгээр зүйл, Сангийн сайдын 2018 оны 281 

дүгээр тушаалаар батлагдсан “Худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах тухай 

журам”-ын дагуу боловсруулан 2020.07.10-нд Төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллагад     Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар уламжлан 02/1644 дугаар 

албан бичгээр хүргүүлсэн. 

 

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

үзүүлэлтийн хэрэгжилт, үр дүн 

2020 оны 01-12-р сарын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ гарган Нийслэлийн Санхүү, 

төрийн сангийн хэлтэст хүргүүлсэн. Нийслэлийн төсвөөс санхүүжихээр 712,6 сая төгрөг, 

үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжихээр 20,0 сая  төгрөг төлөвлөсөн. Төсвийн 

гүйцэтгэлээр үндсэн үйл ажиллагааны орлогын гүйцэтгэл 26,0 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй 

гарч 6,0 сая төгрөгөөр орлогын төлөвлөгөө давж биелсэн байна. Нийт орон нутгийн төсвийн 

санхүүжилт 712,6 сая төгрөг, үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос 26,0 сая төгрөгийн орлогын 

гүйцэтгэлтэй, 678,5 сая төгрөгийн зардлын гүйцэтгэлтэй гарч 60,1 сая төгрөгийн хэмнэлттэй 

ажиллаж төсөвт төвлөрүүлсэн. 

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

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

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

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

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

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

мэдээллийн нэгдсэн системд татаж авах, хэвлэх боломжтойгоор, тодруулга өгөх албан 

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

4.3. "Шилэн дансны тухай хууль, Шилэн дансны цахим хуудаст тавигдах мэдээллийн 

агуулга, нийтлэг стандартын тогтоох тухай" журмын хэрэгжилт үр дүн 

Шилэн дансны тухай хуульд заасны дагуу: 

 Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ, холбогдох бусад мэдээлэл; 

 Нийслэлийн Засаг даргаас тус газарт эрх шилжүүлэн зохион байгуулсан 226 төсөл, 

арга хэмжээний ажлын үр дүн, холбогдох мэдээлэл; 

 Хүний нөөц, бүтэц орон тооны мэдээлэл; 

   Байгууллагын урсгал хөрөнгөөр хийгдсэн худалдан авалтын мэдээлэл;   

 61 үнэлгээний хороонд томилогдсон 560 гишүүний мэдэгдэл зэргийг цахим хуудаст 

тавигдах мэдээллийг агуулга, нийтлэг стандартын дагуу цаг хугацааны 

хоцрогдолгүй www.shilendans.gov.mn  нийтэлж олон нийтэд нээлттэй байршуулсан.  

 

 

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

 
Хүснэгт 5 Ил тод шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт 

№ Шалгуур үзүүлэлт Хэрэгжилт Хувь 

Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Эрхэм зорилго, үйл 

ажиллагааны стратегийн 

зорилт, зорилго, тэргүүлэх 

чиглэл болон тэдгээрийн 

хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ, түүний үр дүн, зохион 

байгуулалтын бүтцийг цахим 

хуудас болон мэдээллийн 

самбартаа ойлгомжтой 

байдлаар байрлуулан тухай бүр 

шинэчлэх; 

2017 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр 

А/124 дүгээр тушаалаар “Мэдээлэл, 

технологийн 

аюулгүй  байдал,  мэдээллийн  ил  тод 

байдлыг  хангах журам”-ыг  шинэчлэн 

баталж,   байгууллагын   үйл   

ажиллагааны 

төлөвлөгөө, зорилго, зорилт, хүний 

нөөц, төсөв    санхүү    болон    

худалдан    авах 

ажиллагаатай холбоотой авч 

хэрэгжүүлсэн арга  хэмжээний  

мэдээллийг  нээлттэй,  ил тод      

байршуулах      талаар      тодорхой 

зохицуулж, биелэлтийг ханган ажиллаж 

байна.  

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Үйлчилгээ, захидал харилцааны                 

асуудал 

хариуцсан  албан  хаагчийн эцэг 

/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, 

албан тушаал,  ажиллах журам,       

харилцах       утас, 

иргэдийг хүлээн авч уулзах 

цагийн хуваарийг  цахим хуудас    

болон    мэдээллийн 

самбартаа ойлгомжтой 

байдлаар  байрлуулан   тухай 

бүр шинэчлэх; 

 

Байгууллагын цахим хуудас www.ub- 

procurement.mn болон мэдээллийн 

самбарт санал хүсэлт, гомдол 

хариуцсан албан хаагчийн овог, нэр, 

албан тушаал, холбоо барих утасны 

дугаар болон Удирдлагаас иргэдтэй 

хийх уулзалтын хуваарийг нээлттэй, ил 

тод байршуулж, тухай бүрт шинэчлэн 

ажиллаж байна. 

 

3 

Үйлчилгээ авахад шаардагдах 

бичиг баримтын жагсаалтыг 

цахим хуудас болон 

мэдээллийн самбартаа 

ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулан тухай бүр 

шинэчлэх; 

Байгууллагын цахим хуудас 

www.ub-  

procurement.mn   болон   Төрийн   

худалдан авах 

 ажиллагааны цахим  систем 

(www.tender.gov.mn)-д  “2020  

онд  бараа, ажил үйлчилгээ

 худалдан авах  тухай 

ерөнхий   төлөвлөгөө,

 тендерийн урилга, баримт  бичиг  

болон  ажлын  тоо  хэмжээ, зураг  

төсөв  бусад  холбогдох  материалыг 

файл хэлбэрээр татаж авч үзэх 

боломжтой байдлаар ил тод, 

нээлттэй мэдээлж байна. Худалдан 

авах ажиллагааны мэргэшүүлэх 

100 

http://www.ub-/
http://www.tender.gov.mn/
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сургалт буюу А3 гэрчилгээ олгох 

сургалтын хуваарь, Үнэлгээний 

хорооны бүрэлдэхүүнд ажиллах 

сонирхолтой иргэн, олон нийтийн 

төлөөлөлд тавигдах шаардлага, 

бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт 

болон холбогдох хууль, журмын 

талаарх мэдээллийг цахим хуудаст 

байршуулсан.  Тендерт оролцогч аж 

ахуйн нэгж байгууллагын төлөөлөлд 

зориулан худалдан авах 

ажиллагааны нийтлэг 100 асуулт, 

хариултын танилцуулгыг тухай бүр 

шинэчлэн байршуулсан. 

4 

 

Үйл ажиллагаандаа мөрдөж 

байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, зааврыг цахим хуудас 

болон мэдээллийн самбартаа 

ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулан тухай бүр 

шинэчлэх; 

Үндсэн   чиг   үүрэг   буюу   худалдан   

авах 

ажиллагаатай холбогдолтой хүчин 

төгөлдөр мөрдөж буй хууль 10, журам 

заавар 18, жишиг 15 бичиг баримтыг 

www.ub-procurement.mn-д, худалдан 

авах ажиллагаа зохион байгуулах 

эрхийг шилжүүлсэн  тухай  Нийслэлийн 

Засаг даргын захирамжийг тухай бүрт 

www.tender.gov.mn цахим хуудаст   

байршуулж,   мэдээллийн   самбарт 

тодорхой агуулгаар сонгон авч 

нээлттэй мэдээлж байна. Нийслэлийн 

эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн сан 

www.ublegal.mn цахим хуудасны 

хэвийн үйл ажиллагаа хангагдсан тул 

2019, 2020 оны А, Б тушаалуудыг 

цахим хуудаст нөхөн байршуулж 

байна. 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Шинээр боловсруулж байгаа 

бодлогын баримт бичиг болон 

захиргааны   хэм   хэмжээний 

актын шийдвэрийн төслийг 

цахим     хуудсандаа     30-аас 

доошгүй хоног ойлгомжтой 

байдлаар байрлуулж, 

холбогдох  төрийн  ба  төрийн 

бус байгууллага, мэргэжлийн 

шинжээч, эрдэмтэн, иргэдийн 

саналыг авах, үндэслэлтэй гэж 

үзвэл    уг    саналыг    төсөлд 

тусгах; 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын 

тухай хуулийн төсөл, Нийслэлийн эрх 

зүйн байдлын тухай хуулийн 

шинэчилсэн найруулгын төсөлд, 

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 

хуулийн шинэчилсэн найруулгын 

төсөл, “Олон нийтийн оролцоотой 

худалдан авах ажиллагааны журам”, 

“Олон нийтийн оролцоотой худалдан 

авах ажиллагааны тендерийн жишиг 

баримт бичиг”,”Бараа худалдан авах 

тендерийн жишиг баримт бичиг”, 

“гэрээний стандарт нөхцөл”-ийг 

шинэчлэн боловсруулах төсөлд 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

http://www.ublegal.mn/
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санал боловсруулан НЗДТГ-ын 

ХЭЗХ-т тухай бүр хүргүүлсэн. 

6 

Үзүүлж байгаа үйлчилгээний 

арга, хэлбэрийг боловсронгуй 

болгох зохион байгуулалтын 

арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх; 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын захирагчийн үүрэг 

болгосны дагуу тендерийн нээлтийг 

хэвлэл мэдээлэл, олон нийтийн 

оролцоотой, ил тод зохион байгуулах 

ажлын биелэлтийг хангаж 2020 оны 

бүтэн жилийн байдлаар нийт 259 

удаагийн шууд дамжуулалтыг 

“Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар” фэйсбүүк хаягаар 

зохион байгуулан ажилласан байна.  

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Монгол Улсын Засгийн газрын 

тухай    хуулийн    19    дүгээр 

зүйлийн  19.1  дэх хэсэгт 

заасны дагуу төрийн 

байгууллагын            гүйцэтгэх 

тодорхой чиг үүргийг төрийн бус    

байгууллага    гүйцэтгэж 

байгаа тохиолдолд тухайн 

төрийн бус байгууллагын нэр, 

хаяг,  цахим  хуудас,  эрхэлж 

байгаа үйл ажиллагааны 

чиглэлийг цахим хуудас болон 

мэдээллийн самбартаа 

ойлгомжтой               байдлаар 

байрлуулан мэдээлэх; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төрийн бус байгууллагаар

 гүйцэтгүүлж байгаа ажил үйлчилгээ 

байхгүй байна. 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Тухайн байгууллага тодорхой 

төрлийн аж ахуйн үйл 

ажиллагаа эсхүл бусад үйл 

ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл 

олгодог бол тухайн зөвшөөрөл 

эзэмшигчийн нэр, хаяг, эрхлэх 

үйл ажиллагааны чиглэл, 

зөвшөөрөл олгосон болон 

дуусгавар болох хугацааг цахим 

хуудсандаа ойлгомжтой 

байдлаар байрлуулан тухай бүр 

шинэчлэх; 

Тус байгууллага нь аж ахуйн үйл 

ажиллагаа эсхүл бусад үйл 

ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл 

олгодоггүй болно. 

 

 

 

- 

9 

Салбарын хэмжээнд улсын 

төсвийн хөрөнгөөр болон 

гадаадын зээл, тусламжаар 

хэрэгжүүлж байгаа төсөл, 

хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц 

байдлын талаарх мэдээллийг 

цахим хуудаст байрлуулан 

тухай бүр шинэчлэх; 

Төрийн худалдан авах ажиллагааны 

цахим систем www.tender.gov.mn 

болон байгууллагын цахим хуудас 

www.ub-procurement.mn –т улс, 

нийслэлийн төсөв, орон нутгийн 

хөгжлийн сангийн хөрөнгө, бусад эх 

үүсвэрээр санхүүжиж буй төсөл, арга 

100 

http://www.tender.gov.mn/
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хэмжээг тухай бүр байршуулж, ил тод 

мэдээллийг ханган ажиллаж байна.  

Хэсгийн дундаж хувь:100 

Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Сул орон тооны зарыг цахим 

хуудас болон мэдээллийн 

самбартаа ойлгомжтой 

байдлаар байрлуулан тухай бүр 

шинэчлэх, энэ тухай олон 

нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 

зарлах; 

Төрийн жинхэнэ албан тушаалын 

дэс түшмэлийн 6 ахлах түшмэлийн 

4 сул орон тоонд тусгай шалгалтын 

захиалгыг 2020 оны 04 дүгээр 

сарын 27-ны өдрийн 01/676, 08 

дугаар сарын 12-ны 01/1877, 12 

дугаар сарын 18-ны 02/2300 дугаар 

албан бичгээр Төрийн Албаны 

Нийслэл дэх салбар зөвлөлд тус 

тус хүргүүлсэн.  

Төрийн жинхэнэ албаны гүйцэтгэх 

албан  тушаалын 5 сул орон тоонд 

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 

дугаар зүйлийн 27.1.2 дахь заалт 

“тухайн байгууллагад ажиллаж 

байгаа төрийн албан хаагчдаас 

эсхүл холбогдох бусад 

байгууллагад ажиллаж байгаа 

албан хаагчдаас”-ыг баримтлан 

шилжүүлэн авч, мөн 2 сул орон тоог 

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 

дугаар зүйлийн 27.1.3 дахь заалт 

“төрийн албан хаагчийн нөөцөд 

байгаа иргэдээс”-ын дагуу 08 

дугаар сарын 12-ны 01/1877  дугаар 

албан бичгээр сонгон шалгаруулж 

нөхөж ажилласан. Төрийн жинхэнэ 

албаны удирдах албан тушаалын 4 

орон тоо гарсан. Тусгай шалгалтын 

захиалгыг 2020 оны 04 дүгээр 

сарын 27-ны өдрийн 01/676, Төрийн 

Албаны Нийслэл дэх салбар 

зөвлөлд тус тус хүргүүлэн 

шалгалтыг явуулсны үр дүнгээр 3 

албан хаагчийг томилсон. 

 

100 

 

 

 

 

2 

 

 

Хүний нөөцийн хөтөлбөр түүний 

хэрэгжилтийг цахим хуудсандаа 

ойлгомжтой байдлаар 

байрлуулах  

 

2020 онд хийгдэх ажлын 

төлөвлөгөөг байгууллагын цахим 

хуудас http://ub-procurement.mn/ -т 

байршуулж ил тод байдлыг 

хангасан. 

 

100 

 

 

 

 

 

 

Газрын Ёс зүйн зөвлөлийг нийт 

албан хаагчдын хурлаар сонгож 

газрын даргын 2020 оны 05 дугаар 

 

100 

http://ub-procurement.mn/
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3 

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн 

дүрмийг албан хаагчдад 

танилцуулж, цахим хуудсанд 

байрлуулна.   

сарын 01-ний өдрийн А/71 дүгээр 

тушаалаар шинэчлэн байгуулсан 

бөгөөд ёс зүйн дүрмээ албан 

хаагчдад танилцуулан цахим 

хуудаст байршуулан ил тод 

байдлыг ханган ажилласан. Ёс зүйн 

зөвлөлийн шинэчилсэн 

бүрэлдэхүүнийг нээлттэй 

мэдээлсэн. 

 

 

 

4 

Албан хаагчдын ажлын 

гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл 

ажиллагааг үнэн зөв, шударга 

болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж      

байгаа      арга хэмжээний талаар 

цахим хуудсандаа ойлгомжтой 

байдлаар байрлуулан мэдээлж 

байх; 

Газрын даргын 2019 оны А/48 дугаар 

тушаалаар албан хаагчийн ажлын 

байранд дүн шинжилгээ хийж, чиг 

үүргийг гүйцэтгэхэд зайлшгүй 

шаардлагатай чадавхи, гүйцэтгэх 

ажилбарууд болон ажлын орчин 

нөхцөл, ачаалал, давхардал, хийдлийг 

тодорхойлсныг үндэслэн ажлын 

бүтээмж, үйл ажиллагааны уялдаа 

холбоог сайжруулах үүднээс албан 

тушаалын тодорхойлолтыг 

боловсруулсан. Төрийн албаны 

зөвлөлийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 

01-ний өдрийн 108 дугаар тогтоолоор 

албан тушаалын тодорхойлолтыг 

батлах зөвшөөрөл олгосны дагуу 

газрын даргын 2020 оны А/62 дугаар 

тушаалаар 23 албан тушаалын 

тодорхойлолтыг баталсан. 23 албан 

тушаалын тодорхойлолтыг 

байгууллагын цахим системд 

оруулсан.  

 

 

100 

Хэсгийн дундаж хувь:100 
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ТАВ. БУСАД ЧИГ ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН 

5.1 Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой гомдол маргааныг хууль, журмын дагуу 

шийдвэрлүүлэх, гомдлын бүртгэл үүсгэн, судалгаа, дүгнэлт хийх, түүн дээр үндэслэн 

цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлнэ. 

Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй ажилтай холбоотойгоор Шударга 

Өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт өрсөлдөөн хязгаарласан тухай гомдол гараагүй. 

Монгол Улсын Сангийн яаманд 23 гомдол гарч 7 гомдлыг захиалагчийн шийдвэр 

үндэслэлтэй, 16 гомдлыг дахин үнэлгээ хийх гэж шийдвэрлэгдсэн ба тухай бүр шийдвэрийг 

хэрэгжүүлж ажилласан. Шүүхэд нийт 15 хэрэг бүртгэгдсэнээс захиргааны шийдвэртэй 

холбоотой 2 хэрэгт нэхэмжлэгчийн нэхэмжлэлийн шаардлагыг ханган шийдвэрлэж, 

худалдан авах ажиллагаатай холбоотой 12 хэрэгт нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж 

шийдвэрлэсэн 2, хэрэгсэхгүй болгосон 4, хэлэлцэгдэж байгаа 6 хэрэг байна. 

2020 оны хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар хар жагсаалтад оруулах аж ахуй нэгжийн 

мэдээллийг нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас 2 удаа авч нийт 8 аж ахуй 

нэгжийг хар жагсаалтад оруулах саналыг НЗДТГ болон Сангийн яаманд хүргүүлсэн. 

5.2 Удирдах дээд шатны байгууллага болон байгууллагын дотоод нэгжээс зохион 

байгуулсан сургалт, арга хэмжээнд албан хаагчдын бүрэн хамруулж, ажлын 

бүтээмжийг дээшлүүлэх. 

 Албан хаагчдаас авсан 
сургалтын эрэлт хэрэгцээг 
тодорхойлох судалгааг үндэслэн 
2020 оны сургалтын төлөвлөгөөг 
боловсруулан  батлуулж, 
төлөвлөгөөний дагуу “2020.02.13-
ны өдөр Нийслэлийн Засаг 
даргын А/168 дугаар захирамжийг 
танилцуулан Халдварт өвчнөөс 
/короновирус/ урьдчилан 
сэргийлэх сэдэвт сургалт, 

1. 2020.05.14-ний өдөр Цаг 

агаарын нөхцөл байдал, шороон 

шуурга, байгалийн гамшгийн 

үеийн зааварчилгаа, мэдээлэл 

өгөх сургалт, 

2. 2020.05.28-ны өдөр 

“Төрийн албан хаагчийн ёс зүй” 

сэдэвт сургалт, 

3. 2020.06.17-ны өдөр  

"Төрийн албан хаагчийн гадаад 

дүр төрх" сэдэвт сургалт, 

4. 2020.06.18-ны өдөр “Ашиг 

сонирхлын мэдүүлэг түүний ач 

холбогдол” сэдэвт сургалт, 

5. 2020.06.19-ний өдөр 

“Хурлын тэмдэглэл бичих 

аргачлал” сэдэвт сургалт, 

6. 2020.06.22-ны өдөр “Монгол хэлний зөв бичих дүрэм, найруулга зүйн ойлголт” сэдэвт 

сургалт, 
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7. 2020.07.02-ны өдөр 

“Хариуцлагатай амьдрал ба аз 

жаргалтай гэр бүл” сэдэвт 

сургалт, 

8. 2020.09.30-ны өдөр “Хог 

эх үүсвэрээр нь ангилан ялгах” 

сэдэвт сургалт, 

9. 2020.10.28-ны өдөр 

“Монгол улсын замын 

хөдөлгөөний дүрэм” сэдэвт 

сургалт, 

10. 2020.10.16,23,28-ны 

өдрүүдэд Нийслэлийн Засаг 

даргын Тамгын газраас Хууль 

эрх зүйн сургалт тус тус зохион байгуулагдсан байна.  

Газрын хүний нөөцөд өөрчлөлт орсонтой холбоотой ”Албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 

танилцуулга”-ыг Ёс зүйн зөвлөлөөс хийж  албан хаагчдыг бүрэн хамруулсан.  

5.3 Удирдах дээд шатны байгууллагаас зохион байгуулсан сургалт, арга хэмжээнд 

хамрагдаж, үйл ажиллагаанд тусгаж ажиллах. 

Төрийн албаны сургуулийн алсын зайнаас зохион байгуулсан Ахлах түшмэлийн 

мэргэшүүлэх багц сургалтад Орлогч дарга Б.Баярмагнай, Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн 

дарга С.Оюунцэцэг нар, мөн дэс түшмэлийн сургалтад Худалдан авах ажиллагааны 

хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Амарболд, Л.Одхүү нар амжилттай суралцан сертификат авсан. 

НЗДТГ-аас “Нэг хот- Нэг стандарт” зорилтод жилийн хүрээнд стандарт, норм, дүрмийн 

талаар мэдээлэл олгох сургалтад Худалдан авах ажиллагааны хэлтсийн дарга Д,Батсүх, 

мэргэжилтэн Д.Мөнхсарнай,  Д.Тогтохбаяр нарыг хамруулсан. 

 

“Хотын соёл” аяны хүрээнд хийсэн 

ажил: “Нэг хот-нэг стандарт” зорилтот 

жилийн хүрээнд нийслэл хотоос баримтлаж 

буй бодлогыг иргэд, олон нийтэд сурталчилж, 

иргэдийн нийтийн соёлыг дээшлүүлэх, соён 

гэгээрүүлэх үйл хэргийг бүх нийтийн хэрэг 

болгох зорилгоор зохион байгуулж буй 

“Хотын соёл” аяны хүрээнд “Хотын соёл”-ыг 

сурталчлах түгээн дэлгэрүүлэх удирдамжийн 

дагуу  байгууллагаас хийж хэрэгжүүлэх 

ажлын төлөвлөгөөг гарган газрын даргаар 

батлуулан нийт албан хаагчдад танилцуулж 

үүрэг чиглэл өгч ажиллаж байна. 2020 оны 04 

дүгээр сарын 06-ны өдрөөс эхлэн 

байгууллагын нийт албан хаагчдын 

фэйсбүүкийн нүүр зургийг  “Хот соёлтой 

болгоё-Хамтдаа өөрчилье” уриатай болгож  

мөн  байгууллагын цахим хуудсанд түгээн 

ажиллалаа.                                                                                               

Байгууллагын үүдний хэсэг болон 

мэдээллийн самбарт  “Хот соёлтой 
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болгоё-Хамтдаа өөрчилье” уриатай аяны таних тэмдэг болон зурагт хуудас 

байршуулж үйлчлүүлж буй иргэдэд мэдээлэл өгч ажиллалаа. 

 

    
 

“Амны хаалтаа зүүцгээе” аяны хүрээнд: Эрүүл мэндийн яам, нийслэлийн Эрүүл мэндийн 

газраас гаргасан албан ёсны мэдээ, мэдээлэл сурталчилгаа, зөвлөмжийг байгууллагын 

цахим хуудас http://www.ub-procurement.mn/ нийгмийн сүлжээгээр олон нийтэд үлгэр 

дууриалал үзүүлэн сэрэмжлүүлсэн.  

Олон нийтийн сүлжээн дэх сурталчилгааг байгууллагынхаа олон нийтийн сүлжээний 

цахим хуудас болон ажилтан албан хаагчдаараа өөрсдийн зурагны доор байршуулан 

сурталчлах /фэйсбүүк хуудасны нүүр зураг солих гэм мэт/ 

Байгууллагын үйл ажиллагаанд тохирсон хүрээ хийж нүүр зургийг “Нийслэлийн Худалдан 

авах ажиллагааны газар - Хайртай бүхнийхээ төлөө амны хаалтаа зүүцгээе” уриатай болгон 

өөрчилж цахим орчинд түгээлээ. Энэ нь нийгмийн сүлжээнд уриалга гарган нүүр номын 

найзуудаа идэвхжүүлсэн үр нөлөөтэй арга хэмжээ болсон.  

 

      
      

Мэдээлэл, зөвлөгөө, сэрэмжлүүлгийг тусгай тоноглогдсон автомашин болон зарлан 

мэдээллийн дуут дохиоллын цамхгаар дамжуулж хорооллын дундах зам, нийтийн 

эзэмшлийн талбайд давтамжтай түгээх, нийгмийн сүлжээгээр “би амны хаалтаа тогтмол 

зүүдэг” мессеж бүхий амны хаалттай профайл зураг тавих, 10-аас доошгүй найзаа 

челленжид дуудах аян өрнүүлсэн.  

http://www.ub-procurement.mn/
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“Архигүй орчин-Соёлтой хот” аяны хүрээнд: Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 06 

дугаар сарын 10-ны өдрийн А/801 тоот 

захирамжийн хүрээнд Архи, согтууруулах 

ундааны хор хөнөөлийг олон нийтэд 

таниулах, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд 

ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг хангах 

зорилгоор Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар “Архигүй орчин-Соёлтой 

хот” уриатайгаар дараах арга хэмжээг авч 

ажиллалаа. 

1. Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газрын дарга 2020 оны 06 

дугаар сарын 11-ний өдөр “Архигүй орчин-Соёлтой хот” сэдэвт аяны удирдамжийг 

баталсан.  

2. Тус газрын www.ub-procurement.mn цахим хуудас, сурталчилгааны самбарт архи, 

согтууруулах ундааны хор хөнөөлийн талаар мэдээлэл бэлтгэн олон нийтийн сүлжээнд 

нийтэлж, уриалга гаргалаа. 

 

 

http://www.ub-procurement.mn/
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3.  “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль”-ийг нийт албан хаагчдад сурталчлав.  

 

 

4. Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн албаны тухай хууль,  Архидан согтуурахтай 

тэмцэх тухай хууль, байгууллагын дотоод журам, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 

ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 

хүрээнд “Элгээ чөлөөлж, мэдлэгээ шалгая”  сэдэвт АХА тэмцээнийг нийт албан хаагчдын 

дунд амжилттай зохион байгуулж, эхний гурван байранд шалгарсан албан хаагчдад 

Батламж гардууллаа.  

 

        

5. Архи, согтууруулах ундааны хор хөнөөл, Архи согтууруулах ундаатай тэмцэх тухай 

хуулийн талаар зурагт хуудас, сурталчилгааны хэвлэмэл материалыг бэлтгэн иргэдэд 

тарааж, танилцуулан ажиллалаа. 
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    Нийслэлийн Засаг даргын: 

- 2020 оны А/191 дүгээр захирамж “Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед авч 

хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай”,  

- А/436 дугаар захирамж “Коронавируст /КОВИД-19/ халдвараас иргэдийн эрүүл 

мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа ажлыг эрчимжүүлэх тухай”, 

- А/590 дүгээр захирамж “Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 

- 752 дугаар захирамж “Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай” захирамжаар тус тус 

өгсөн үүрэг даалгавартай холбогдуулан тус газрын даргын 2020 оны 02 дугаар сарын 21-

ний өдрийн А/25 дугаар тушаалаар “Гамшгаас хамгаалах болон ажлын тусгай горимоор 

ажиллах төлөвлөгөө”, “Чингэлтэй 

дүүргийн бүсчилсэн хороонд 

хариуцлагатай эргүүл, жижүүрээр 

ажиллах хуваарь”-ийг баталж, 

Чингэлтэй дүүргийн 11, 12 дугаар 

хорооны нутаг дэвсгэрт Шинэ 

коронавирусийн халдвараас 

урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг 

бууруулах чиглэлээр Улсын 

онцгой комисс, Нийслэлийн 

онцгой комисс, Нийслэлийн Засаг 

даргаас гаргасан шийдвэрийн 

хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа. 

Чингэлтэй дүүргийн 11, 12 

дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 

2020 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 06 дугаар сарын 05-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд 

эргүүлээр нийт 102 удаа, 339 /давхардсан тоогоор/ албан хаагч ажиллаж, 10036 иргэнд 

зөвлөмж өгч, 9099 ширхэг зурагт хуудас бүхий сэрэмжлүүлгийг тараасан. Захирамжид 

заасан цагийн хязгаарлалттай ресторан, кафе, зоогийн газар, согтууруулах ундаа, түүгээр 

үйлчилдэг худалдаа, үйлчилгээний газар болон 1282 /давхардсан тоогоор/ аж ахуйн нэгж 

байгууллага, хувиараа бизнес эрхлэгчдийн ажлын байрны халдваргүйжилт, ариутгал 

цэвэрлэгээнд хяналт тавин, зөвлөмж өгч ажилласан. Нийт 1706 зөрчил гаргасан иргэн, 

ААНБ-д зөвлөмж, сануулга өгсөн байна. Эргүүлээр ажилласан илтгэх хуудсыг 97 удаа 

Чингэлтэй дүүргийн Онцгой комисст хүргүүлсэн. 
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“МАСКАА ЗҮҮЦГЭЭЕ, ГАРАА УГААЯ” 2 ДУГААР АЯНЫ ХҮРЭЭНД: 
Коронавируст /Ковид-19/ цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд “Маскаа 

зүүцгээе, гараа угаая” 2 дугаар аяныг зохион байгуулж, иргэн, аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудыг аянд нэгтгэх эрсдэлээс 

хамгаалах чиглэлээр хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгслээр сэрэмжлүүлэг өгөх ажлын дагуу 

“Маскаа зүүцгээе, гараа угаая” 2 дугаар аяны 

газрын хэмжээнд зохион байгуулж /Ковид-19/ 

цар тахал, ханиад томууны халдвараас 

урьдчилан сэргийлэх мэргэжлийн 

байгууллагын сэрэмжлүүлэг, гарын авлага, 

зөвлөмжийг Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газрын http://www.ub-

procurement.mn/ цахим хуудас болон 

байгууллагын мэдээллийн самбар, орох, гарах 

үүдний хэсэгт байршуулж, нийт албан 

хаагчдад болон үйлчлүүлэгч иргэн, аж ахуйн 

нэгж, байгууллагуудад тус өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх талаар мэдээ, мэдээллийг байршуулсан. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, 

албан хаагчдыг амны хаалтыг тогтмол зүүх шаардлага тавьж, гар барин мэндчилэхгүй 

байхыг анхааруулан ажилласан. Албан хаагчдад гараа байнга савандаж угаан тогтмол 

ариутгахыг зөвлөж мөн үйлчлүүлж буй аж ахуйн нэгж байгууллагууд болон иргэдэд 

зориулан үүдний хэсэгт гар ариутгагчийг 

байршуулж /Ковид-19/ цар тахал, ханиад 

томуунаас урьдчилан сэргийлэх нөхцөлөөр 

ханган ажиллаж байна. Байгууллагын ариун 

цэврийн өрөө болон бусад албан өрөөнд 

чийгтэй цэвэрлэгээ ариутгалыг тогтмол хийж 

хяналт тавин ажилласан. “Маскаа зүүцгээе, 

гараа угаая” 2 дугаар аяны мэдээг 

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын 

ubhealth2020@gmail.com цахим шуудангаар 

2020 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 

эхлэн 7 хоног бүрийн пүрэв гараг бүр илгээж 

байна.  

 

БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛД ШИЛЖСЭН ҮЕД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА 

ХЭМЖЭЭ:  

Засгийн газрын 2020 оны “Бүх нийтийн бэлэл байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай” 1778 

дугаар тогтоол, Улсын Онцгой 

комиссын 2020 оны 34 дүгээр 

тэмдэглэл, Нийслэлийн Онцгой 

комиссын 2020 оны 16 дугаар 

хурлын тэмдэглэл, Нийслэлийн 

Засаг даргын 2020 оны 11 дүгээр 

сарын 12-ны өдрийн А/1242 

дугаар захирамжийн дагуу албан 

хаагчдыг гэрээсээ цахимаар 

ажиллах боломжийг бүрдүүлэх 

үүднээс “Зайнаас /онлайн 

http://www.ub-procurement.mn/
http://www.ub-procurement.mn/
mailto:ubhealth2020@gmail.com
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горимоор/ ажиллах түр журам”-ыг газрын даргын А/103 дугаар тушаалаар батлуулж, бүх 

нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацаанд ажиллах албан хаагчдын хуваарийг 

3 удаа батлуулж ажилласан.  

Газрын нийт албан хаагчдад цахим тоон гарын үсэг ашиглан албан бичиг хэрхэн 

боловсруулж, илгээх тухай заавар зөвлөмжийг хүргэж удирдах албан хаагчдын тоон гарын 

үсгийн мэдээллийг Үндэсний Дата төвөөс токен төхөөрөмжид суулган нийслэлийн нутгийн 

захиргааны байгууллагуудад edoc програмаар, edoc системд холбогдоогүй газруудад 

info@ub-procurement.mn цахим хуудсыг тус тус ашиглан албан бичгийг хүлээн авах, илгээх 

ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 

оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Бүх 

нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт 

шилжүүлсэнтэй холбогдуулан эдийн 

засгийг дэмжих чиглэлээр авах зарим арга 

хэмжээний тухай 183 дугаар тогтоолын 20-

д “Аж ахуйн нэгжийг тендер 

шалгаруулалтад оролцох тэгш 

боломжоор хангах зорилгоор бэлэн 

байдал зарласан хугацаанд хүлээн авах 

бүх төрлийн сонгон шалгаруулалтын 

хугацааг 2020 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр хүртэл сунгахыг төсвийн бүх шатны 

захирагч нарт үүрэг болгосугай.” гэж заасны дагуу 2020 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс 

2020 оны 12 сарын 03-ны өдрийг дуустал хугацаанд нээлт хийх байсан нийт 8 төсөл, арга 

хэмжээний нээлтийг хойшлуулж, төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд 

тодруулга байршуулсан мөн тус хугацаанд 6 төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтыг 

дахин зарлахаар тухайн үнэлгээний хорооны шийдвэрийн дагуу тендер хүлээн авах эцсийн 

хугацааг 2020 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрөөс хойш байхаар тогтоон зарлаж 3 төсөл, 

арга хэмжээний үнэлгээний хорооны хурлыг цахимаар зохион байгуулж, оролцогчдод 

мэдэгдлийг цахим шуудангаар хүргүүлсэн. 

 

БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДӨР: 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63 дугаар зарлигаар 5, 10 дугаар сарын хоёр 

дахь долоо хоногийн бямба гарагийг “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр” болгон 

зарласан байдаг. Энэ өдрийг тохиолдуулан 2020 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр Үндэсний 

цэцэрлэгт хүрээлэнд тус газрын 25 албан хаагч тус бүр 1 мод тарьж нийслэлийн ногоон 

байгууламж, цэвэр агаарт хувь нэмэр орууллаа. 
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“ЖЕНДЭРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ” АЯНЫ ХҮРЭЭНД: 

Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аяны удирдамж, хийх ажлын 

төлөвлөгөөг газрын даргаар батлуулж нийт албан хаагчдад танилцуулж байгууллагын 

цахим хуудсанд хүчирхийлэлтэй тэмцэх аяны зурагт хуудсыг байршуулан олон нийтийг 

уриалан ажилласан.  

“Хүүхдийн эрх хамгаалал”, “Хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын байр, төрийн албаны жендэрийн 

асуудал” сэдвүүдээр танилцуулга, видео хичээл бэлтгэн цахимаар нийт албан хаагчдад 

мэдээлэл, сургалтыг зохион байгуулсан. 

Албан хаагчдын гэр бүл, хүүхдүүдийн дунд “Гэр бүлийнхээ төлөө ойлгоё, хүндэлье” 

сэдэвт гар зургийн уралдааныг 12 дугаар сарын 07-оос 14-ний өдрүүдэд зохион байгуулж 

нийт ирсэн 15 бүтээлийг албан хаагчдын группээр шалгаруулж шилдгээр шалгарсан 2 

хүүхдийг шагнаж урамшуулсан. 

 

 

Нийслэлийн ойролцоох автотээврийн товчоодод ажилласан талаар: 

Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 

А/166 дугаар захирамжийн дагуу 

“Нийслэлийн авто тээврийн шалган 

нэвтрүүлэх байнгын ажиллагаатай товчоон 

дээр шинэ коронавирусийн халдвараас 

сэргийлэх, илрүүлэх, хяналт, тандалт, 

халдваргүйтгэл хийх түр журам”-ын дагуу 

Нийслэлийн ойролцоох автотээврийн 

товчоогоор нэвтэрч байгаа иргэдээс эрүүл 

мэндийн асуулга хуудсыг авч, хариуцлагатай 

24 цагийн эргүүлээр тус газраас 2 албан хаагч нийт 20 удаа ажилласан.  

 

Нийслэлийн онцгой комиссоос ирүүлсэн 

зөвлөмжийн дагуу 2020 оны 05 дугаар сарын 

14 –ний өдөр цаг агаарын гамшигт үзэгдэл 

болох талаар мэдээ, сэрэмжлүүлэг өгч 

гамшгийн үеийн зааварчилгаа, авах арга 

хэмжээ мөн Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газрын гамшгаас хамгаалах 

төлөвлөгөөг нийт албан хаагчдад 

танилцуулсан. 
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  Нийслэлийн Онцгой комисст Чингэлтэй 

дүүргийн 11, 12 дугаар хороонд шинэ коронавирусийн 

халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч 

ажилласан талаар пүрэв гараг бүр илтгэх хуудсыг 

нийт 20 удаа хүргүүлсэн. Мөн Нийслэлийн Онцгой 

комиссын 07, 08, 09 дүгээр хуралдаанаас өгсөн 7 үүрэг 

даалгаврын биелэлтийг тухай бүр хүргүүлж 

ажилласан. 

 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 

албанаас “Өгөөмөр өдөр” өдөрлөгийг жил бүр зохион 

байгуулдаг уламжлалтай бөгөөд “ӨГӨӨМӨР 

НИЙСЛЭЛЧҮҮД 2020” аяны хүрээнд газрын нийт 

албан хаагчид идэвхтэй оролцож хэрэгцээт бараа 

бүтээгдэхүүнийг  хандивласан. 

 

 
2020 оны 04 дүгээр сарын 17, 18-ны өдөр Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 23, 39 

дүгээр хорооны айл өрхүүдэд 2710 ширхэг угаарын хий мэдрэгч тараахаас 2691 угаарын хий 
мэдрэгч, гарын авлагыг 72 цагийн дотор хорооны албан хаагч нартай хамтран тарааж, 
суурилуулан, хэрэглэх зааврыг өгч, хяналт тавин ажилласан. 

 

 

Нийслэлийн Засаг Даргын тамгын газарт: 

 1 дэх, 4 дэх өдрийн Сайжруулсан түлшний мэдээ 26 удаа; 

• 2020.01.02-03.23-ны өдөр хүртэл “Угаарын хийн хордлого болон сайжруулсан 

шахмал түлшний нөөцийн мэдээ”-г долоо хоног бүрийн 5 дахь өдөр бүр 28 удаа; 

• Сайжруулсан түлшний 15:00, 22:00 цагийн мэдээг 2020.01.01-01.20-ны өдөр хүртэл 

40 удаа, нийт  94 удаа Засгийн газрын 2019 оны 62 дугаар тогтоолын дагуу авч 

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан, мэдээг хүргүүлсэн.  

2020 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/59 дүгээр “Эцэг эхийн зөвлөл” –ийн 

бүрэлдэхүүн, хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг шинэчлэн батлуулж, төлөвлөгөөний дагуу 

албан хаагчдын нийт 65 хүүхдэд оёмол даавуун амны хаалтыг үнэ төлбөргүй тараасан. 

Хүүхдийн “Тэмүүлэл” сангаас зохион байгуулсан “Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд 

багачуудын түр амьдруулах цогцолбор төв буюу 150-240 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадал 

бүхий асрах төв” барихад зориулан “3000 төгрөгөөр ирээдүйдээ гэрэл асаая” сайн үйлсийн 

аянд 24 албан хаагч нэгдэж, 2020 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр Голомт банкны 

160516233 тоот дансанд 70,000 /далан мянга/ төгрөгийг шилжүүлсэн. Албан хаагчдын гэр 

бүл, хүүхдүүдийн дунд “Гэр бүлийнхээ төлөө ойлгоё, хүндэлье” сэдэвт гар зургийн 
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уралдааныг 12 дугаар сарын 07-оос 14-ний өдрүүдэд зохион байгуулж нийт ирсэн 15 

бүтээлийг албан хаагчдын группээр шалгаруулж шилдгээр шалгарсан 2 хүүхдийг шагнаж 

урамшууллаа.   

5.4 Байгууллагын харьяа нэгжүүдийн үндсэн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, 

үнэлгээ хийж ажилласан тухай мэдээлэл; 

Нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнөөс нийт 12 удаагийн 64 үүрэг, 

даалгаврыг хэлтсийн дарга нарт танилцуулан, биелэлтийг нэгтгэн боловсруулан 

www.ulaanbaatar.mn цахим системд тухай бүр оруулж тайлагнасан. Үүрэг даалгаврын 

биелэлтийн дундаж 99.1%. 

Удирдлагын зөвлөлийн 6 удаагийн хуралдааны тэмдэглэлийн 13 үүрэг даалгаврын 

хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж нийт 63 үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийн дүн 

дунджаар “Бүрэн хэрэгжсэн” 95.6 хувь үнэлэгдсэн. 

Газарт хэрэгжүүлж буй 45 тогтоол шийдвэрийн нийт 252 заалтад 2020 оны 12 дугаар 

сарын 23 -ны өдөр хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг  хийснээс Засгийн газрын тогтоол 3, 

хэрэгжилт 100 хувь, Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл 2, хэрэгжилт 

100 хувь нийт 98.4 хувиар үнэлэгдэж Нийлэлийн Засаг даргын Тамгын Газрын Хяналт-

Шинжилгээ,Үнэлнгээний Хэлтэст хүргүүлсэн. 

5.5 Төрийн ажлын зохион байгуулалт, архивын ажлын хүрээнд: 

Архивын хадгаламжийн санд нийт 24 удаагийн чийг дулааны хэмжилт хийж, 20 удаагийн 

цэвэрлэгээ үйлчилгээ 2 удаагийн их цэвэрлэгээ хийж, архивын хадгаламжийн сангийн чийг 

дулааны горимыг хангаж байна. 

Нөхөн бүрдүүлэлт: 2019 оны үйл ажиллагааны явцад үүссэн цаасан болон цахим 

баримтын бүртгэлийг байгууллагын архивын ажлын үндсэн зааврын дагуу удирдлагын 

байнга хадгалах -47, хадгаламжийн нэгж, түр хадгалах -102 хадгаламжийн нэгж, 70 жил 

хадгалах -6,  хадгаламжийн нэгж,  тендерийн байнга хадгалах- 201 хадгаламжийн нэгж,  

тендерийн түр хадгалах 7 хадгаламжийн нэгж, цахим баримт – 272 хадгаламжийн нэгж нийт 

635 хадгаламжийг нэгжийг архивт хүлээн авсан.  

Баримт ашиглуулалт: Архивын хадгаламжийн сангаас нийт цаасан суурьт 668 

хадгаламжийн нэгж цахим суурьт  баримтыг албан хэрэгцээнд ашиглуулсан үүнээс: 

Дотоодын хэрэгцээнд: 157 хадгаламжийн нэгж 

Хяналт шалгалтын байгууллагад:  цаасан суурьт 306  хадгаламжийн нэгж, цахим суурьт 362 

хадгаламжийн нэгж  ашиглуулсан. 

 

 


