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ТАНИЛЦУУЛГА 

Нийслэлийн Нутгийн Захиргааны байгууллагууд нь Монгол Улсын Төсвийн тухай 

хуулийн 65.1.2 дугаар заалт, Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 

удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2 дахь заалт, Монгол Улсын төсвийн тухай хууль, Төрийн 

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

түүний даган гарсан журам, эрх зүйн актууд болон Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

хурлын төсөв батлах тухай 2019 оны 26/23 дугаар тогтоол, 2019 оны 27/25 дугаар тогтоол,   

Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 03, 06, 06, 07, 7/07, 10/01, 10/04, А/13, 18  дугаар 

тогтоолуудыг тус тус үндэслэн Нийслэл хотод хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга 

хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж байна. 

Худалдан авах ажиллагааны тайлан, мэдээг "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах” тухай хуулийн 49 дүгээр зүйл, Монгол 

Улсын Сангийн сайдын 2018 оны 281 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Худалдан авах 

ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах” журам, Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 

дүрмийн хүрээнд боловсруулав. 

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь нийслэл, дүүрэг дэх төвлөрсөн 

худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, бусад байгууллагын худалдан авах 

ажиллагаанд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, мэдээ тайланг нэгтгэх, сургалт явуулах, сайн 

туршлагыг хуваалцах, худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээллийг түгээх, худалдан 

авах ажиллагаанд ашиглах загвар баримт бичиг, материалаар хангах, цахим системийн 

ашиглалтыг сайжруулах, шаардлагатай судалгааг хийх зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэн 

ажиллаж байна. 

 НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ  

АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН ДАРГА     Э.БОЛОРМАА 

  



 

5 
 

НЭГ.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

1.1 НИЙСЛЭЛИЙН 2019 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ, 

САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР 
 

Нийслэлийн хэмжээнд 2019 онд улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө болон орон 

нутгийн хөгжлийн сан, бусад төсвийн эх үүсвэрүүдээр нийтдээ 704,336,864.0 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 2282 (задарснаар) төсөл, арга хэмжээний худалдан 

авах ажиллагаа зохион байгуулагдсан байна.  

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ: 247,488,666.9 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 205 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулагдахаар эрх шилжин ирсэн. Үүнээс 225,916,709.8 мянган төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 194 төсөл, арга хэмжээ гэрээ байгуулсан болон гэрээ байгуулах 

шатандаа, 8,900,000.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 3 төсөл, арга хэмжээ 

нь тендерийн үнэлгээний шатандаа, 7,166,600.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг 

бүхий 2 төсөл, арга хэмжээний тендерийн материал хүлээн авч байгаа, 5,140,000.0 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 6 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн бэлтгэл ажил 

хийгдэж байгаа бөгөөд 96.2 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ: Нийслэлийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн хурлын 2019 оны “Нийслэлийн 2019 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах 

тухай” 26/23 тогтоолоор 501,461,192.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 703 

(задарснаар) төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдахаар 

шинэчлэгдэв. Үүнээс 300,320,626,1 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 741 

төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж 91,3 хувийн 

хэрэгжилттэй байна.  

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 237,459,754.9 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт 

өртөг бүхий 421 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж 

байгаагаас 200,890,340.7   мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 362 төсөл, арга 

хэмжээ гэрээ байгуулсан болон гэрээ байгуулах шатандаа, 543,600.0 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 5 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн үнэлгээ хийгдэж, 

14,484,610.7 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 37 төсөл, арга хэмжээний 

тендерийн материал хүлээн авч, 21,541,203.8 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг 

бүхий 17 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа ба 91.9 хувийн 

хэрэгжилттэй байна. 

Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 42,563,571.2 мянган төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 88 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж 

байгаагаас 39,923,472.6 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 67 төсөл, арга 

хэмжээ гэрээ байгуулсан болон гэрээ байгуулах шатандаа, 1,400,173.1 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 5 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн үнэлгээ хийгдэж 

1,055,725.4 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 8 төсөл, арга хэмжээний 

тендерийн материал хүлээн авч, 184,200.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 

8 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа ба 87.3  хувийн хэрэгжилттэй 

байна. 

Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 18,343,400.0 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 232 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулагдаж байгаагаас 15,564,800.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 198 

төсөл, арга хэмжээ гэрээ байгуулсан болон гэрээ байгуулах шатандаа, 1,014,770.0 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 12 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн үнэлгээ хийгдэж  

1,101,730.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 12 төсөл, арга хэмжээний 
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тендерийн материал хүлээн авч, 662,100.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 

10 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн бэлтгэл ажил хийгдэж  байгаа ба 92.0 хувийн 

хэрэгжилттэй байна. 

 

ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ: Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 

хурлын 2019 оны 03, 06, 06, 07, 7/07, 10/01, 10/04, А/13, 18  дугаар тогтоолоор  49 160 428,7 

мянган төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 505 төсөл, арга хэмжээ зохион байгуулагдахаар 

батлагдсан.Үүнээс дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 29,731,891.2 мянган төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 318 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулагдаж байгаагаас 28,486,863.6 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 305 

төсөл, арга хэмжээ гэрээ байгуулсан болон гэрээ байгуулах шатандаа, 413,790.0 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 4 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн үнэлгээ хийгдэж 

байгаа бөгөөд  831,237.6 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 9 төсөл, арга 

хэмжээнд тендерийн бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа ба 96.9 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 8,255,014.6 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 139 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулагдаж байгаагаас 8,125,014.6  мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 135 

төсөл, арга хэмжээ гэрээ байгуулсан болон гэрээ байгуулах шатандаа, 65,000.0 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 2 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн бэлтгэл ажил 

хийгдэж байгаа бөгөөд 35,000,0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 1 төсөл, 

арга хэмжээ тендерийн материал хүлээн авч, 30,000,0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт 

өртөг бүхий 1 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа ба 98,0 хувийн 

хэрэгжилттэй байна.  

ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ: 57,307,715,0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 

613 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаа ба 99,5 

хувийн хэрэгжилттэй байна.  

ОН ДАМЖИН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ: 42,686,602,9 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 72 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулагдаж байгаа ба 77,7 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

ГАДААДЫН ЗЭЭЛ ТУСЛАМЖИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ: 4,687,091.7 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 2 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа 

зохион байгуулагдаж байгаа ба 100 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

САНГИЙН ХӨРӨНГӨ: 201,750.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 4 

төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаа ба 100 хувийн 

хэрэгжилттэй байна. 

УРСГАЛ ТӨСӨВ: 12,835,274,3 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 181 

төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаа ба 99,4 хувийн 

хэрэгжилттэй байна. 

 Нийслэлд зохион байгуулагдаж буй нийт төсөл, арга хэмжээний явцын мэдээллийг 

хүснэгт 1-т дэлгэрэнгүй үзүүлэв. 

 

 
Хүснэгт 1. Нийслэлд зохион байгуулагдаж буй төсөл, арга хэмжээний товчоо 

Д/Д Товч тайлбар 
Ажлын 

тоо 
Ажлын 
тоо /%/ 

Батлагдсан 
төсөвт өртөг 

Санхүүжих 
төсөв 

1  
Гэрээ хийгдсэн 
 

 
2059 

 

   
90.2% 

 

       
592,923,775.3 

 

         
398,114,186.1  

 
2  

Гэрээ байгуулах эрх олгосон 
 

 
43 

 

 
1.9% 

 

            
30,340,536.8  

 

           
21,168,536.8  
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3  
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 
 

 
44 

 

 
1.9% 

 

            
12,965,723.1  

 

             
7,115,723.1  

 
4  

Тендерийн материал хүлээн авч байгаа 
 

 
68 

 

 
3.0% 

 

            
26,003,866.2  

 

           
17,951,013.1  

 
5  

Тендерийн баримт бичиг боловсруулж байгаа 
 

 
40 

 

 
1.8% 

 

            
32,102,491.4  

 

           
23,732,321.0  

 
6  

Зураг төсөв, ажлын даалгавар ирээгүй ажил 
 

 
24 

 

 
1.1% 

 

              
5,217,213.9  

 

             
4,579,013.9  

 
 

7  
Газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй 
 

 
4 

 

 
0.2% 

 

              
2,464,000.0  

 

             
2,464,000.0  

 
8  

НИЙТ ДҮН 

 

 
2282 

 

 
100.0% 

 

        
704,366,864.0  

 

         
475,490,151.4  

 
9      

 

 Дээрх хүснэгтийг графикаар үзүүлбэл: 

 
График 1 Нийслэлд зохион байгуулагдаж буй төсөл, арга хэмжээний явц 

 
 

1.2 ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДААГҮЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААРХ 
ТАЙЛБАР, ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОН ХЭРЭГЖИЛТ, МЭДЭЭЛЭЛ 

Худалдан авах ажиллагааны 2019 оны төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй Улсын төсөв, 

гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгө, урсгал төсөв, сангийн хөрөнгө, он дамжин хэрэгжүүлэх   

нийт 404,016,237.8 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 1541 төсөл, арга 

хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж байна. Үүнээс 367,251,055.9 

мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 1541 төсөл, арга хэмжээ гэрээ байгуулсан 

болон гэрээ байгуулах шатандаа, 10,007,180.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг 

бүхий 22 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа бөгөөд 9,361,800.0 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 11 төсөл, арга хэмжээний тендерийн материал 

хүлээн авч, 17,396,201.8 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 33 төсөл, арга 

хэмжээнд тендерийн бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа ба 97,3 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

 

4

24

40

68

44

43

2059 Гэрээ хийгдсэн

Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн

Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа

Тендерийн материал хүлээн авч байгаа

Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа

Зураг төсөв, ажлын даалгавар ирээгүй ажил

Газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй
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1.2 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭГДЭЭГҮЙ БОЛОН 
ДУТУУ БИЕЛСЭН ШАЛТГААН, ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ 
АРГА ХЭМЖЭЭ: 

 
- Үнэлгээний хороо байгуулахдаа хугацаа алдах 

- Газар олголтын асуудал бүрэн шийдэгдээгүй, газрын маргаантай  

- Техникийн нөхцөл олгох боломжгүй  

- Ажлын зураг төсөл боловсруулагдаагүй, холболтын зураг төсөл хийгдээгүй 

- Ажлын зураг төсөв газрын бодит байдалтай нийцдэггүйгээс хөрөнгө дутуу 

төлөвлөгдөн нэмэлт хөрөнгө шийдвэрлүүлэх шаардлага бий болдог 

- Нийслэлээс газар болон зураг төсвийг бүрэн шийдвэрлэсэн ажлуудыг улсын төсөвт 

суулгуулахаар санал өгдөг боловч хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт батлахдаа 

тухайн саналыг тусгадаггүй 

- Судалгаа тооцоо муутай, төлөвлөлтгүй, бэлтгэл ажил дутуу хангасан төсөл, арга 

хэмжээний хөрөнгийг төсөвт суулгаснаас хамааран худалдан авах ажиллагааны явц 

удааширч, хүндрэл үүсч байна. 

Цаашид авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй арга хэмжээ:  

- Захиалагч байгууллагууд хөрөнгө оруулалтын дунд хугацааны төлөвлөлт гарган 
мөрдөх ба газрын асуудлыг бүрэн шийдвэрлэсний дараа хөрөнгийг төсөвт суулгаж 
байх,  

- Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 
тухай хууль болон холбогдох журам, Засгийн газрын тогтоолын дагуу худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулж ажилласан эсэх талаар дээрх байгууллагуудад хяналт 
тавьж, шалган зааварлах, зохион байгуулах зэрэг ажлыг төлөвлөж байна.  

 Биелэгдээгүй болон дутуу биелсэн төсөл, арга хэмжээ явцын мэдээллийг хүснэгт 2-т 

дэлгэрэнгүй үзүүлэв. 
Хүснэгт 2. Биелэгдээгүй болон дутуу биелсэн төсөл, арга хэмжээ 

Д/Д Товч тайлбар Ажлын 
тоо 

Ажлын 
тоо /%/ 

Батлагдсан төсөвт 
өртөг 

Санхүүжих төсөв  

1  
Газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй 

 
  4 

 

 
0.2% 

 

              
2,464,000.00  

 

            
  2,464,000.00  

 
 

 

2  
Тендерийн баримт бичиг боловсруулж байгаа 

 
40 

 

 
1.8% 

 

            
32,102,491.46  

 

           
 23,732,321.08  

 

 

3  
Зураг төсөв, ажлын даалгавар ирээгүй ажил 

 
24 

 

 
1.1% 

 

              
5,217,213.93  

 

             
 4,579,013.93  

 

 

 
      

5 Нийт 68    3% 39,783,705.39 30,775,335.01  

 

1.4 ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭГ ТЕНДЕРИЙН ХҮЧИНТЭЙ БАЙХ ХУГАЦААНД 
ХИЙСЭН ЭСЭХ 

Тайлант хугацаанд нийт 704,336,864.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг 

бүхий 2282 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаа 

бөгөөд 41,499,125,8 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 29 төсөл, арга 

хэмжээний тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгуулсан байна.  

1.5 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦАД ГАРСАН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙГ ХЭРХЭН 
ЗАСАЖ ЗАЛРУУЛСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Тендер шалгаруулалтын явцад Сангийн яам, Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө 
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газраас 32 төсөл, арга хэмжээг захиалагчийн шийдвэр үндэслэлгүй гэж шийдвэрлэсэн. Үүний 

дүнд 6 төсөл, арга хэмжээг дахин зарласан, 21 төсөл, арга хэмжээнд дахин үнэлгээ хийгдэж, 

5 төсөл, арга хэмжээний тендерийн баримт бичигт өөрчлөлт оруулсан байна. 
 

1.6 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР ГАРСАН ГОМДОЛ, ТҮҮНИЙГ 
ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ 

Тайлант хугацаанд 2282 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион 

байгуулагдаж байгаагаас нийт 108 гомдол гарсан. Үүнээс Сангийн яаманд 73, Шударга 

өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт 28, Шүүхэд 7 гомдол тус тус гарсан байна.  

Гомдол шийдвэрлэлтийн хувьд: 

- Захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй – 71 

- Дахин үнэлэх - 18 

- Дахин зарлах - 9 

- Тендерийн баримт бичигт өөрчлөлт оруулах тухай - 10  

Дараах графикт өмнөх онд гарсан гомдлын тоог 2018 оны гомдлын тоотой харьцуулан 

үзүүлэв. 

График 2 Гомдлын мэдээ 

 
 

(Худалдан авах ажиллагааны талаар гарсан гомдлын мэдээллийг маягт 8-д дэлгэрэнгүй тайлагнав) 

 

1.7 ЧАНАР СТАНДАРТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАСАН ДОТООДЫН БАРАА ХУДАЛДАН 
АВСАН МӨНГӨН ДҮН, НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН НЭР, ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ 
МЭДЭЭЛЭЛ 

 

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

тухай хуулийн 10 дугаар зүйл, Сангийн сайдын 2018 онд баталсан “Тендерт оролцогчдод 

давуу эрх тооцох аргачлал” зэргийг мөрдлөгө болгон, тендер зохион байгуулсан нийт 

427,316,431.5 мянган төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 1058 төсөл, арга хэмжээний тендерийн 

баримт бичигт давуу эрх тооцох тухай заалтыг тусган зарласан.  

Тайлант хугацаанд Засгийн газрын 2019 оны 90 дүгээр тогтоолын дагуу нийт 

19,270,452. мянган төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 32 багцын 239 нэр төрлийн /давхардсан 

нэршлээр/ бараа худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан. Үүнээс: Эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийн худалдан авалт нь 10 багц ажилд 4,225,816.2 мянган төгрөгийн өртөг, шинээр 120 

нэр төрлийн 7,437,433.0 мянган төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий бараа бүтээгдэхүүн худалдан 

2

27

16

73

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАР САНГИЙН ЯАМ

2018 он 2019 он
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аваад байна.   

 (Дотоодын үйлдвэрлэлээс худалдан авсан барааны мэдээллийг маягт 6-д 

дэлгэрэнгүй тайлагнав) 

ХОЁР. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ СИСТЕМИЙН АШИГЛАЛТ 
 

2.1 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ СИСТЕМЭЭР ЗАРЛАСАН ТЕНДЕР 
ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТОО, ХУВЬ БОЛОН СИСТЕМИЙН ТАЛААРХ ДҮГНЭЛТ 

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй бодлогын хүрээнд 2019 онд Төсвийн 

Ерөнхийлөн захирагчийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд батлагдсан нийт 

худалдан авах ажиллагааг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем 

(www.tender.gov.mn) -ээр дамжуулан зохион байгуулах зорилт тавин ажиллаж байна.   

  НИТХ-ын 2018 оны 20/17 тогтоолоор батлагдсан 2019 онд хэрэгжих 506,2 тэрбум 

төгрөгийн 290 багц төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг Төрийн 

худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn, 

www.shilendans.gov.mn болон “Засгийн газрын мэдээ” сонинд хуулийн хугацаанд нийтэлсэн. 

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийн ашиглалтыг хангах тухай 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад зөвлөмж хүргүүлж, 90 байгууллагын 97 

албан хаагчид сургалт зохион байгуулж, систем ашиглалтаар www.tender.gov.mn-д 

төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах ажлыг 33, Нийслэлийн Засаг даргын 232 удаагийн 

захирамжийн дагуу эрх шилжүүлэлтийг 420 удаа хийж, системээр урилга нийтлэх, нээлт хийх 

тухай 200 удаа утсаар болон teamviewer програмын тусламжтай зөвлөгөө өгсөн бөгөөд үүний 

дүнд нийслэлд 432,8 тэрбум төгрөгийн 1307 төсөл, арга хэмжээний тендер зарлагдсанаас 

90,4 хувь буюу 398,1 тэрбум төгрөгийн 1182 төсөл, арга хэмжээг цахим системээр зохион 

байгуулсан. Худалдан авах ажиллагааг цахим системээр зохион байгуулж сонгон 

шалгаруулалтын ил тод, нээлттэй байдлыг хангасан ажлын үр дүн өнгөрсөн оныхоос 36,2 

хувиар өссөн байна. 

“Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 1.6.5, 2018 

оны 19/16 дугаар тогтоолоор баталсан “Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд 

хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн 1.74 дахь заалтын хэрэгжилтийг хангаж худалдан авах 

ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, олон нийтийн оролцоо хяналтыг дээшлүүлэх зорилгоор 

“Ил тод худалдан авах ажиллагаа - 2019” арга хэмжээг 2019 оны 04 дүгээр сарын 29-ны өдөр 

нийслэлийн “Иргэний танхим”-д зохион байгуулсан. 

Зураг 1. “Ил тод худалдан авах ажиллагаа-2019” арга хэмжээний үеэр 
Уг арга хэмжээнд 131 аж ахуйн 

нэгж, иргэн оролцсон бөгөөд 2 төсөл, арга 

хэмжээний тендерийн нээлтийг  олон 

нийтэд, нээлттэй мэдээлсэн бөгөөд МNB 

TV-ийн "Зочны цаг" хөтөлбөр, MNC TV-ийн 

шууд ярилцлага, UBS TV-ийн өдрийн 

мэдээ, www.ulaanbaatar.mn, 

www.zasag.mn, www.ulaanbaatar.mn цахим 

хуудас болон бусад мэдээллийн 

хэрэгслээр ярилцлага, мэдээлэл өгч 

ажилласан. 

 

2019 оны 05 дугаар сараас эхлэн долоо хоног тутамд тендерийн нээлтийг олон 

нийтийн сүлжээ (www.facebook.com)-ээр шууд дамжуулж www.ub-procurement.mn, 

www.ulaanbaatar.mn цахим хуудаст болон STAR, UBS, MNC, MNB зэрэг хэвлэл мэдээллийн 

http://www.tender.gov.mn/
http://www.tender.gov.mn-д/
http://www.facebook.com)-ээр
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байгууллагын төлөөллийг оролцуулан телевизийн мэдээлэл бэлтгэж олон нийтэд 

сурталчилж байна.  

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

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

Худалдан авах ажиллагааны газрын хурлын өрөөнөөc олон нийтийн сүлжээ 

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

нээлттэй хэлбэрээр зохион байгуулж, байгууллагын цахим хуудас болон www.ulaanbaatar.mn 

цахим хуудаст мэдээлэл байршуулсан. Үүний дүнд тухайн төсөл, арга хэмжээний зорилго, ач 

холбогдол мөн түүнийг хэрэгжүүлэхээр тендерт санал ирүүлсэн аж ахуйн нэгж нэр, үнийн 

санал, тендерийн баталгааны дүн, хугацаа зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг шуурхай, бодитой, 

өргөн хүрээнд хүргэж байна.  

Мөн худалдан авах ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд 

2019 оны 06 дугаар сарын 25-ны байдлаар нутгийн захиргааны 37 байгууллагын Төрийн 

худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn-ээр зохион байгуулсан 506 

төсөл, арга хэмжээний цахим системд үр дүн, гэрээний мэдээллийг бүрэн нийтэлсэн эсэхэд 

шалгалт хийхэд 32 ажлын гэрээний дүн, огноо, 17 ажлын үр дүнг нийтлээгүй зөрчил илэрсэн 

бөгөөд зөрчилтэй 13 байгууллагад тендерийн үр дүнг нийтлэх тухай 2019.07.09-ний өдрийн 

03/952 дугаар албан бичиг хүргүүлсэн. Үүний дагуу холбогдох нягтлан шалгалтын ажлыг 14 

хоног тутам зохион байгуулан ажиллаж байна. 

2.2 ЕРӨНХИЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЖУРМЫН ДАГУУ ЦАХИМ ДЭЛГҮҮРИЙН АШИГЛАЛТ 
БОЛОН ТУХАЙН ЖИЛД ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОО, МӨНГӨН ДҮН, 
ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр “Ерөнхий гэрээ байгуулах журам”-ын дагуу байнгын 

хэрэгцээт бараа үйлчилгээ худалдан авсан бараа байхгүй болно. 
 

ГУРАВ. ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА 
 

3.1 ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТОО, ТЭДГЭЭРИЙН ХУДАЛДАН АВАХ 
АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ, ХУДАЛДАН АВАХ 
АЖИЛЛАГААГ ЗААВАРЧИЛГАА, АРГАЧЛАЛААР ХАНГАСАН БАЙДАЛ БОЛОН ТҮҮНД 
ХЯНАЛТ ТАВЬЖ АЖИЛЛАСАН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 
 

Нийслэлд хэрэгжиж байгаа нийт төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаанаас 

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь 230,831,418,13  мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 265 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулж 92,9 хувийн хэрэгжилттэй, Дүүргийн худалдан авах ажиллагааны албад 

180,155,134,3 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 769 төсөл, арга хэмжээний 

худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулж 95,2 хувийн хэрэгжилттэй, Нийслэлийн нутгийн 

захиргааны бусад байгууллагуудад 291,031,054.6 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг 

бүхий 1248 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж 96,1 

хувийн хэрэгжилттэй байна.  

 Нийслэлийн хэмжээнд нутгийн захиргааны байгууллагуудад зохион байгуулагдаж буй 

худалдан авах ажиллагааны мэдээллийг Хүснэгт 8-д дэлгэрэнгүй үзүүлэв. 

 
Хүснэгт 3. Зохион байгуулагч байгууллагаар /мян.төг/ 

ДД 
 

Худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулах байгууллага 

Ажлы
н тоо 

Батлагдсан 
төсөвт өртөг 

Санхүүжих 
төсөвт өртөг 

  1 
“Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг 
хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих 
хөтөлбөр” төсөл 

7 22,752,484.5 11,604,409.6 

2 Асгат ОНӨААТҮГ 22 2,202,266.4 2,202,266.4 

http://www.facebook.com)-ээр
http://www.tender.gov.mn-ээр/
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3 
Багануур дүүргийн Худалдан авах 
ажиллагааны алба 

33 16,790,083.5 6,922,513.5 

4 
Багахангай дүүргийн Худалдан авах 
ажиллагааны алба 

18 5,386,930.4 4,428,034.6 

5 Багачууд хүнс ОНӨААТҮГ 33 3,786,875.0 3,786,875.0 

6 
Баянгол дүүргийн Худалдан авах 
ажиллагааны алба 

88 16,767,488.2 15,423,188.2 

7 
Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах 
ажиллагааны алба 

54 7,725,310.3 6,725,310.3 

8 
Геодези, усны барилга байгууламжийн газар 
ОНӨААТҮГ 

18 3,524,571.5 3,524,571.5 

9 Гэрлэх ёслолын ордон ОНӨҮГ 2 87,818.0 86,000.0 

10 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв НӨҮГ 14 2,412,000.0 2,412,000.0 

11 Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ 1 900,000.0 900,000.0 

12 Зорчигч тээвэр гурав ОНӨААТҮГ 15 18,980,395.0 9,537,993.5 

13 
Налайх дүүргийн Худалдан авах 
ажиллагааны алба 

30 3,051,187.7 3,051,187.7 

14 Нийгмийн хамгааллын тусгай төв 10 141,700.0 141,700.0 

15 Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 102 49,428,495.3 30,055,195.3 

16 Нийслэлийн Байгаль орчны газар 15 1,295,066.8 1,295,066.8 

17 
Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын 
алба 

1 720,000.0 720,000.0 

18 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 19 19,950,185.5 12,680,015.2 

19 
Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн 
ОНӨААТҮГ 

5 310,928.7 310,928.7 

20 Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар 3 110,350.0 110,350.0 

21 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар 11 169,023.0 169,023.0 

22 
Нийслэлийн Нийтийн тээврийн үйлчилгээний 
газар 

2 46,500.0 46,500.0 

23 Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газар 6 323,132.0 323,132.0 

24 Нийслэлийн Орон сууцны корпораци ХК 3 18,943,303.5 18,943,303.5 

25 
Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын 
газар 

1 18,991,400.0 18,991,400.0 

26 Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз УТҮГ 2   900,000.0 

27 Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газар 14 2,634,200.0 1,996,000.0 

28 Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар 4 201,750.0 201,750.0 

29 
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар 
ОНӨААТҮГ 

7 2,254,700.0 2,254,700.0 

30 
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 
газар 

265 230,831,418.1 107,171,118.1 

31 
Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, 
инновацын газар 

1 50,000.0 50,000.0 

32 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар 21 2,600,000.0 2,600,000.0 

33 Өсвөр үе хүнс ОНӨААТҮГ 28 4,527,108.0 4,527,108.0 

34 
Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах 
ажиллагааны алба 

129 73,753,907.7 44,702,007.7 

35 
Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах 
ажиллагааны алба 

221 15,185,797.9 15,185,797.9 

36 УБХЦАТ 1 72,568.0 72,568.0 

37 
Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар 
ОНӨААТҮГ 

7 11,396,400.0 11,396,400.0 

38 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
алба 

303 36,191,500.0 29,794,000.0 

39 
Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, 
зохицуулалтын төв ОНӨҮГ 

4 60,100.0 60,100.0 
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40 Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ 391 20,468,553.5 20,468,553.5 

41 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨААТҮГ 27 2,018,800.0 2,018,800.0 

42 
Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах 
ажиллагааны алба 

      126 
        22,677,727.4     15,877,727.4 

43 Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ 35 12,074,453.5 11,522,453.5 

44 Хүнс хангамж төв ОНӨААТҮГ 22 4,395,493.0 4,395,493.0 

45 
Хүүхэд-залуучуудын сургалт, хүмүүжлийн 
тусгай цогцолбор  

5 210,320.0 210,320.0 

46 
Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн 
удирдах газар ОНӨААТҮГ 

2 3,109,500.0 3,109,500.0 

47 
Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах 
ажиллагааны алба 

70 18,426,621.1 17,426,621.1 

48 Тээврийн цагдаагийн алба 1 200,000.0 200,000.0 

49 
Налайхын барилгын материалын 
үйлдвэрлэл, технологийн парк ОНӨААТҮГ 

1 28,900.0 28,900.0 

50 Нийслэлийн Орон сууцны дэд бүтцийн газар 11 14,882,980.0 13,412,980.0 

51 
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар 
ОНӨҮГ 

71 6,858,941.5 6,858,941.5 

52 Нийт 2282 704,366,864.0 475,490,151.3 

 

Харьяа байгууллагуудын худалдан 

авах ажиллагааг зааварчилгаа, 

аргачлалаар хангасан талаарх мэдээлэл 

Зураг 2 хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн 
сургалт 

 “НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН 

ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДАД 

ЗОРИУЛСАН ХУДАЛДАН АВАХ 

АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛТ ”-ийг 2019 оны 06 

дугаар сарын 19-ий өдөр нийслэлийн Иргэний 

танхимд нутгийн захиргааны 69 

байгууллагийн 167 албан хаагчдийг 

хамруулан зохион байгуулсан. Уг сургалтаар 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 

бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 

хуулийн нэмэлт өөрчлөлт болон шинэчлэн 

батлагдсан журам, жишиг баримт бичиг,  

Тендертэй холбоотой гомдол, түүний 

шийдвэрлэлтийн байдал зэрэг мэдээллийг Сангийн яамны Хууль эрх зүйн газрын Худалдан 

авах ажиллагааны бодлогын хэлтсийн дарга Ц.Батзул, Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн 

төлөө газрын Өрсөлдөөний бодлого зохицуулалтын улсын байцаагч П.Номинд-Эрдэнэ нар 

дэлгэрэнгүй танилцуулга мэдээллийг хийсэн.  

Зураг 3 Цахим системийн ашиглалт сургалт 
2019 оны 4-5 сард нутгийн захиргааны 43 байгууллагын 50 албан хаагчдад “Цахим 

системийн ашиглалт”, “Худалдан авах ажиллагааны тайлагналт” сэдэвт сургалтыг зохион 

байгуулж, холбогдох зөвлөмж, чиглэлийг 2019 оны 01/213, 01/451 болон 03/566 дугаар албан 

бичгээр тус тус хүргүүлсэн. 

2019 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр Нийслэлийн нутгийн захиргааны 29 

байгууллагийн цахим систем /tender.gov.mn/ хариуцсан 46 албан хаагчид болон үнэлгээний 

хорооны нарийн бичгийн дарга нарт төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийн 

ашиглалтын талаарх сургалтыг зохион байгуулсан. Уг сургалтаар цахим системд үнэлгээний 

хороо үүсгэх, тендерийн баримт бичиг оруулах, урилга нийтлэх талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
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өгөн тест хэлбэрээр цахим системд урилга нийтлэх ажиллагааг хийнэ гүйцэтгэсэн. 
 

Аж ахуй нэгж байгууллагуудыг хэрхэн амжилттай тендерт оролцох талаар,  

зааварчилгаа,  аргачлалаар  хангасан  талаарх  мэдээлэл 
 

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

ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 1.6.5, 2018 оны 19/16 дугаар тогтоолоор баталсан “Нийслэлийн 

эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-ийн 1.74 дахь заалтын 

хэрэгжилтийг хангаж худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, олон нийтийн 

оролцоо хяналтыг дээшлүүлэх зорилгоор “ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААГ ҮР ДҮНТЭЙ 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БОЛОН ТЕНДЕРТ ХЭРХЭН АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦОХ” сэдэвтэй 

сургалтыг  зохион байгуулах ажлын хэсэг 2019 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/150 

дугаар тушаалаар баталж 2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр Худалдан авах 

ажиллагааны Боловсрол төвийн хурлын танхимд зохион байгуулагдсан.  

Уг сургалтыг худалдан авах ажиллагаанд оролцогчдыг чадавхижуулах, худалдан авах 

ажиллагаа цахим хэлбэрт шилжсэнийг олон нийт аж ахуй нэгж байгууллагад хүртээмжтэй 

болгох зорилгоор 2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 

газрын Хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хэлтсийн сэтгүүлчийг урьж оролцуулан, мэдээнд тус 

газрын дарга Э.Болормаа ярилцлага өгч ажилласан.   

Мөн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд арга хэмжээ зохион байгуулах тухай зар 

мэдээллийг хүргэж, урих зорилгоор Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын цахим 

хуудас болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр нийтэлж сошиал сүлжээгээр зар түгээж 

ажилласан. 

 

  АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НЭЭЛТ:     

                                                                                                                                                                            

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны  

газрын дарга Э.Болормаа нээж үг хэлсэн.  

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 
 
ТАНИЛЦУУЛГА, СУРГАЛТ: 
 

Тендерийн баримт бичгийн заавар зөвлөгөөний талаар Нийслэлийн Худалдан авах 
ажиллагааны газрын дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн С.Оюунчимэг /Тендерийн бичиг 
баримтын заавар зөвлөгөө/, Худалдан авах ажиллагааны хууль, журмын өөрчлөлтийн тухай 
Худалдан авах ажиллагааны боловсрол төв Тендерийн баримт бичгийн талаар сургагч багш 
Г.Сэргэлэнбат /Худалдан авах ажиллагааны хууль, журмын өөрчлөлтийн тухай/, Худалдан 
авах ажиллагааны цахим системийн ашиглалт, хөтлөлт талаар Төрийн өмчийн бодлого 
зохицуулалтын газрын Мэдээллийн технологийн албаны дарга Н.Цэрэнсамбуу /Худалдан 
авах ажиллагааны цахим системийн ашиглалт, хөтлөлт/нар сургалт хийсэн. 

 



 

15 
 

 

 

ОЛОН НИЙТЭД ХҮРГЭСЭН МЭДЭЭЛЭЛ: 
 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл мэдээлэлтэй харилцах хэлтсийн 

сэтгүүлчийг урьж оролцуулан, Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын дарга 

“Худалдан авах ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулах болон тендерт хэрхэн амжилттай 

оролцох” сэдэвтэй сургалтын талаар ярилцлага мэдээлэл өгч олон нийтийг мэдээллээр 

хангасан. Мөн иргэд, аж ахуйн нэгжийн төлөөлөлд зөвлөгөө мэдээлэл өгч, худалдан авах 

ажиллагааны цахим систем болон хууль журмын талаар 5 төрлийн 380 ширхэг гарын авлага 

тарааж, санал асуулга авч ажилласан. 

 

САНАЛ, АСУУЛГА: 
 

76 иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын төлөөллөөс тендерт оролцогчдын сэтгэл 

ханамжийн судалгааг  бөглүүлсэн.  

Судалгаанд оролцогчдын Үйл ажиллагааны чиглэл 80% нь барилга, барилга гадаад 

худалдааны салбар, 10% нь эрүүл мэнд, эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх салбар, 

5%  бусад салбар, 5% нь иргэний төлөөлөл оролцсон байна. 
 

3.2. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ ӨӨРИЙН ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТЭД ҮНЭЛГЭЭ ӨГСӨН ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ, 
ДҮГНЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

 

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын “Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө” /ГАГ/-/2019/01-ГА/-д хийсэн гүйцэтгэлийн 

аудитын тайланг нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад 2019 оны 04 дүгээр сарын 
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03-ны өдрийн 1016 дугаар албан бичгээр зөвлөмж дүгнэлт хүргүүлэн ажилласан. 
 

ДӨРӨВ. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ ДҮГНЭЛТ, 
САНАЛ 

 

4.1 ТӨСВИЙН ЕРӨНХЙИЛӨН ЗАХИРАГЧ ТУХАЙ ЖИЛИЙН ХУДАЛДАН АЖИЛЛАГААНЫ 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЛААРХ ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ,  ДҮГНЭЛТ  

Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр нийслэлээс баримталж буй бодлого 

зорилт: 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нь 2016-2020 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөртөө “1.6.5 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 

төсөл, арга хэмжээний худалдан авах үйл ажиллагааны сонгон шалгаруулалтыг ил тод 

болгож, иргэд, олон нийтийн оролцоо, хяналтыг нэмэгдүүлнэ”, Нийслэлийн эдийн засаг, 

нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-д Худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн 

мэдээллийн системийг нийслэлийн хэмжээнд нэвтрүүлэн, нутгийн захиргааны 

байгууллагуудыг тухайн системд нэгтгэх ажлыг хэрэгжүүлж бүрэн ил тод, нээлттэй болгоно” 

зэрэг зорилт тавин ажиллаж байна.  

 Худалдан авах ажиллагааг хууль, журмын дагуу үр дүнтэй зохион байгуулах 

зорилгоор нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлж буй худалдан авах ажиллагааны явц, үр дүнг 

нэгтгэн бүртгэж, Сангийн сайдын 2018 оны 281 дүгээр тушаалаар батлагдсан журам, 

маягтын дагуу тайлан боловсруулж, уг тайланд улирал тутамд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 

хийж, дүгнэлтийг Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэн захиалагч 

байгууллагуудыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллаж байна.  

Үүний дүнд нийслэлд 432,8 тэрбум төгрөгийн 1307 төсөл, арга хэмжээний тендер 

зарлагдсанаас 90,4 хувь буюу 398,1 тэрбум төгрөгийн 1182 төсөл, арга хэмжээг цахим 

системээр зохион байгуулсан. Худалдан авах ажиллагааг цахим системээр зохион байгуулж 

сонгон шалгаруулалтын ил тод, нээлттэй байдлыг хангасан ажлын үр дүн өнгөрсөн оныхоос 

36,2 хувиар өссөн байна.  

4.2 ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ АЖИЛЛАСАН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 
БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 
 

Барилга угсралт, их засварын ажлын хүрээнд: 
2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт барилга угсралт, их засварын 648 тэрбум 

төгрөгийн гэрээний дүнтэй 641 ажил 73%-ийн дундаж гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж байна. Үүнээс 

2018-2019 он дамжин 387,4 тэрбум төгрөгийн гэрээний дүнтэй 152 төсөл, арга хэмжээний 

дундаж хэрэгжилт 77% байгаа бол 2019 онд шинээр 260,5 тэрбум төгрөгийн гэрээний дүнтэй 

489 төсөл, арга хэмжээ 71%-ийн дундаж явцтай хэрэгжиж байна. 

 
Хүснэгт 4 Барилга угсралт, их засварын ажил 

Ангилал Ажлын тоо 
Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 
Ажлын 
явц /%/ 

Он дамжсан 152 387,463,379,497.0 77% 

2019 оны ажил 489 260,580,851,602.7 71% 

Нийт 641 648,0440591,099.7 73% 

 
Хүснэгт 5 Он дамжин хэрэгжиж байгаа ажлын мэдээлэл эх үүсвэрээр: 

Эх үүсвэр 

2018-2019 он дамжсан ажил 

Ажлын тоо Гэрээний дүн /төгрөг/ Ажлын явц 
/%/ 

УТХО 45 84,050,074.9 74% 

НТХО 33 43,301,080.4 84% 

НОНХС 23 1,462,042.3 92% 

ДОНХС 12 3,635,177.3 89% 

ДХ 2 1,189,073.4 8% 
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НЗД нөөц 2 189,676.6 88% 

Цэвэр агаар сан 1 157,344.9 95% 

Нийт         118                           133,984,469.8         74.4% 

Хүснэгт 6  2019 онд шинээр хэрэгжиж байгаа ажлын мэдээлэл эх үүсвэрээр: 

Эх үүсвэр Ажлын тоо Гэрээний дүн /төгрөг/ Ажлын явц 
/%/ 

УТХО 44 28,606,720,4 64% 

НТХО 170 41,958,316.4 81% 

НОНХС 135 9,736,663,2 70% 

ДОНХС 27 4,265,237.2 83% 

ДХ 4 467,445.2 99% 

Нийт 380 85,034,382,4 79,4% 

 

ТОМООХОН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ 

1. Хан-Уул дүүргийн 7 дугаар хорооны 73 дугаар цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл ажлын 
явц  100 хувьтай хэрэгжиж дууссан байна. 2019.10.04-ний өдөр комисс ажилласан.  Комиссын 
акт 2019.12.04-ний өдрийн 2019/746 дугаартай баталгаажсан. 

 
Зураг 4 Хан-Уул дүүрэг                                                                  Зураг 5 Хан-Уул дүүрэг.  

 

2. Сонгино-хайрхан дүүргийн 23 дугаар хорооны 640 суудал бүхий сургуулийн барилгын 
ажлын явц  100 хувьтай хэрэгжиж дууссан байна. 2019.09.06-ны өдөр комисс ажиллаж, 
комиссын акт 2019.11.11-ны өдрийн 2019/594 дугаартай баталгаажсан. 

 
Зураг 6 Сонгинохайрхан дүүрэг      Зураг 7 Сонгинохайрхан дүүрэг 

 

3. Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хорооны 88 дугаар сургуулийн спорт заалны өргөтгөл 
ажлын явц 100 хувьтай хэрэгжиж дууссан байна. 2019.07.09 өдөр байнгын ашиглалтад 
оруулах комисс ажилласан. 2019/322 дугаартай акт баталгаажсан. 
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Зураг 8 Баянзүрх дүүрэг        Зураг 9 Баянзүрх дүүрэг 

 

 
4. Баянхошуу дэд төвд баригдах бизнес инкубатор, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн 

төвийн барилга угсралтын ажлын явц 95 хувьтай байна. 

Зураг 10 Сонгинохайрхан дүүрэг  
     Зураг 11 

Сонгинохайрхан дүүрэг  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Чингэлтэй дүүргийн 1000 суудал бүхий спорт цогцолборын ажлын явц 90 хувьтай 
байна. Ажил бүрэн дуусч комисс ажиллуулах хүсэлтийг ХБХГ-т хүргүүлсэн. 

 

Зураг 12 Чингэлтэй дүүрэг        Зураг 13 
Чингэлтэй дүүрэг 

 

6. Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хорооны 150 ор бүхий 54 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын 
ажлын явц 83 хувьтай байна. 2019.10.06 нд зоорийн давхрын ханын блокон өрөг 60% тай 
хийгдэж байна. 2-р давхрын өрөөнүүдийн ханын эмульс хийгдэж байна. шалний хулдаас, 
паркет хийгдэж байна. 
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Зураг 14 Сүхбаатар дүүрэг         Зураг 
15 Сүхбаатар дүүрэг 

 

 

7. Сонгино хайрхан дүүргийн түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 6 дугаар хороо 9 

дүгээр сургуулийн 320 суудалтай барилгын өргөтгөл ажлын барилга угсралтын ажил дуусч 

байнгын ашиглалтанд оруулах комисс ажиллаж 2019 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 

2019/153 дугаартай акт баталгаажсан. 

Зураг 16 Сонгинохайрхан дүүрэг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Хан Уул дүүргийн 3 дугаар хороо түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 28 дугаар 

цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж 240 ор бүхий шинээр барих ажил 2019.08.26-ны өдөр барилга 
байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан.2019.10.22-ны өдөр, 
дугаар:2019/492 комиссын дүгнэлт баталгаажсан.   

 
Зураг 17 Хан-Уул дүүрэг        Зураг 18 Хан-

Уул дүүрэг 
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9. Чингэлтэй дүүргийн 7,8,9,10,11 дүгээр хороодын дунд түлхүүр гардуулах гэрээний 
нөхцөлтэй иргэд, ахмад настан, хүүхэд залуучуудад зориулсан хөгжлийн төв, 
спорт заал барих барилгын ажлын явц 90 хувьтай хэрэгжиж байна. Комисс ажиллах бэлтгэл 
хангаж байна.  
 

Зураг 19 Чингэлтэй дүүрэг        Зураг 20 Чингэлтэй дүүрэг 

 

 
10. Хан Уул дүүргийн 13 дугаар хороо Туул тосгоны эмнэлгийн барилгын ажлын явц 78 

хувьтай хэрэгжиж байна. Гадна ханын өрлөг хийгдсэн, гадна фасад, цонх суулгалт, дотор 
хаын өрлөг хийгдэж байна. Хана, хамар ханын ажил хийгдэж дууссан.Гадна, дотор заслын 
ажил хийгдэж байна. Дээврийн ажил хийгдэж дууссан. Салхивчний ажил хийгдэж байна. 
Дотор засалын ажил хийгдэж байна. Гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил хийгдэж 
эхэлж байна. Гадна фасадны ажил, дээврийн ажил дууссан. 

 
  Зураг 21 Хан-Уул дүүрэг        Зураг 22 Хан-Уул дүүрэг 

 
 

АВТО ЗАМЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ЗАСВАР АРЧЛАЛТ, 

ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 
 

Тайлант хугацаанд 190 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр 190 гүйцэтгэгчтэй нийт 

103,577,497,263.1 төгрөгийн гэрээ байгуулан захиалагчийн хяналт тавьж ажиллаж байна. 

Нийт улсын төсвийн хөрөнгөөр 18, Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 73, Нийслэлийн замын 

сангийн хөрөнгөөр 53, Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 22, 

Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн тохижилт үйлчилгээний хөрөнгөөр 1, Гадаадын зээл 

тусламжаар 4, он дамжин 19 төсөл арга хэмжээ тус тус хэрэгжиж байна. Нийт ажлын явц 

83%.  

Хүснэгт 7. 2019 онд хэрэгжиж буй ажлын мэдээг санхүүжилтийн эх үүсвэрээр 
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Санхүүжилтийн эх үүсвэр Ажлы

н тоо 

Төсөвт 

өртөг 

/сая.төг/ 

Гэрээний дүн Ажлын 
явц /%/ 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 18 19,469.3 21,834,712,397.0 46% 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө 
оруулалт 

73 15,524.1 30,966,956,009.0 91% 

Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө 
оруулалт 

53 29,181.3 33,310,901,000.1 82% 

Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн 
сангийн хөрөнгө оруулалт 

22 1,474.1 1,440,442,634.0 86% 

Улаанбаатар хотын нийтийн аж 
ахуйн тохижилт үйлчилгээний 
хөрөнгө 

1 38.56 38,560,000.0 100% 

Гадаадын зээлийн хөрөнгө 
4 5,625,044.77

5 ам доллар 
94,023,761.77 

ам.доллар 
90% 

Он дамжин хэрэгжиж буй 19 9,631.8 15,985,925,223.0 87% 
Нийт 50 75,319.2 103,577,497,263.

0 
83% 

  94,023,761.77 
ам.доллар  

 

Зураг төсвийн зөвлөх үйлчилгээнд 2017-2019 онд нийт 1,684,200,000.0 төгрөг 

батлагдсан байна. Нийт  44 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдөж 18 төсөл арга 

хэмжээний гэрээ байгуулагдаж, 7 ажил бүрэн хэрэгжиж, 12 төсөл арга хэмжээ нь он дамжин 

хэрэгжих, 2 төсөл арга хэмжээний тендерийн шатандаа, 10 төсөл арга хэмжээ Нийслэлийн 

Засаг даргын 2019 оны А/1301, А/1359 дугаар захирамжуудаар хүчингүй болж, 1 төсөл арга 

хэмжээ Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт гэрээ байгуулагдах шатандаа, 12 төсөл арга 

хэмжээ үнэлгээний хороо байгуулагдаж тендерийн баримт бичиг боловсруулах шатандаа 

байна. 

Хүснэгт 8 Он дамжин хэрэгжиж хэрэгжиж буй ажлын мэдээг санхүүжилтийн эх үүсвэрээр 

Ангилал Ажлын тоо 
2019 онд санхүүжих 

төсөв /сая.төг/ 
Гэрээний дүн Ажлын явц /%/ 

2017 2 102.2 80,104,727.0 100% 

2018 11 297.0 208,671,738.0 40% 

2019 21 932.1 430,444,980.0 68% 

Нийт 34 1,331.3 719,221,445.0 70% 

 

ТОМООХОН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ 
 

1. 18-р цэцэрлэг нь 240 хүүхдийн хүчин чадалтай Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар  

хэрэгжиж байгаа бөгөөд 2018 оны 06-р сарын 08-ны байдлаар ажил бүрэн дуусч 2018 оны 06 

дугаар сарын 18-нд барилга угсралтын ажлыг байнгын ашиглалтад оруулах комисс 

ажилласан. Ажлын явц: 100%. 
Зураг 23 18-р цэцэрлэг  
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2. Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хорооны 146 дугаар цэцэрлэгийн /280 ор/ барилга: Уг 

ажлыг гүйцэтгэх Жинсийн орой ХХК-тай 2,095,831.2 мянган төгрөгөөр 2017 оны 06 дугаар 

сард гэрээ байгуулан, ажил эхлүүлсэн. 2017 оны 07-р сарын 20 нд гэрээ баталгаажсан. Газар 

шорооны ажил болон ул бетон, Аяган суурийн арматурчлал хийгдсэн. 1, 2-р давхарын 

арматурчлал, төмөр бетон бүтээцийн ажил хийгдэж дууссан. 2018 оны 05-р сарын 02 нд 

Өрлөгийн ажил эхэлж дээвэр болон дотор засал шалны ажлууд хийгдсэн. Зургийн дагуу ажил 

хийгдэж 2018 оны 08-р сарын 20 нд байнгын ашиглалтанд оруулах комисс ажилласан. Ажлын 

явц 90%-тай байна. 
Зураг 24 146 дугаар цэцэрлэгийн /280 ор 

 

  
 

3. Сонгинохайрхан дүүргийн 12 дугаар хороо, 105 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 

/100 ор/: Уг ажлыг гүйцэтгэх Зорь Бүтээ ХХК –тай 684,506.8 мянган төгрөгөөр 2017 оны 10 

дугаар сард гэрээ байгуулан, ажил эхлүүлсэн. Газар шорооны ажил эхэлж суурийн блок 

угсарч дууссан. Техникийн нөхцөл өөрчлөгдөж зураг дахин засварлаж байгаа бөгөөд ажлын 

явц 10 хувьтай хэрэгжиж байна. 

4. Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороо, 144 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /150 ор/: 

Уг ажлыг гүйцэтгэх Цомбон тоосго ХХК –тай 1,650,000.0 мянган төгрөгөөр 2017 оны 10 дугаар 

сард гэрээ байгуулан, ажил эхлүүлсэн. 2 давхрын өрлөг, гадна ханын дулаалгын ажил 

хийгдсэн. Гадна шавардлагын ажил хийгдсэн. Барилга дулаанаа авсан, гадна заслын ажил 

дууссан. Дотор засал, цахилгаан, сантехникийн ажлууд хийгдэж байна. Гадна тохижилтын 

ажлыг эхлэхээр бэлтгэж байгаа бөгөөд ажлын явц 86 хувьтай хэрэгжиж байна. 
Зураг 25 144 дүгээр цэцэрлэг 
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5. Чингэлтэй дүүргийн 102 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажил: Уг ажлыг 

гүйцэтгэх Асар өргөө ХХК-тай  2,304,000.0 мянган төгрөгөөр гэрээ байгуулсан. Уг ажил дуусч 

комисс ажиллуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Ажлын явцын дундаж 95 хувьтай байна. 

 
 

Зураг 26 102 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөл 

 

6. Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажил: Грийн ресурс 

констракшн ХХК-тай 1,348,795.0 мянган төгрөгөөр гэрээ байгуулсан. Ажлын явц нь 2 дугаар 

давхрын цутгалтыг авсан. Барилгын дотор гадна өрлөг, шавардлага, сантехникийн шугам 

хоолойн ажил хийгдэж байна. Цонх суулгаж байна. Гадна хөөсөнцөр дулаалгын ажил 

хийгдэж байна. Гадна фасадны тортой шавардлагын ажил хийгдэж байна. Ажлын явцын 

дундаж 65 хувьтай байна. 
Зураг 27 19 дүгээр цэцэрлэг 

 
 

7. Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо, 18 дугаар цэцэрлэгийн барилга барих ажил /150 

ор/: Жи жи ай ХХК-тай  1,699,039.6 мянган төгрөгөөр 2018 оны 09 сард гэрээ байгуулан ажил 

эхлүүлсэн. Каркасны ажил дууссан. Гадна дүүргэлтийн хана өрсөн. Гадна дулаалгын ажил 



 

24 
 

хийгдсэн. Цонх хаалга суулгасан. Техникийн нөхцөлүүд сунгах хүсэлт хүргүүлсэн. Гадна 

дотор өрлөгийн ажил дууссан. Дотор засал, сантехник, цахилгаан, салхивч, холбоо 

дохиоллын ажил хийгдэж байна. Дотор засал, чулуун шалны ажил хийгдэж байна. Дээврийн 

ажил хийгдэж байна. Гадна зам сэтэлгээ хийгдэж, дулаан татсан бөгөөд ажлын явцын 

дундаж 70 хувьтай байна. 

Зураг 28.320 хүүхдийн суудалтай бага сургууль 

8. Багануур дүүргийн 5 дугаар хороо, 320 

хүүхдийн суудалтай бага сургуулийн барилга: 

Мөнхийн үргэлжлэл ХХК-тай 2,764,856.3 

мянган төгрөгөөр гэрээ байгуулсан. Ажлын 

явц: Гадна цахилгааны ажил хийгдсэн. 2-р 

давхрын каркасын ажил хийгдсэн. Арагт 

бүтээц, хучилтын ажил хийгдэж дууссан, гадна 

худгийн ажил дууссан. Барилга угсралтын 

ажил бүрэн дуусч 2018 оны 11-р сарын 02 ны 

өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс 

ажилласан. Комиссын акт баталгаажих 

шатандаа байна. 

 
9. Аврах гал унтраах ангийн барилга /Сүхбаатар дүүрэг, 19 дүгээр хороо, Хуурай мухрын 

ам/: Жи жи ай ХХК-тай 1,999,000.0 мянган төгрөгөөр 2017 оны 09 сард гэрээ байгуулан, ажил 

эхлүүлсэн ба А, Б блокийн 3, 2 дугаар давхрын багана, дам нуруу, хучилт цутгасан. Дотор 

хамар ханын шавардлага хийгдэж байна. Барилгын гадна ханын шавардлагын ажлыг 

эхлүүлээд байна. Дотор ханын шавардлагын ажил дуусаж, 1-р үеийн замаска хананд хийгдэж 

эхлээд байгаа бөгөөд ажлын явц 68 хувьтай хэрэгжиж байна. 

Зураг 29 Аврах гал унтраах ангийн барилга 
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ТОМООХОН ГҮҮР, ХООЛОЙ, ТУННЕЛИЙН ЗАСВАР  

ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ 

 

1. Сэлбэ гол дээр 30 у/м төмөр гүүр байрлуулах ажлын явц 100% 

Зураг 30 Сэлбэ гол дээр 30 у/м төмөр гүүр байрлуулах ажил 

 

 
  

2. Гүүрэн гарцын ашиглалт, засварын ажил:  

- 100 айлын уулзвар явган хүний гүүрэн гарц, 35 у/м 

- Бөмбөгөрийн гүүрэн гарц, 25 у/м 

- 120-ийн гүүрэн гарц, 25 у/м 

- 19 дүгээр хорооллын урд явган хүний гүүрэн гарц, 35 у/м 

- Сансарын нүхэн гарц, 25 у/м 

- Сансарын шатахуун түгээх станцын гүүрэн гарц, 33 у/м ажил багтсан. Засварын ажлыг 

2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр бүрэн дуусгуулж, 2018 оны 12 дугаар сарын 10-

ны өдөр барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажиллан ашиглалтанд 

оруулав. Ажлын явц 100%. 

 
Зураг 31. Гүүрэн гарц 

 
3. Яармагийн түр гүүрний арчлалтын ажил: 2018 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр 

барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажиллуулж 105/2018 тоот акт үйлдэн 

63,5% -ийн гүйцэтгэлтэйгээр хүлээн авсан. Ажлын явц 100%   
Зураг 32 Яармагийн түр гүүр 
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4. Гүүрэн болон нүхэн гарцад хамгаалалтын оврын хаалт байрлуулах ажил:  

- Саруул хотхоны хойд талын нүхэн гарцын 2 талд, 2 ш 

- Гандийн гудамж Нарны замыг холбосон нүхэн гарцын 2 талд, 2 ш 

- Энхтайваны гүүрний 23 дугаар алгаслын 2 талд, дунд голын хойд засварын ажлыг 

2018 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдөр бүрэн дуусгуулж, 2018 оны 08 дугаар сарын 30-

ны өдөр барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажиллаж ашиглалтанд 

оруулан ажилласан. Ажлын явц 100%. 
Зураг 33. Гүүрэн болон нүхэн гарцад хамгаалалтын оврын хаалт 

 

5. Гүүрийн техник ашиглалтын түвшин тогтоох ажил: 

- Сүүний үйлдвэрийн гүүр, 15,8 у/м, 8 сая 

- ТЭЦ-4 үерийн далан дээрх гүүр, 27,7 у/м, 12 сая 

- Рашаантын гүүр, 12 у/м, 8 сая 

- Бэлхийн гүүр, 18 у/м, 8 сая 

- Дамбадаржаагийн гүүр /зүүн/, 24 у/м, 12сая 

- Гачууртын гүүр /зүүн/, 18 у/м, 8 сая 

- Гоодоын гүүр, 36 у/м, 12 сая 

- Гачууртын гүүр /баруун/, 30 у/м, 12 сая тус тус нийт 80 сая төгрөгийн төсөвт өртөг 

бүхий ажлууд багтсан. 2018 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр барилга байгууламжийг 

ашиглалтанд оруулах комисс ажиллуулж 132/2018 тоот акт үйлдэн ашиглалтанд 

оруулан ажилласан. Ажлын явц 100%.   

6. Төмөр зам доогуурх авто машины нүхэн гарцын засвар, арчлалтын ажил: 

- Саруул хотхоны хойд талын нүхэн гарц, 1ш 

- Энхтайваны гүүрний зүүн талын нүхэн гарц, 1ш 

- Баянмонголын нүхэн гарц, 1ш нийт 45 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажлууд 

багтсан. Нүхэн гарцын засварын ажлыг 2018 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр бүрэн 

дуусгуулж, 2018 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдөр барилга байгууламжийг 
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ашиглалтанд оруулах комисс ажиллуулж тоот акт үйлдэн ашиглалтанд оруулан 

ажилласан. Ажлын явц 100%. 
Зураг 34 Төмөр зам доогуурх авто машины нүхэн гарц 

7. Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Баянзүрхийн гүүр, Баянзүрхийн товчоо 

орчмын 2.2 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил:  Зам барилгын ажлыг 2018 оны 11 

дүгээр сарын 12-ны өдөр бүрэн дуусгуулж, 2018 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр барилга 

байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажиллуулж ашиглалтанд оруулан ажилласан. 

Ажлын явц 100%.  
Зураг 35 Баянзүрхийн гүүр, Баянзүрхийн товчоо орчмын 2.2 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил 

 

8. Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд төвийн 6 дүүргийн орон сууцны хороолол 

доторх авто замуудад үүссэн нүхэн эвдрэлүүдийг засварлах ажилд захиалагчийн хяналт 

тавин ажиллаж, гарсан зөрчил дутагдлуудыг цаг тухай бүрт нь арилгуулж, комисс ажиллуулж, 

акт үйлдэн ашиглалтанд оруулан ажилласан. Ажлын явц 100%. Үүнд: 
Хүснэгт 9 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэх засварын ажлын задаргаа 

Д/д Төсөл арга хэмжээний нэр 
Хүчин чадал, 

м2 

Төсөвт өртөг, 

/сая.  Төг/ 
Гүйцэтэгч 

1 
Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэх 

засварын ажил /СХД/ НАЗХГ/18-А848-3 
1000 м2 60.0 "Өвгөдийн жим" ХХК 

2 
Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэх 

засварын ажил /ХУД/ НАЗХГ/18-А848-6 
1000 м2 60.0 "Шинэ гэрэлт зам" ХХК 

3 
Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэх 

засварын ажил /ЧД/ НАЗХГ/18-А848-5 
1500 м2 90.0 "Грейт роуд" ХХК 

4 
Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэх 

засварын ажил /СБД/ НАЗХГ/18-А848-4 
1000 м2 60.0 "Туурайн жим" ХХК 

5 
Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэх 

засварын ажил /БГД/ НАЗХГ/18-А848-1 
2500 м2 150.0 "Өвөр залаат" ХХК 

6 
Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийгдэх 

засварын ажил /БЗД/ НАЗХГ/18-А848-2 
3000 м2 180.0 "БЭЮС" ХХК 

 
Зураг 36 Орон сууцны хороолол доторх авто замууд 
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9. Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин гүүрийг засварлах төсөл: Барилгын ажлын 

хүрээнд Туул гол дээр шинээр барих 250у/м гүүрийн барилга угсралтын ажил хийгдсэн 

98.63%-тай, 52у/м Жаазан гүүр болон U сувгийн ажлын барилга угсралтын ажил хийгдсэн 

99.83-тай, Богд уулын арын замыг Яармагийн замтай холбох 276 у/м гүүрийн ажил 98.83%-

тай, 3.8км авто замын буталсан чулуун суурь болон суурь хучилтын ажил хийгдсэн 81.48%-

тай өнгө хучилт хийгдээгүй, Яармагийн 255.4 у/м хуучин гүүрийн ажил 81.48%-тай дам 

нуруунаас дээш хийгдэх ажил дууссан бөгөөд тулгуур болон ригелийн засварын ажил 

хийгдээгүй, Гэрэлтүүлгийн ажил 158 ш гэрэлтүүлгийн шон хийгдэхээс 146ш хийгдсэн 91.46%-

тай, ногоон байгууламжийн ажил хийгдээгүй тэмдэг тэмдэглэгээ тоноглолын ажил 28,90%-

тай, цахилгаан, холбоо, дулаан, цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний ажил дууссан 100%-тай 

байна. Төслийн авто замын хөдөлгөөнийг 2018 оны 11 дүгээр сарын 02-нд нээсэн. Нийт 

ажлын явц 100%-тай. 
Зураг 37 Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин гүүрийг засварлах  ажил 

 
10. Замын цагдаагийн ойролцоо гүүрэн гарц барих төслийг эхлүүлэх ажлын хүрээнд: 2018 

онд газар чөлөөлөлтийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлэсэн.  Дунд гол дээр баригдах гүүр, цэвэр 

бохир, дулааны шугамын зураг төслийг хэсэгчлэн батлуулж, магадлалаар хянуулж, 

барилгын ажлыг эхлүүлсэн. 4 дүгээр сарын 15-нд эхний ээлжинд Хоум Плазагийн уулзвараас 

Нарны зам хүртэлх авто замын хөдөлгөөнийг, 6 дугаар сарын 15-наа Олимпын гудам, 

Юнескогийн гудамжаас Нарны зам хүртэл тус тус хэсэгчлэн хааж, дараах ажлыг гүйцэтгээд 

байна. 
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- Үндсэн гүүр нь 477 у/м урт холбох авто замтайгаа 884 м урт бөгөөд 97 шон сууриас 

87ш бетон цутгалт, нийт 40 багана тулгуураас 32ш бетон цутгалт, 38ш хуваарилах 

хавтанаас 31ш бетон цутгалт, 11ш хөндлөн дам нуруунаас 6ш бетон цутгалт, 5ш дам 

нуруу цутгалтын ажил хийгдсэн. Ажлын 47.4% 

- А рамп /Нарны замаас үндсэн гүүр өгсөх хэсэг/ 438 у/м гүүрийн 22 шон сууриас 2ш 

бетон цутгалт, 2 баганын бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. Ажлын явц 3% 

- В рамп /Нарны замаас үндсэн гүүр өгсөх хэсэг/ 287 у/м  гүүрийн 18 шон сууриас 18ш 

бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. Ажлын явц 5% 

- С рамп /Үндсэн гүүрнээс Нарны зам руу буух хэсэг/ 216 у/м гүүрийн 18 шон сууриас 

14ш бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. Ажлын явц 5% 

- L туслах 66 у/м гүүр /Дунд гол дээрх/  -ийн 8 шон сууриас 8ш бетон цутгалт, 2 зах, 1 

завсрын тулгуурын бетон цутгалт,  5ш дам нуруу бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. 

Ажлын явц 70% 

- Инженерийн шугам сүлжээ буюу цахилгаан, холбоо, дулаан, цэвэр бохир усны шугам 

сүлжээнии шилжүүлгийн ажил 90%-ийн гүйцэтгэлтэй хийгдэж байна.  

- Өнөөдрийн байдлаар нийт барилгын ажлын  явц 43%-тай хэрэгжиж байгаа бөгөөд 

ажлын гүйцэтгэлийн хувиар хийгдсэн ажлыг мөнгөн дүнгээр илэрхийлвэл 16 019 6400 

ам. долларын ажил хийгдээд байна. Нийт ажлын явц 43%-тай. 
Зураг 38 Замын цагдаагийн ойролцоо гүүрэн гарц барих төсөл 

 

11. Туул гол дээгүүр Баянзүрхийн 321 у.м гүүр, Сонсголонгийн 289.4 у.м төмөр бетон 

гүүрийг шинээр барих ажлын явц 62.7 хувьтай байна. 
 

Зураг 39 Туул гол дээгүүр Баянзүрхийн 321 у.м гүүр, Сонсголонгийн 289.4 у.м төмөр бетон гүүр 
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12.  Сонсголонгийн 289,4 у/м гүүрний ажлын явц 61 хувьтай байна. 
Зураг 40 Сонсголонгийн 289,4 у/м гүүр 

 

4.3 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХЭРЭГЖИЛТ, 
ТАЙЛАГНАЛТЫГ ЦААШИД УЛАМ ҮР ДҮНТЭЙ БОЛГОХ САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ, ХҮСЭЛТ 

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн тухайн жилд хэрэгжүүлэх худалдан авах 

ажиллагааны төлөвлөгөө болон тайланг нэгтгэн боловсруулж батлуулах, Сангийн яаманд 

хүргүүлэх болон Нийслэлийн удирдлагыг шуурхай мэдээллээр хангах ажлыг Нийслэлийн 

Худалдан авах ажиллагааны газраас хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

Худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт үр дүнгийн талаар: 

Захиалагчаас газар, зураг төсөв, ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолт зэргийг 

бүрэн хангасан ажлыг хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалтад оруулаагүйн улмаас Төрийн 

худалдан авах ажиллагааны цахим системээр дамжуулан Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 

тухайн жилийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг хуулийн хугацаанд багтаан 

батлуулах, ажил тус бүрээр тусгаж худалдан авах ажиллагааны журмыг сонгох, тендер 

зарлах хугацааг бодитоор төлөвлөх, хуулийн хугацаанд багтаан эрх шилжүүлэх боломж 

бүрдэхгүй байна. Үүнийг Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн тухайн жилийн худалдан авах 

ажиллагааны хэрэгжилт үр дүнгийн талаар дараах хяналт шалгалтын дүнгээс харж болно. 1. 

Сангийн сайдын 2019 оны 6-1/1433 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн “Худалдан авах 

ажиллагааны 2018 оны хэрэгжилтэд үнэлгээ өгсөн тухай” дүгнэлтээр дараах алдаа дутагдал 

гарсан байна. Үүнд: 

Төлөвлөлтөөс хамаарах:   

- жилийн эцэст 59 төсөл, арга хэмжээ газрын асуудал, шийдэгдээгүй, зураг төсөвгүй, 

шийдвэр гараагүй үндэслэлээр хугацаандаа хэрэгжээгүй  

- ихэнх тендерүүд батлагдсан төлөвлөгөөнд заасан үнэлгээний хороо байгуулах 

хугацаанаас 192 хүртэл хоног, урилга нийтлэх хугацаанаас 283 хүртэл хоног 

хэтэрсэн   

- нийслэл, замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн нийт 36,9 тэрбум төгрөгийн 84 төсөл, 

арга хэмжээнд худалдан авах ажиллагааны журмыг баримтлаагүй. 
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Зохион байгуулагч байгууллагаас хамаарах: 

- жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийт худалдан авах ажиллагааны 52 хувийг цахим 

системээр зарлаагүй 

- нийт худалдан авах ажиллагааны 36 хувийн тендерийн урилгыг цахим системд 

нийтлээгүй  

- цахимаар зарласан ажлын 36,2 хувийн гэрээний дүн, гүйцэтгэгчийн нэрийг 

нийтлээгүй. 

 

2. Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын “Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө” тайлангийн аудитын дүгнэлтээр дараах алдаа 

дутагдал гарсан байна. Үүнд: 

- Төлөвлөлтөөс хамаарах: 
- байршил, газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй 31 барилгын ажил, 

- зураг төсөвгүй 62 төсөл, арга хэмжээ 

- үнэлгээний хороо байгуулагдсанаас хойш тендерт зарцуулсан дундаж хугацаа 71-193 

хуанлийн хоног байна гэх мэт.  

 

Нийслэлийн байгууллагууд цаашид хамтран ажиллах шаардлага, хэрэгцээ: 

1. Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын ажлыг хуулийн 48.1 дэх заалт, 

Сангийн сайдын 2018 оны 281 дүгээр тушаалаар батлагдсан Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах 

журам”-ын хавсралтаар батлагдсан Маяг-1-ийн дагуу боловсруулах, батлах.  

Тайлбар: Сангийн сайдын 2018 оны 281 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Төрийн болон 

орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, 

тайлагнах журам”-ын 3.1-д заасны дагуу Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь өөрийн харьяа 

байгууллага, 50 буюу түүнээс дээш хувийн төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой 

хуулийн этгээдийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, орон 

нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө, зээл тусламжийн хөрөнгөөс гадна сангийн хөрөнгө, урсгал 

төсөв, сангийн хөрөнгө, өөрийн хөрөнгөөр тухайн онд зохион байгуулсан худалдан авах 

ажиллагааг нэгтгэн төлөвлөгөө гаргах, хэрэгжилтийг дотоод аудитын нэгжээр хянуулсан 

үнэлгээ, зөвлөмж, дүгнэлтийн хамт Сангийн яаманд тайлагнаж байхаар зохицуулагдсан. 

Үүнтэй холбоотой Нийслэлийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд багтах хэрэгжүүлэгч 

агентлаг боловч босоо удирдлагатай зарим агентлаг мөн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 

харьяа байгууллага, 50 буюу түүнээс дээш хувийн төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

оролцоотой хуулийн этгээдийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, урсгал төсөв, сангийн хөрөнгө, 

өөрийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх худалдан авах ажиллагааг хэрхэн тусгах талаар нэгдсэн 

ойлголтод хүрэх шаардлага тулгараад байна. 

 

2. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл 

ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, төсвийн шууд захирагч нарын гүйцэтгэлийг 

үнэлэхдээ худалдан авах ажиллагаа хэрэгжүүлсэн байдлыг харгалзан үзэх талаар холбогдох 

албан тушаалтнуудад санал дэвшүүлж, хамтран ажиллах практик шаардлага үүссэн.  

  

Худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийг үнэлэх ерөнхий үзүүлэлт 

Тендер шалгаруулалтын үнэлгээг хүчинтэй байх хугацаанд хийсэн эсэх. 

Цахимаар тендер зарласан эсэх. 
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Тендерийн урилгыг системд байршуулсан эсэх. 

Тендерийн үр дүнг системд нийтлэсэн эсэх. 

Гомдол захиалагчийн талд шийдвэрлэгдсэн эсэх. 

Иргэний төлөөллийг үнэлгээний хороонд томилсон эсэх. 

 

3. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн тухайн жилийн худалдан авах ажиллагааны 

төлөвлөгөөг батлах мөн уг төлөвлөгөөний хагас жил, жилийн эцсийн тайланг Сангийн яаманд 

хүргүүлэхийн өмнө журмаар батлагдсан шалгуурын дагуу дүн мэдээллийг танилцуулах талаар 

санал дэвшүүлж, хамтран ажиллах практик шаардлага үүссэн. Учир нь, 

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/335 дугаар захирамжаар Засгийн газар, харьяа 

байгууллагад хүргүүлж буй мэдээ тайлан 

Тайлангийн 

төрөл 

 

Тайлагнагч 

байгууллага 

 

Нэгтгэх 

байгууллага 

ХШҮ хийх 

байгууллага 

НЗД-ын 

Зөвлөлийн 

хуралд 

танилцуулах 

34 төрөл Нийслэлийн харьяа 

бүх байгууллага 

НЗДТГ 
НЗДТГ        НЗДТГ 

2 төрөл НХААГ 

 

 

Төсвийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаар шийдвэрлүүлэх 

санал: 

Санал 1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн зүгээс тухайн жилд төлөвлөсөн худалдан авах 

ажиллагааны явц, хэрэгжилт үр дүнд Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем 

www.tender.gov.mn -ээр дамжуулан хяналт тавих, системд бүртгэлтэй мэдээллээс 

шаардлагатай агуулгаар тайлан гаргаж ашиглах нэвтрэх эрхийг үүсгэх.  

Санал 2. Худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдан А3 гэрчилгээ 

эзэмшиж Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn –д  

бүртгэгдсэн иргэн, олон нийтийг үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд томилж, оролцоо 

хяналтыг хэрэгжүүлэх буюу уг цахим системд бүртгэлтэй А3 гэрчилгээ эзэмшигчийн 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцах эрхийг Төсвийн ерөнхийлөн захирагчид үүсгэх.  
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