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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 2017 оны 02/22, 2018 оны 4/13 дугаар тогтоол, Дүүргийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн хурлын 02, 07, 08, 5/3, 5/6, 7/24, 11, 7/02, 01, А/11, 21, 03, 16  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. 

 ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР  

ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                                                    Б.ГҮНДСАМБУУ 
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НЭГ.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

1.1 НИЙСЛЭЛИЙН 2018 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 

БИЕЛЭЛТ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР 

Нийслэлийн хэмжээнд улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө болон орон нутгийн 

хөгжлийн сан, бусад төсвийн эх үүсвэрүүдээр нийтдээ 779,190,969.8 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 1788 (задарсанаар) төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 

ажиллагаа зохион байгуулагдсан байна.  

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ: 132,845,613.2 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 143 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулагдахаар эрх шилжин ирсэн. Үүнээс 107,236,685.3 мянган төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 128 төсөл, арга хэмжээ гэрээ байгуулсан болон гэрээ байгуулах 

шатандаа, 12,183,927.9 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 7 төсөл, арга 

хэмжээ нь тендерийн үнэлгээний шатандаа, 13,425,000.0 мянган төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 8 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа бөгөөд 

94,6 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ: Нийслэлийн Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны “Нийслэлийн 2018 оны төсөв батлах тухай” 02/22 дугаар 

тогтоолоор Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 71 төсөл, арга хэмжээ, Нийслэлийн Замын 

сангийн хөрөнгөөр 24 төсөл, арга хэмжээ, Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 

хөрөнгөөр 136 төсөл, арга хэмжээ буюу нийт 313,446,140.0 мянган төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 231 багц төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулагдахаар батлагдсан. 

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны “Нийслэлийн 2018 оны 

төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” 4/13 тогтоолоор 331,461,192.0 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 558 (задарснаар) төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 

ажиллагаа зохион байгуулагдахаар шинэчлэгдэв. Үүнээс 1,413,006.4 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 3 төсөл, арга хэмжээний захирамж гараагүй ба 153,707,026.5 

мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 51 төсөл, арга хэмжээг он дамжин 

санхүүжүүлсэн бөгөөд 176,341,159.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 504 

төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж 98 хувийн 

хэрэгжилттэй байна. 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 125,145,963.5 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт 

өртөг бүхий 174 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдсанаас  

119,627,963.5 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 168 төсөл, арга хэмжээ гэрээ 

байгуулсан болон гэрээ байгуулах шатандаа, 2,200,000.0 мянган төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 2 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн үнэлгээ хийгдэж, 318,000.0 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 2 төсөл, арга хэмжээний тендерийн материал 

хүлээн авч, 3,000,000.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 2 төсөл, арга 

хэмжээнд тендерийн бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа ба 98 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 40,937,460.0 мянган төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 134 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулагдсанаас 34,595,560.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 130 төсөл, 

арга хэмжээ гэрээ байгуулсан болон гэрээ байгуулах шатандаа, 1,490,700.0 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 2 төсөл, арга хэмжээний тендерийн материал 

хүлээн авч, 4,851,200.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 2 төсөл, арга 

хэмжээнд тендерийн бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа ба 90,8 хувийн хэрэгжилттэй байна. 
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Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 10,257,735.6 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 196 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 

ажиллагаа зохион байгуулагдсанаас  10,007,116.1 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт 

өртөг бүхий 190 төсөл, арга хэмжээ гэрээ байгуулсан болон гэрээ байгуулах шатандаа, 

250,619.5 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 6 төсөл, арга хэмжээнд 

тендерийн бэлтгэл ажил хийгдэж  байгаа ба 97,9 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ: Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

хурлын 02, 07, 08, 5/3, 5/6, 7/24, 11, 7/02, 01, А/11, 21, 03, 16  дугаар тогтоолоор  31,817,646.2 

мянган төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 461 төсөл, арга хэмжээ зохион байгуулагдахаар 

батлагдсан. Үүнээс 468,508.5 төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 10 төсөл, арга 

хэмжээний захирамж гараагүй, 11,844,163.3 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг 

бүхий 40 төсөл, арга хэмжээг он дамжин санхүүжүүлсэн ба 19,504,974.3 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 411 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг 95,4 

хувийн хэрэгжилттэй зохион байгуулсан байна. 

Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 14,685,752.8 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг 

бүхий 212 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж 

байгаагаас байгаагаас 12,405,895.5 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 196 

төсөл, арга хэмжээ гэрээ байгуулсан болон гэрээ байгуулах шатандаа, 205,000.0 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 3 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж байгаа бөгөөд 137,500.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 1 төсөл, 

арга хэмжээний тендерийн материал хүлээн авч, 1,937,357.3 мянган төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 12 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа ба 

96,4 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 4,819,221.5 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 199 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулагдаж байгаагаас 4,481,981.6 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 186 

төсөл, арга хэмжээ гэрээ байгуулсан болон гэрээ байгуулах шатандаа, 337,239.9 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 13 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн бэлтгэл ажил 

хийгдэж байгаа ба 95,4 хувийн хэрэгжилттэй байна.  

ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ: 34,988,238.5 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 

323 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаа ба 98,2 

хувийн хэрэгжилттэй байна.  

ОН ДАМЖИН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ: 10,335,078.9 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 20 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулагдаж байгаа ба 87 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

ГАДААДЫН ЗЭЭЛ ТУСЛАМЖИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ: 218,062,669.2 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 32 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 

ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаа ба 80 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

САНГИЙН ХӨРӨНГӨ: 291,419.9 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 16 

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

хэрэгжилттэй байна. 

УРСГАЛ ТӨСӨВ: 18,591,069.5 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 230 

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

хувийн хэрэгжилттэй байна. 
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 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 

 

 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 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй улсын төсөв, 

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

нийт 415,114,089.2 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 764 төсөл, арга 

хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж 97 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

Үүнээс 304,755,728.5 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 722 төсөл, арга 

хэмжээ гэрээ байгуулсан болон гэрээ байгуулах шатандаа, 81,806,186.8 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 17 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Шийдвэр хүлээгдэж байгаа ажил

Газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй

Зураг төсөв, ажлын даалгавар ирээгүй ажил

Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа

Тендерийн материал хүлээн авч байгаа

Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа

Гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн

Гэрээ хийгдсэн

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦ

Товч тайлбар 
Ажлын 

тоо 

Ажлын 

тоо /%/ 

Батлагдсан 

төсөвт өртөг 

2018 онд 

санхүүжих 

Гэрээ хийгдсэн 1422 84.69% 461,711,953.20 218,345,622.64 

Гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн 170 10.13% 24,162,292.00 17,426,292.00 

Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 22 1.31% 84,211,186.82 41,510,112.43 

Тендерийн материал хүлээн авч байгаа 6 0.36% 4,329,200.00 4,329,200.00 

Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа 21 1.25% 14,631,621.47 7,361,451.10 

Зураг төсөв, ажлын даалгавар ирээгүй ажил 27 1.61% 4,264,569.13 4,264,569.13 

Газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй 6 0.36% 11,864,000.00 5,564,000.00 

Шийдвэр хүлээгдэж байгаа ажил 5 0.30% 5,785,400.00 1,934,200.00 

НИЙТ 1679 100.00% 610,960,222.62 300,735,447.29 
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бөгөөд 2,383,000.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 1 төсөл, арга 

хэмжээний тендерийн материал хүлээн авч, 26,169,173.9 мянган төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 24 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа ба 97 

хувийн хэрэгжилттэй байна. 

 

Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлаас нийслэлийн төсөв, нийслэлийн орон 

нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр тухайн жилд хэрэгжүүлэх болон он дамжин санхүүжих 

хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг баталсны дагуу худалдан авах 

ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж байна. Төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй худалдан авах 

ажиллагааны хувьд дараах үндэслэл байна. Үүнд: 

- Захиалагч байгууллагаас улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын 

төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг эрх шилжүүлэх тухай шийдвэр 

төлөвлөгөө нэгтгэх үеэр тодорхойгүй байдаг, 

- Нийслэлийн харьяа аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газруудын төсөв, өөрийн 

хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх худалдан авах ажиллагаа нь нийслэлийн тухайн жилийн 

төсвийн хүрээнд хамааран батлагдаггүй,  

- Он дамжин санхүүжих хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалтад тухайн онд 

санхүүжилт хийгдэх болон худалдан авах ажиллагаа дамжин хэрэгжих төсөл, арга 

хэмжээг тодорхой ялгаж баталдаггүй, 

- Гадаадын зээл, тусламжийн эх үүсвэрээр дамжин хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын 

төсөл, арга хэмжээний жагсаалтад тухайн зээл тусламжийн гэрээ, хөтөлбөрийн 

санхүүжүүлэх эх үүсвэр, гэрээний нийт өртгийг тусгах ба тухайн төсвийн жилийн 

санхүүжилтийн дүнг тусгадаггүй, 

- Тусгай Сангуудын хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт нь улсын 

төсвийн хүрээнд хамааран төлөвлөгддөг учир нийслэлийн төсөвт тусгагдан 

батлагддаггүй, 

- Нийслэлийн харьяа байгууллагуудын тухайн жилийн хөрөнгийн ашиглалттай 

холбоотой урсгал зардлын жагсаалт нь нэр, байршил, хүчин чадал, хэрэгжүүлэх 

хугацаа, төсөвт өртөг, санхүүжүүлэх эх үүсвэрээр батлагдаггүй зэрэг шалтгааны 

улмаас худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд нэгтгэн батлуулах боломжгүй 

байна. 

 

1.3 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭГДЭЭГҮЙ 
БОЛОН ДУТУУ БИЕЛСЭН ШАЛТГААН, ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР 
ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ: 

- Үнэлгээний хороо байгуулахдаа хугацаа алдах 

- Судалгаа тооцоо муутай, төлөвлөлтгүй 

- 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 тусгадаггүйн улмаас газаргүй, зураг төсөвгүй ажлууд 

нийслэлд эрх шилжин ирж худалдан авах ажиллагааны явц удааширч, хүндрэл 

үүсч байна. 
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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,  

- Зураг төсвийг дүрэм, стандартын дагуу боловсруулах, зөвшилцөн батлах ажлыг 

мэргэжлийн байгууллага хийж гүйцэтгэсэн байх,  

- Томоохон хэмжээний төсөл, арга хэмжээний хөрөнгийг батлахаас өмнө 

захиалагч байгууллагуудтай объект тус бүрээр нь техникийн нөхцөлийн 

асуудлаар хэлэлцэж, бүрэн зөвшилцсөний дараа хөрөнгө шийдвэрлэж 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 харьяа 

байгууллагуудад хяналт тавих 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 

Товч тайлбар 
Ажлын 

тоо 

Ажлын 

тоо /%/ 

Батлагдсан 

төсөвт өртөг 

/мян.төг/ 

2018 онд 

санхүүжих 

Газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй 6 10.17%  11,864,000.00   5,564,000.00  

Зураг төсөв, ажлын даалгавар ирээгүй ажил 27 45.76%  4,264,569.13   4,264,569.13  

Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа 21 35.59%  14,631,621.47   7,361,451.10  

Шийдвэр хүлээгдэж байгаа ажил 5 8.47%  5,785,400.00   1,934,200.00  

НИЙТ 59 100.00%  36,545,590.60   19,124,220.23  

 
1.4 ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭГ ТЕНДЕРИЙН ХҮЧИНТЭЙ БАЙХ 
ХУГАЦААНД ХИЙСЭН ЭСЭХ 

Тайлант хугацаанд нийт 610,960,222.6 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг 

бүхий 1679 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаа 

бөгөөд 55,536,547.9 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 82 төсөл, арга 

хэмжээний тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгуулсан байна. Үүнд: Шаардлагад нийцсэн 

тендер ирүүлээгүй-6, гомдол гарсан-23, тендер хүчинтэй байх хугацаанд хамгийн сайн 

үнэлэгдсэн тендерт оролцогчтой гэрээ байгуулах боломжгүй-53 төсөл, арга хэмжээ байна. 

Тус газраас 2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдөр зарласан НХААГ-18/0001 

дугаартай “Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын харьяа байгууллагуудын 2018 онд хэрэглэх 

эм, эмнэлгийн хэрэгсэл” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах 50 багц ажилд нийт 162 тендер 

ирүүлснийг тендер хянан үзэх шатны үнэлгээ, тендерт оролцогчдын ирүүлсэн эмнэлгийн 

хэрэгслийн дээж, эмийн бүртгэлийн гэрчилгээг эм, эмнэлгийн хэрэгсэл тус бүрээр шалгах, 

тендерийн баримт бичгийн тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны 35.4-т заасны дагуу 

чанар ба үнэлгээний харьцуулалт хийхэд шаардлагатай бэлтгэл ажил /гарал үүслийн бичиг, 

үйлдвэрлэгчтэй хийсэн гэрээ, олон улсын худалдааны сертификат, шинжилгээний бичиг, 

импортын лицензийг эм, эмнэлгийн хэрэгсэл тус бүрээр шалгах/-ыг хийж гүйцэтгэхэд цаг 

хугацаа их зарцуулсны улмаас тендер хүчинтэй байх хугацаанд хамгийн сайн үнэлэгдсэн 

тендерт оролцогчтой гэрээ байгуулах боломжгүй болсон. Иймд тендерийн хүчинтэй байх 

хугацааг сунгуулахаар Монгол Улсын сангийн яаманд 2018 оны 04 дүгээр сарын 18-ны 

өдрийн 02/305 дугаар албан бичиг хүргүүлж сунгуулсан.  
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1.5 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦАД ГАРСАН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙГ 
ХЭРХЭН ЗАСАЖ ЗАЛРУУЛСАН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ 
 

Төсвийн асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны төв байгууллагын 2018 оны 6-1/1432 

дугаар албан бичгээр ирүүлсэн “2017 оны худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтэд өгсөн 

үнэлгээ” болон Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас “Нийслэлийн 2017 оны төсвийн 

хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-т /ГАГ-НТАГ-/2018/01-ГА/ 

хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газраас батлан, хэрэгжилтийг 

хангаж, 2018 оны 03/1704 дүгээр албан бичгээр тайлагнасан ба  Нийслэл дэх Төрийн 

аудитын газар хяналт тавин ажиллаж байна.  

Тайлант хугацаанд нийслэлийн хэмжээнд 1679 төсөл арга хэмжээний тендер 

шалгаруулалтын явцад Сангийн яам, Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас 

“Захиалагчийн шийдвэр үндэслэлгүй” гэж шийдвэрлэсэн 42 төсөл, арга хэмжээ буюу 2,5 

хувь байна. Үүний дүнд 20 төсөл, арга хэмжээг дахин зарласан, 21 төсөл, арга хэмжээнд 

дахин үнэлэгээ хийгдэж, 1 төсөл, арга хэмжээний тендерийн баримт бичигт өөрчлөлт 

оруулсан байна.  

Өнгөрсөн онд нийслэлийн хэмжээнд 1144 төсөл арга хэмжээний тендер 

шалгаруулалтын явцад Сангийн яам, Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас 

“Захиалагчийн шийдвэр үндэслэлгүй” гэж шийдвэрлэсэн 61 төсөл, арга хэмжээ буюу 5,3 

хувь байв. “Захиалагчийн шийдвэр үндэслэлгүй” шийдвэрлэгдсэн гомдлын тоо өмнөх оны 

мөн үеийнхтэй харьцуулахад 2,8 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.  

1.6 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР ГАРСАН ГОМДОЛ, ТҮҮНИЙГ 
ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ 

Тайлант хугацаанд 1679 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион 

байгуулагдаж байгаагаас нийт 96 гомдол гарсан. Үүнээс Сангийн яаманд 85, Шударга 

өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт 10, Шүүхэд 1 гомдол тус тус гарсан байна.  

Гомдол шийдвэрлэлтийн хувьд: 

- Захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй – 47 

- Дахин үнэлэх - 21 

- Дахин зарлах - 19 

- Тендерийн баримт бичигт өөрчлөлт оруулах тухай - 1  

- Гомдлоо эргүүлэн татсан – 2 

- Шийдвэр ирээгүй – 1 

Дараах графикт өмнөх онд гарсан гомдлын тоог 2018 оны гомдлын тоотой 

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

График 2. Гомдлын мэдээ 
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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 127,652,466.1 мянган төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 459 төсөл, арга 

хэмжээний тендерийн баримт бичигт давуу эрх тооцох тухай заалтыг тусган зарласан. 

Тайлант хугацаанд тус газраас зарласан тендерт дотоодын давуу эрх тооцуулахаар 

шаардлага хангасан нотлох баримт бүрдүүлэн ирүүлсэн аж ахуйн нэгж байхгүй байна.  

Тайлант хугацаанд Засгийн газрын 336 дугаар тогтоолын дагуу нийт 54,491,777.5 

мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 494 удаагийн бараа худалдан авах 

ажиллагааг зохион байгуулсан. Үүнээс: Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн худалдан авалт нь 10 

багц ажилд 2,649,501.6 мянган төгрөгийн өртөг бүхий 64 нэр төрөл бараа, хүнсний 

бүтээгдэхүүн нийлүүлэх худалдан авалтын 30 багц ажилд 6,462,579.9 мянган төгрөгийн 

өртөг бүхий 59 нэр төрөл бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авсан.  

(Дотоодын үйлдвэрлэлээс худалдан авсан барааны мэдээллийг маягт 6-д дэлгэрэнгүй тайлагнав) 

 

 

ХОЁР. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААГ 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 2018 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 тавьсан.   

Нийслэлийн хэмжээнд 470,251,809.8 мянган төгрөгийн 1554 төсөл, арга хэмжээний 

тендер зарлагдсан. Үүнээс 56 хувь буюу 392,917,464.9 мянган төгрөгийн 864 төсөл, арга 

хэмжээг цахим системээр зохион байгуулсан. Худалдан авах ажиллагааг цахим системээр 

зохион байгуулж сонгон шалгаруулалтын ил тод, нээлттэй байдлыг хангасан ажлын үр дүн 

нийслэлийн хэмжээнд 56 хувьд хүрч өнгөрсөн оныхоос 23 хувиар өссөн байна. 

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 02/22 тогтоолоор батлагдсан 

2018 онд нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих 301.7 тэрбум төгрөгийн 97 багц, 

Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих 11.4 тэрбум төгрөгийн 134 

багц төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөөг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем 

/www.tender.gov.mn/ болон “Монголын үнэн” сонинд хуулийн хугацаанд нийтлэсэн.  

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийн ашиглалтыг хангах тухай 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад 3 удаагийн албан бичгээр зөвлөмж 

хүргүүлж, 90 байгууллагын 97 албан хаагчид сургалт зохион байгуулж, систем ашиглалтаар 

86, урилга зарлах, нээлт хийх тухай 75 удаа аргазүйн тусламж үзүүллээ.  

Худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах, олон нийтэд мэдээлэх, цахим 

системээр зохион байгуулахыг Нийслэлийн Засаг даргын А/333 дугаар захирамжаар 

үүрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

Нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтэд 

"худалдан авах ажиллагааг тайлагнасан, худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг 

хангасан эсэх"-ийг нэмж тусган хэрэгжилтэд нь хяналт тавьдаг боллоо.  

Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулахаар төлөвлөсөн нийслэлийн нутгийн 

захиргааны байгууллагууд Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийн 

http://www.tender.gov.mn/
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ашиглалтыг 100 хувь хангаж байна.  

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим сиcтем www.tender.gov.mn-д програмын 

шинэчлэл хийгдэж байгаатай холбоотой 2018 оны 05 дугаар сард худалдан авах 

ажиллагааг зарлах, зохион байгуулах явцад зарим алдаа гарч эхэлсэн тул тухай бүр Төрийн 

өмчийн бодлого зохицуулалтын газартай холбоо хамтран ажиллаж байна. Тухайлбал, 

тендерийн урилгын мэдээлэлд алдаа гарах, нарийн бичгүүд тендерийн баримт бичгийг 

батлах, зарлагдсан тендерийн урилгын тоо захиалагч байгууллагаар холилдон тоон 

мэдээлэл зөрөх зэрэг алдаа гарч байв. Үүний зэрэгцээ зөвлөх үйлчилгээний тендер 

шалгаруулалтын үнэлгээг системд цахим хэлбэрээр хийх боломжийг бий болгосон нь цахим 

системийн давуу тал юм.  

Цаашид шалгарсан болон шалгараагүй тухай мэдэгдлийг уг системээр дамжуулан 

тендерт оролцогч аж ахуйн нэгжүүдэд олгож, төрийн үйлчилгээг хөнгөвчлөх эрэлт 

шаардлага үүсээд байна.  

Мөн  Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн тухайн жилд хэрэгжүүлсэн худалдан авах 

ажиллагааны хэрэгжилтэд цахим тендерийн тоог үнэлэхдээ нийт худалдан авах 

ажиллагааны тоо хэмжээнээс шууд худалдан авалт, төрийн нууцад хамааралтай болон 

зөвлөх хувь хүн оролцсон худалдан авалтын тоог хасч тооцох буюу цахим системийн бодит 

боломжид уялдуулж байх тухай саналыг хүргүүлж 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 

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд “Ерөнхий гэрээ байгуулах 

журам”-ын дагуу худалдан авах барааны нэр төрлийг үүсгэн Төрийн өмчийн бодлого 

зохицуулалтын газраас тест хийж байх хугацаатай давхацсан тул эм, эмнэлгийн хэрэгсэл 

худалдан авах ажиллагаа нь нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар зохион 

байгуулагдсан.  

 

 

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 95,431,418.1 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 188 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 

ажиллагаа зохион байгуулж 94,3 хувийн хэрэгжилттэй, Дүүргийн худалдан авах 

ажиллагааны албад  74,379,111.3 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 511 

төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулж 95,8 хувийн 

хэрэгжилттэй, Нийслэлийн нутгийн захиргааны бусад байгууллагуудад  441,149,693.2 

мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 980 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 

ажиллагаа зохион байгуулагдаж 98 хувийн хэрэгжилттэй байна.  

 Нийслэлийн хэмжээнд нутгийн захиргааны байгууллагуудад зохион байгуулагдаж 

буй худалдан авах ажиллагааны мэдээллийг Хүснэгт 8-д дэлгэрэнгүй үзүүлэв. 

 

 

http://www.tender.gov.mn-д/
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Хүснэгт 3. Зохион байгуулагч байгууллагаар /мян.төг/ 

№ Товч тайлбар 
Ажлы

н тоо 

Ажлын 

тоо /%/ 

Батлагдсан 

төсөвт өртөг 

/мян.төг/ 

2018 онд 

санхүүжих 

1 Авто худалдааны цогцолбор ОНӨААТҮГ 2 0.12%  6,507,000.00   1,707,000.00  

2 Асгат ОНӨААТҮГ 22 1.31%  2,340,330.28   2,340,330.28  

3 
Багануур дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба 
36 2.14%  3,379,214.35   2,379,214.35  

4 
Багахангай дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба 
13 0.77%  525,466.80   525,466.80  

5 Багачууд Хүнс ОНӨААТҮГ 18 1.07%  3,898,850.00   3,898,850.00  

6 
Баянгол дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба 
28 1.67%  3,436,335.60   2,936,335.60  

7 
Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба 
33 1.97%  1,824,762.34   1,824,762.34  

8 
Геодези, усны барилга байгууламжийн 

газар ОНӨААТҮГ 
19 1.13%  1,353,429.00   1,353,429.00  

9 
Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв 

ОНӨҮГ 
11 0.66%  1,846,712.02   1,846,712.02  

10 Зорчигч тээвэр гурав ОНӨААТҮГ 16 0.95%  4,916,501.63   4,916,501.63  

11 
Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба 
29 1.73%  999,733.20   999,733.20  

12 Нийгмийн хамгааллын тусгай төв 9 0.54%  141,200.00   141,200.00  

13 Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 138 8.22%  46,756,036.22   29,991,336.22  

14 
Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг 

бууруулах газар 
2 0.12%  176,000.00   176,000.00  

15 Нийслэлийн Байгаль орчны газар 10 0.60%  905,000.00   905,000.00  

16 Нийслэлийн Газрын алба 3 0.18%  11,929,600.00   3,520,100.00  

17 
Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн 

газар 
7 0.42%  11,883,800.00   11,883,800.00  

18 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 7 0.42%  12,828,023.11   5,045,513.18  

19 Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар 1 0.06%  32,000.00   32,000.00  

20 
Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн 

газар 
11 0.66%  2,840,800.00   2,840,800.00  

21 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар 3 0.18%  120,000.00   120,000.00  

22 Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газар 9 0.54%  435,000.00   435,000.00  

23 Нийслэлийн Орон сууцны корпораци ХК 5 0.30%  4,418,778.81   3,970,778.81  

24 Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар 3 0.18%  6,197,332.83   3,324,532.83  

25 Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, иновацийн газар 1 0.06%  300,000.00   300,000.00  

26 
Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий 

төлөвлөгөөний газар 
6 0.36%  2,504,850.00   2,504,850.00  

27 Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар 5 0.30%  165,750.00   165,750.00  

28 
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар 

ОНӨҮГ 
34 2.03%  56,367,223.45   8,025,823.45  

29 
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 

газар 
188 11.20%  95,431,418.13   59,811,818.13  

30 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар 20 1.19%  1,749,686.00   1,749,686.00  

31 
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах 

газар ОНӨҮГ 
20 1.19%  3,045,365.16   3,045,365.16  

32 Өсвөр Үе Хүнс ОНӨААТҮГ 38 2.26%  4,580,728.54   4,572,299.00  

33 
Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба 
86 5.12%  33,804,811.11   18,596,311.11  

34 
Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба 
104 6.19%  5,284,616.23   5,284,616.23  

35 УБХГХХХОДХ  17 1.01%  203,198,865.04   41,518,890.65  

36 УБХЦАТ 9 0.54%  3,035,781.00   3,035,781.00  

37 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 

алба 
294 17.51%  22,392,008.90   21,642,008.90  

38 Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци 1 0.06%  700,000.00   700,000.00  
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ХК 

39 Ус сувгийн удирдах газар ОНӨҮГ 150 8.93%  13,991,635.22   12,155,832.65  

40 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨҮГ 48 2.86%  2,424,859.50   2,424,859.50  

41 
Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба 
89 5.30%  13,427,580.47   9,727,620.57  

42 Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ 9 0.54%  3,385,486.81   3,385,486.81  

43 Хүнс хангамж төв ОНӨААТҮГ 27 1.61%  3,592,160.00   3,599,760.00  

44 
Хүүхэд залуучуудын сургалт хүмүүжлийн 

тусгай цогцолбор 
5 0.30%  188,899.70   188,899.70  

45 
Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба 
93 5.54%  11,696,591.19   11,185,392.19  

46 НИЙТ 1679 100.00%  610,960,222.62   300,735,447.29  

 

Харьяа байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааг зааварчилгаа, аргачлалаар 

хангасан талаарх мэдээлэл 

- Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын 

газартай хамтран 2018 оны 01 сарын 23, 25-

ны өдрүүдэд Нийслэлийн нутгийн 

захиргааны байгууллага, Дүүргийн Худалдан 

авах ажиллагааны албад, Нийслэлийн 

төсөвт болон аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн 

газруудын 101 албан хаагчдад Төрийн 

худалдан авах ажиллагааны цахим 

системийн ашиглалт болон худалдан авах 

ажиллагааны хууль, журмын талаар сургалт 

зохион байгуулсан.  

- 2018 оны 03 сарын 01-ний өдөр Баянгол, 

Хан-Уул, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Баянзүрх, Чингэлтэй, Багахангай, Багануур, 

Налайх дүүргүүдийн Худалдан авах ажиллагааны албадын тайлан мэдээ хариуцсан 

албан хаагчдад мөн 2018 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр Нийслэлийн нутгийн 

захиргааны 33 байгууллагын төлөөлөлд 36 төлөөлөлд “Худалдан авах ажиллагааг 

тайлагнах нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж ажилласан. 

- Нутгийн захиргааны 17 байгууллагын үнэлгээний хороонд мэргэжлийн байгууллагын 

төлөөлөл ажиллаж, 109 төсөл, арга хэмжээг зохион байгуулахад 100 хувь арга зүйн 

дэмжлэг үзүүллээ.    

- Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой хууль журам, бодлогын баримт бичгийн 

хэрэгжилтийг хангах тухай 2018 оны 01 дүгээр сарын 02/57 дугаар, 2018 оны 04 дүгээр 

сарын 01/297 дугаар, 05 дугаар сарын 02/610 дугаар, 10 дугаар сарын 01/1394 дугаар 

албан бичгээр Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад зөвлөмж хүргүүлсэн. 

- Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын 2018 оны А/124 дүгээр 

тушаалаар Дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албадын үйл ажиллагаа, худалдан 

авах ажиллагааны талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, ил тод нээлттэй байдал, 

авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж буй байдал, Худалдан авах 

ажиллагааны төлөвлөлт, тайлагналт болон гомдол маргаан, түүний шийдвэрлэлт, 

архивын нэгж үүсгэсэн байдлын хэрэгжилттэй танилцах ажлыг зохион байгуулж, 2018 

оны 01/1737 дугаар албан бичгээр зөвлөмж, тайланг хүргүүлж ажилласан. 

- Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийг нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагуудад нэвтрүүлэх, Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 онд 

хэрэгжүүлэх бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг уг системээр зохион 

байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлтийг 

Зураг 1. ТӨБЗГ-т сургалт 2018.01.23 өдөр 
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үүсгэх, төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулж батлах ажлыг 10 удаа, захирамжийн дагуу эрх 

шилжүүлэх ажлыг 5 удаа гүйцэтгээд байна. Мөн Төрийн худалдан авах ажиллагааны 

цахим системд худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө үүсгэж, бүртгэх, тендерийн 

урилга зарлах, нээлт хийхтэй холбоотой нийслэлийн нутгийн захиргааны 11 

байгууллага, орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн 5 газар, Дүүргийн 

Худалдан авах ажиллагааны 9 албанд биечлэн болон утсаар зааварчилгаа өгч, дэмжлэг 

үзүүлж ажилласан байна.  

- Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг үнэлэх үлгэрчилсэн 

загварт "худалдан авах ажиллагааг тайлагнасан, цахим системд ил тод байдлыг 

хангасан эсэх" үзүүлэлтийг тусгаж, төсвийн шууд захирагч нарын хариуцлагыг 

дээшлүүлэх арга хэмжээ авч ажилласан. 

- Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн 

захирагчийн тухайн онд зохион байгуулах 

худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг 

журам, батлагдсан маягтын дагуу нэгтгэх, 

батлуулах, тайлагнах, хэрэгжилтэд 

хяналт тавих асуудлыг 2018 оны 04 дүгээр 

сарын 18-ны өдрийн А/333 дугаар 

захирамжаар үүрэгжүүлэн ажилласан.  

- 2018 оны 02 дугаар сард Багануур 

дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны 

албаны 5 албан хаагчид “Зөвлөх 

үйлчилгээний” тухай,  2018 оны 03 дугаар 

сард Нийслэлийн Тээврийн газрын 16 

албан хаагчид “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах тухай” сэдэвт сургалт хийж 

мэргэжил, арга зүйгээр хангаж 

ажилласан.  

- Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 

нь Германы олон улсын хамтын 

ажиллагааны нийгэмлэгтэй хамтран 

“Нийслэлийн хөгжлийн бодлоготой 

хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийг 

уялдуулах нь” сэдэвт сургалтыг 2018 оны 

05 дугаар сарын 30-ны өдөр зохион 

байгуулсан. Сургалтад нийслэлийн 

нутгийн захиргааны байгууллагын 

төлөвлөгч, эдийн засагч нар хамрагдсан.  

 

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

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас “Нийслэл, Дүүргийн 2017 оны төсвийн хөрөнгө 

оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-т /ГАГ-НТАГ-/2018/01-ГА/ хийсэн 

гүйцэтгэлийн аудитын тайлан, зөвлөмж гаргаж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. 

Уг зөвлөмж болон Төсвийн асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны төв байгууллагын 2018 

оны 6-1/1432 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн “2017 оны худалдан авах ажиллагааны 

хэрэгжилтэд өгсөн үнэлгээ”-ний хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлэн 2018 оны А/59 дүгээр 

Зураг 3. Нийслэлийн тээврийн газарт сургалт 
2018.03.22 өдөр 

Зураг 2. НЗДТГ болон Германы ОУХАНийгэмлэг 
сургалт 2018.05.30 өдөр 
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тушаалаар зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг батлан хэрэгжилтийг ханган 

ажилласан. Мөн уг төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 2018 оны 03/1704 дүгээр албан бичгээр 

тайлагнан Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар хяналт тавин ажиллаж байна.  

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас “Нийслэлийн 2017 оны төсвийн хөрөнгө 

оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-т /ГАГ-НТАГ-/2018/01-ГА/ хийсэн 

гүйцэтгэлийн аудитын тайланг хавсралтаар хүргүүлэв.  

 

ДӨРӨВ. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ 
ДҮГНЭЛТ, САНАЛ 

 

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

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 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд “1-74 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 

хийсэн ба дүгнэлтийг Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэн 

захиалагч байгууллагуудыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллаж байна.  

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг үнэлэх 

үлгэрчилсэн загварт "худалдан авах ажиллагааг тайлагнасан, цахим системд ил тод 

байдлыг хангасан эсэх" үзүүлэлтийг тусгаж, төсвийн шууд захирагч нарын хариуцлагыг 

дээшлүүлэх арга хэмжээ авч ажилласан. 

Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн тухайн онд зохион байгуулах 

худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг журам, батлагдсан маягтын дагуу нэгтгэх, 

батлуулах, тайлагнах, хэрэгжилтэд хяналт тавих асуудлыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 18-ны 

өдрийн А/333 дугаар захирамжаар үүрэгжүүлэн ажилласан.  

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас “Нийслэл, Дүүргийн 2017 оны төсвийн хөрөнгө 

оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-т /ГАГ-НТАГ-/2018/01-ГА/ хийсэн 

гүйцэтгэлийн аудитын тайлан, зөвлөмж болон зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. 

Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлж буй хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 

ил тод, нээлттэй байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор газар зүйн дундын мэдээллийн санг 

түшиглэн http://open.ulaanbaatar.mn/ цахим системийг нэвтрүүлэн ашиглаж байна. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/268 дугаар 

захирамжаар “Нийслэлийн шилэн тендерийн бүртгэлийн системийн үйл ажиллагааны 

журам”-ыг баталж хэрэгжилтийг ханган төсөл, арга хэмжээг эрх шилжүүлсэн өдрөөс эхлэн 

худалдан авах ажиллагааны бүхий л үе шатны мэдээллийг бүртгэн иргэд, олон нийтэд 

нээлттэй мэдээлж байна.  

 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг бодитой, үр өгөөжтэй хэлбэрээр төлөвлөж, үүнтэй 

уялдан худалдан авах ажиллагааг хууль, журамд нийцүүлэн оновчтой, иж бүрэн хэлбэрээр 

http://open.ulaanbaatar.mn/
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төлөвлөх зорилгоор Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгтэй хамтран 

“Нийслэлийн хөгжлийн бодлоготой хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийг уялдуулах нь” 

сэдэвт сургалтыг 2018 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр зохион байгуулж, нийслэлийн 

нутгийн захиргааны байгууллагын төлөвлөгч, эдийн засагч мэргэжилтнүүдийг хамруулж 

ажилласан.    

 

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

2018 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт барилга угсралт, их засварын 347.5 тэрбум 

төгрөгийн гэрээний дүнтэй 499 ажил 81%-ийн дундаж гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж байна. Үүнээс 

2017-2018 он дамжин 219.9 тэрбум төгрөгийн гэрээний дүнтэй 107 төсөл, арга хэмжээний 

дундаж хэрэгжилт 82% байгаа бол 2018 онд шинээр 127.5 тэрбум төгрөгийн гэрээний 

дүнтэй 393 төсөл, арга хэмжээ 80 хувийн дундаж явцтай хэрэгжиж байна. 

Хүснэгт 4. Барилга угсралт, их засварын ажлын хэрэгжилт 

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

2018 онд шинээр хэрэгжүүлсэн ажил 392 127,511,424,896 80% 

Он дамжин хэрэгжүүлсэн ажил 107 219,949,406,689 82% 

Нийт 499 347,460,831,585 81% 

 
Хүснэгт 5. 2018 онд шинээр хэрэгжүүлсэн ажлын мэдээлэл эх үүсвэрээр: 

Эх үүсвэр 
2018 оны ажил 

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

УТХО 60 66,999,809,082 44% 

НТХО 112 45,430,508,736 82% 

НТХО/Германы хамтын ажиллагаа 3 1,301,467,604 98% 

НТХО/хэмнэлт 1 284,108,000 95% 

НОНХС 158 7,273,365,592 89% 

НОНХС/хэмнэлт 2 20,833,403 95% 

ДОНХС 39 4,694,866,611 88% 

ДХ 10 450,680,569 100% 

НТХО/хэмнэлт 1 20,907,678 2% 

НЗД нөөц 6 1,034,877,621 81% 

Нийт 392 127,511,424,896 80% 

 
Хүснэгт 6. Он дамжин хэрэгжиж байгаа ажлын мэдээлэл эх үүсвэрээр: 

Эх үүсвэр 
2017-2018 он дамжсан ажил 

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

УТХО 9 91,037,664,483  64% 

ДОНХС/УТХО 1 2,764,856,308  95% 

УТХО/ Бонд 8 15,066,125,452  62% 

НТХО 60 102,052,782,343  85% 

НТХО/концесс 1 1,650,000,000  100% 

НТХО/хэмнэлт 3 56,600,000  100% 

НОНХС 16 2,425,084,882 92% 

ДОНХС 3 314,426,800  83% 

ДХ 4 4,386,056,952  52% 

Цэвэр агаар сан 1 157,344,969  95% 

НЗД нөөц 1 38,464,500  80% 

Нийт 107 219,949,406,689  82% 

Зураг төсвийн ажлын хүрээнд: 

Зураг төсвийн ажилд Нийслэлийн төсөв, дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 

хөрөнгө оруулалтаар 9.9 тэрбум төгрөгийн гэрээний үнийн дүн бүхий 105 зөвлөх 
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үйлчилгээний ажил хэрэгжиж байна. Үүнээс жилийн эцсийн байдлаар 58 зөвлөх 

үйлчилгээний ажлыг иж бүрэн хүлээн авсан. Нийт зөвлөх үйлчилгээний ажлын явцын 

дундаж 73 хувьтай хэрэгжиж байна. /7 ажлын гэрээ цуцалсан. Мөн 2 ажлын гэрээ цуцлагдан, 

үнэлгээний хорооны зөвлөмж дахин ирүүлж гэрээ байгуулан ажиллаж байна./ 

 
Хүснэгт 7. Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрээр 

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

ДОНХС 10 251,339,654  81% 

НТХО 94            9,631,631,956  73% 

НТХО/хэмнэлт 1 36,600,000  30% 

Нийт 105 9,919,571,610  73% 

 

Нийт ажлыг салбараар нь ангилбал: 

- Дэд бүтцийн салбарт нийт 6,762,637,884 төгрөгийн гэрээний дүнтэй 18 зөвлөх 

үйлчилгээний ажлын зураг, төсөв боловсруулагдаж байгаа бөгөөд ажлын явц 67% байна. 

- Нийгмийн салбарт нийт 965,864,154 төгрөгийн гэрээний дүнтэй 20 зөвлөх үйлчилгээний 

ажлын зураг, төсөв боловсруулагдаж байгаа бөгөөд ажлын явц 77% байна. 

- Боловсролын салбарт нийт 1,247,857,943 төгрөгийн гэрээний дүнтэй 45 зөвлөх 

үйлчилгээний ажлын зураг, төсөв боловсруулагдаж байгаа бөгөөд ажлын явц 70% байна. 

/Гэрээ цуцалсан 7 ажил/ 

- Хөдөө аж ахуйн салбарт  нийт 32,000,000 төгрөгийн гэрээний дүнтэй 1 зөвлөх 

үйлчилгээний ажлын зураг, төсөв боловсруулагдаж байгаа бөгөөд ажлын явц 100% 

байна. 

- Эрүүл мэндийн салбарт нийт  482,396,500 төгрөгийн гэрээний дүнтэй 15 зөвлөх 

үйлчилгээний ажлын зураг, төсөв боловсруулагдаж байгаа бөгөөд ажлын явц 80% байна. 

- Нийтийн тээврийн салбарт нийт 78,350,000 төгрөгийн гэрээний дүнтэй 2 зөвлөх 

үйлчилгээний ажлын зураг, төсөв боловсруулагдаж байгаа бөгөөд ажлын явц 53% байна. 

- Соёл спортын салбарт нийт 113,515,129 төгрөгийн гэрээний дүнтэй 1 зөвлөх 

үйлчилгээний ажлын зураг, төсөв боловсруулагдаж байгаа бөгөөд ажлын явц 90% байна. 

- Төрийн үйлчилгээний салбарт нийт 236,950,000 төгрөгийн гэрээний дүнтэй 3 зөвлөх 

үйлчилгээний ажлын зураг, төсөв боловсруулагдаж байгаа бөгөөд ажлын явц 95% байна. 

 

Нийт ажлыг товч төрлөөр нь ангилбал: 

- Барилга байгууламжийн нийт 2,125,302,072 төгрөгийн гэрээний дүнтэй 56 зөвлөх 

үйлчилгээний ажлын зураг, төсөв боловсруулагдаж байгаа бөгөөд ажлын явц 73% байна. 

/Гэрээ цуцалсан 7 ажил/ 

- Инженерийн шугам сүлжээний нийт 6,129,598,886 төгрөгийн гэрээний дүнтэй 14 зөвлөх 

үйлчилгээний ажлын зураг, төсөв боловсруулагдаж байгаа бөгөөд ажлын явц 69% байна. 

- Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн нийт 633,038,998 төгрөгийн гэрээний дүнтэй 4 

зөвлөх үйлчилгээний ажлын зураг, төсөв боловсруулагдаж байгаа бөгөөд ажлын явц 

60% байна. 

- Их засварын нийт 206,411,500 төгрөгийн гэрээний дүнтэй 5 зөвлөх үйлчилгээний ажлын 

зураг, төсөв боловсруулагдаж байгаа бөгөөд ажлын явц 61% байна. 

- Тохижилтын нийт 596,216,000 төгрөгийн гэрээний дүнтэй 20 зөвлөх үйлчилгээний 

ажлын зураг, төсөв боловсруулагдаж байгаа бөгөөд ажлын явц 81% байна 

- Гэрэлтүүлэг, камержуулалтын нийт 229,004,154 төгрөгийн гэрээний дүнтэй 6 зөвлөх 

үйлчилгээний ажлын зураг, төсөв боловсруулагдаж байгаа бөгөөд ажлын явц 81% байна 
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АВТО ЗАМЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ЗАСВАР АРЧЛАЛТ, 

ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД 

 

Тайлант хугацаанд 189 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр 189 гүйцэтгэгчтэй нийт 

73,193,487,580.0 төгрөгийн гэрээ байгуулан хяналт тавьж ажиллаж байна. Нийт 10 төсөл 

арга хэмжээ улсын төсвийн хөрөнгөөр, 7 төсөл арга хэмжээ Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр, 

132 арга хэмжээ Нийслэлийн замын сангийн  хөрөнгөөр, 16 төсөл арга хэмжээ Нийслэлийн 

орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр, 5 төсөл арга хэмжээ Засаг даргын нөөц 

хөрөнгөөр, 3 төсөл арга хэмжээ Гадаадын зээл тусламжаар, 16 төсөл арга хэмжээ он 

дамжин тус тус хэрэгжиж байна. Нийт ажлын явц 91%. 

Хүснэгт 8. 2018 онд шинээр хэрэгжиж буй ажлын мэдээг санхүүжилтийн эх үүсвэрээр 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр 
Ажлын 

тоо 

Батлагдсан төсөв 

/сая төгрөг/ 
Ажлын явц /%/ 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 10  3,933.8    6,882,799,099  

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт 7  5,500.0   5,278,526,181  

Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө оруулалт 132 29,092.6  34,930,544,706  

Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 

хөрөнгө оруулалт 

16 820.0  998,013,843  

Засаг даргын нөөц хөрөнгө 5 963.4  503,595,000  

Гадаадын зээлийн хөрөнгө 3 31,741.7 
 94.023.761.77 

ам.доллар  

  21,360.0 сая 

ам.доллар 

 2,065,996,327  

Он дамжин хэрэгжиж буй 16 12,256.2 22,838,064,657.0 

Нийт 189  84,307.7   73,497,539,813  

 

Зураг төсвийн зөвлөх үйлчилгээнд 2017-2018 онд нийт 1,098,300,000 төгрөг 

батлагдсан байна. Нийт 26 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдөж 1 төсөл газрын 

асуудлаас шалтгаалан хэрэгжихгүй болсон, 24 төсөл арга хэмжээг 16 багц ажил болгон 

гүйцэтгэгч шалгарч 16 ААН, байгууллагатай 437,780,189.0 төгрөгийн гэрээ байгуулан ажлыг 

эхлүүлсэн. 10 төсөл арга хэмжээ 100% хэрэгжиж, зураг төслүүдийг актаар хүлээн авсан. 1 

төсөл арга хэмжээ үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Худалдан авах ажиллагааг зохион 

байгуулж байна.  

Хүснэгт 9. Он дамжин хэрэгжиж хэрэгжиж буй ажлын мэдээг санхүүжилтийн эх үүсвэрээр 

Эх үүсвэр Ажлын тоо 
Төсөвт өртөг 

/сая.төг/ 
Гэрээний дүн Явц 

НТХО 24 598,300,000.0 532,780,189.0 94% 

НЗСХО 1 500,000,000.0 - - 

Нийт 25 1,098,300,000.0 532,780,189.0 94% 
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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 1. 18-р цэцэрлэг 

  
 

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 

Зураг 2. 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 
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ажил дууссан. Дотор засал, цахилгаан, сантехникийн ажлууд хийгдэж байна. Гадна 

тохижилтын ажлыг эхлэхээр бэлтгэж байгаа бөгөөд ажлын явц 86 хувьтай хэрэгжиж байна. 

Зураг 3. 144 дүгээр цэцэрлэг 

 

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 4. 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 5. 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 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 
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ажил хийгдэж байна. Гадна зам сэтэлгээ хийгдэж, дулаан татсан бөгөөд ажлын явцын 

дундаж 70 хувьтай байна. 

 

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 7. Аврах гал унтраах ангийн барилга 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 6. 320 хүүхдийн суудалтай бага сургууль 
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ТОМООХОН ГҮҮР, ХООЛОЙ, ТУННЕЛИЙН ЗАСВАР  

ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ 

 

1. Сэлбэ гол дээр 30 у/м төмөр гүүр байрлуулах ажил /зураг төслийн хамт/: 2018 оны 08 

дугаар сарын 21-ний өдөр бүрэн дуусгуулж, 2018 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр 

барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажиллуулж 74/2018 тоот акт 

үйлдэн ашиглалтанд оруулан ажилласан. Ажлын явц 100% 

Зураг 8. 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 9. 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%    
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Зураг 10.  Яармагийн түр гүүр 

 

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 11. 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 
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- 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 

ашиглалтанд оруулах комисс ажиллуулж тоот акт үйлдэн ашиглалтанд оруулан 

ажилласан. Ажлын явц 100%. 

Зураг 12. 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 13 . 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 10. 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 
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Зураг 14. Орон сууцны хороолол доторх авто замууд 

 

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 89%-тай. 

Зураг 15. 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 
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гудам, Юнескогийн гудамжаас Нарны зам хүртэл тус тус хэсэгчлэн хааж, дараах ажлыг 

гүйцэтгээд байна. 

- 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 16. 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 ажил 

Баянзүрхийн гүүр: Цахилгааны эх үүсвэрийг шийдэж өгсөн. Гүүрийн хийцүүдийн хэв 

хашмалуудыг зургийн дагуу төмөр хийцийн үйлдвэрт захиалгаар хийлгэж барилгын ажлын 

талбай дээр татсан. БУА эхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээг 2018 оны 5–р сарын 21–ний 
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олгосон бөгөөд барилгын ажлын хүрээнд Шон суурь – нийт 60 ширхэг, үүнээс 53 ширхэгийг 

цутгаж дууссан; Хувиарлах хавтан – нийт 14 ширхэг, үүнээс 9 ширхэгийг цутгаж дууссан; 

Тулгуур (захын тулгуурын их бие) – нийт 18 ширхэг, үүнээс 11 ширхэгийг цутгаж дууссан; 

Насадка – нийт 2 ширхэг, үүнээс 1 ширхэгийг цутгаж дууссан; Хайрцган дам нуруу (газар 

дээр нь цутгах) – нийт 279.68 метр, үүнээс 159.84 метрийг бүрэн цутгаж дууссан; Ажлын явц 

62.7%-тай. 

Зураг 17. Туул гол дээгүүр Баянзүрхийн 321 у.м гүүр, Сонсголонгийн 289.4 у.м төмөр бетон гүүр 

 

Сонсголонгийн 289,4 у/м гүүр: Бэлтгэл ажлын Туслан гүйцэтгэгч “Ган гүүр” ХХК-ий 

барилгын ажлын талбай болон кемпийн газрын асуудлыг шийдвэрлэж одоогоор ажилчдын 

түр байр, цайны газрын барилгыг барьсан. Цахилгааны эх үүсвэрийг шийдэж өгсөн. Гүүрийн 

хийцүүдийн хэв хашмалуудыг зургийн дагуу төмөр хийцийн үйлдвэрт захиалгаар хийлгэж 

барилгын ажлын талбай дээр татсан. Барилгын ажлын хүрээнд Завсрын тулгуурын худган 

суурь – нийт 12 ширхэг, бүрэн гүйцэтгэж дууссан; Захын тулгуурын худган суурь – нийт 2 

ширхэг, бүрэн гүйцэтгэж дууссан; Хувиарлах хавтан – нийт 12 ширхэг, бүрэн гүйцэтгэж 

дууссан;Тулгуур (захын тулгуурын их бие) – нийт 14 ширхэг, бүрэн гүйцэтгэж 

дууссан;Ригель (насадка) – нийт 14 ширхэг, бүрэн гүйцэтгэж дууссан; Т хэлбэрийн дам 

нуруу – нийт 65 ширхэг, бүрэн гүйцэтгэж дууссан; Дугуй цохигч – нийт 580 ширхэг, 354 

ширхэгийг цутгасан; 12 – р сард дам нуруу угсралтын ажил гүйцэтгэнэ; Байгаль орчинд 

нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 

батлуулж тус төлөвлөгөөний дагуу БУА хийж гүйцэтгэж байгаа; Ажлын явц 61% 

Зураг 18. Сонсголонгийн 289,4 у/м гүүр 
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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 төлөвлөлт, хэрэгжилт, тайлагналтыг цаашид 

улам үр дүнтэй болгох санал: 

1. Сангийн сайдын 2016 оны 415 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн хөрөнгө 

оруулалтын төлөвлөлт, санхүүжилт, хяналт, тайлагналтын журам” болон 

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

нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг 

төлөвлөх, тайлагнах журам”-уудын уялдааг хангаснаар худалдан авах 

ажиллагааг нэр, байршил, хүчин чадал, хэрэгжүүлэх хугацаа, төсөвт өртөг, 

санхүүжүүлэх эх үүсвэр тус бүрээр журамд нийцүүлэн бодитоор төлөвлөхөд үүсч 

буй хүндрэл бэрхшээлийг шийдвэрлэх талаар ажил зохион байгуулах. 

2. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн тухайн жилд хэрэгжүүлсэн худалдан авах 

ажиллагааны хэрэгжилтэд цахим тендерийн тоог үнэлэхдээ нийт худалдан авах 

ажиллагааны тоо хэмжээнээс хуулийн 3.4 дэх заалтын дагуух төрийн нууцад 

хамаарах худалдан авах ажиллагаа, 34.1.2, 34.1.5, 34.1.7 дэх хэсгүүдэд 

хамааралтай гэрээ шууд байгуулах худалдан авалт мөн шууд худалдан авч 

болох төсөвт өртгийн дээд хязгаарт багтах ажлын тоог хасч тооцох буюу цахим 

системийн бодит боломжид уялдуулах.   

3. Цаашид Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд тендерт шалгарсан 

болон шалгараагүй тухай мэдэгдлийг оролцогч аж ахуйн нэгжүүдэд олгох мөн 

худалдан авах ажиллагааг төлөвлөлт, тайлагналтын чанар, үр дүнг сайжруулах 

ажлын хүрээнд Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хүрээнд хамаарах 

харьяа байгууллагыг тодорхой ойлгомжтой болгох ажлыг зохион байгуулах тухай 

санал хүргүүлж байна.   

4. Нийслэлийн Засаг даргын хөрөнгө оруулалт худалдан авалтыг төлөвлөх чиг 

үүрэг бүхий байгууллагуудтай хөрөнгө оруулалт, худалдан авалтыг хууль, 

журамд нийцүүлэн хэрхэн оновчтой төлөвлөх, уялдааг хангах чиглэлээр 

хамтарсан уулзалт зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэхийг 

хүсье. 
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