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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 9/36 дугаар тогтоол, 2020 оны 31/01, 2020 оны 32/05, 

2020 оны II-02/06 дугаар тогтоол, 2020 оны 33/07 дугаар тогтоол, дүүргийн Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлын 04, 04, 05, 05, 06, 14/12, 15/01, 10/04, 36  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. 
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НЭГ.ЕРӨНХИЙ ЗҮйЛ 

1.1 НИйСЛЭЛИЙН 2020 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ, 

САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР 
 

Нийслэлийн хэмжээнд 2020 онд улс, нийслэл, дүүргийн төсвийн хөрөнгө болон орон 

нутгийн хөгжлийн сан, бусад төсвийн эх үүсвэрүүдээр нийтдээ 679,607,043.87 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 2132 (задарснаар) төсөл, арга хэмжээний 

худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдсан байна.  

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ: 162,761,699.95 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 162 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулагдахаар эрх шилжин ирсэн. Үүнээс 154,920,799.95 мянган төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 150 төсөл, арга хэмжээ гэрээ байгуулсан болон гэрээ байгуулах 

шатандаа, 3,500,000.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 3 төсөл, арга 

хэмжээ нь тендерийн үнэлгээний шатандаа, 565,000.0 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт 

өртөг бүхий 2 төсөл, арга хэмжээний тендерийн материал хүлээн авч байгаа, 3,755,900.0 

мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 7 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн бэлтгэл 

ажил хийгдэж байгаа бөгөөд 94,9 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ: Нийслэлийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн хурлын 2020 оны “Нийслэлийн 2020 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах 

тухай” 33/07 тогтоолоор 911,645,680.1 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий  608 

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

шинэчлэгдэв. Үүнээс 267,117,153.88 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 578 

төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж 96,8 хувийн 

хэрэгжилттэй байна.  

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 169,884,093.01 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт 

өртөг бүхий 189 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж 

байгаагаас 169,884,093.01 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 189 төсөл, арга 

хэмжээ гэрээ байгуулсан, 131,623.90 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 1 

төсөл, арга хэмжээнд тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа ба 99,84 хувийн хэрэгжилттэй 

байна. 

Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 78,589,542.87 мянган төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 152 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулагдаж байгаагаас 78,189,542.87 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 

150 төсөл, арга хэмжээ гэрээ байгуулсан, 400,000.00 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт 

өртөг бүхий 2 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа ба 99,08  

хувийн хэрэгжилттэй байна. 

Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 18,643,500.00 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 237 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 

ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаагаас 16,488,500.00 мянган төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 212 төсөл, арга хэмжээ гэрээ байгуулсан болон гэрээ байгуулах 

шатандаа, 245,000.00 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 3 төсөл, арга 

хэмжээнд тендерийн үнэлгээ хийгдэж,  875,200.00 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт 

өртөг бүхий 5 төсөл, арга хэмжээний тендерийн материал хүлээн авч, 1,034,800.00 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 17 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн бэлтгэл ажил 

хийгдэж байгаа ба 92,8 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

 

ДҮҮРГИЙН ТӨСВИйН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ: Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн 

хурлын 2020 оны 04, 04, 05, 05, 06, 14/12, 15/01, 10/04, 36 дугаар тогтоолоор  38,322,414.5 
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мянган төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 225 төсөл, арга хэмжээ зохион байгуулагдахаар 

батлагдсан. Үүнээс дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр 33,814,384.40 мянган төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 213 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулагдаж байгаагаас 27,167,419.80 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 

199 төсөл, арга хэмжээ гэрээ байгуулсан болон гэрээ байгуулах шатандаа, 214,404.60 

мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 5 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн үнэлгээ 

хийгдэж, 98,000.00 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 2 төсөл, арга 

хэмжээний тендерийн материал хүлээн авч байгаа бөгөөд 6,334,560.00 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 7 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн бэлтгэл ажил хийгдэж 

байгаа ба 95,7 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 7,272,972.94 мянган төгрөгийн 

батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 126 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулагдаж байгаагаас 7,192,972.94  мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 124 

төсөл, арга хэмжээ гэрээ байгуулсан болон гэрээ байгуулах шатандаа, 80,000.00 мянган 

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

хийгдэж байгаа ба 98,8 хувийн хэрэгжилттэй байна.  

УЛСЫН ТӨСВИйН УРСГАЛ: 9,160,408.36 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг 

бүхий 54 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаа ба 

54 төсөл арга хэмжээний гэрээ байгуулагдаж 100 хувийн хэрэгжилттэй байна 

ӨӨРИйН ХӨРӨНГӨ: 50,277,091.45 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 

532 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаагаас 

50,005,091.45 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 528 төсөл, арга хэмжээ 

гэрээ байгуулсан болон гэрээ байгуулах шатандаа, 272,000.00 мянган төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 4 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа ба 99,4 

хувийн хэрэгжилттэй байна.  

ОН ДАМЖИН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ: 120,550,684.26 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 184 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 

ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаа ба  89,8 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

ГАДААДЫН ЗЭЭЛ ТУСЛАМЖИйН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ: 687,668.5 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 3 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 

ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаа ба 100 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

ХОТ ТОХИЖИЛТИЙН БУСАД ЗАРДАЛ: 3,853,078.2 мянган төгрөгийн батлагдсан 

төсөвт өртөг бүхий 2 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж 

байгаа ба 60 хувийн хэрэгжилттэй байна. 

УРСГАЛ ТӨСӨВ: 24,111,919.80 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 278 

төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаа ба 98,5 

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 
Ажлы
н тоо 

Ажлын 
хувь /%/ 

Батлагдсан 
төсөвт өртөг 

Санхүүжих 
төсөв 

1 Гэрээ хийгдсэн 1997 93.67% 636,085,272.96 331,025,678.74 

2 Гэрээ байгуулах эрх олгосон 41 1.92% 6,797,982.41 3,803,782.41 

3 Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа 15 0.70% 20,367,028.50 17,915,404.60 

4 
Тендерийн материал хүлээн авч 
байгаа 

12 0.56% 1,658,200.00 1,265,700.00 

5 
Тендерийн баримт бичиг 
боловсруулж байгаа 

44 2.06% 8,994,860.00 8,420,860.00 
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6 
Зураг төсөв, ажлын даалгавар 
байхгүй ажил 

20 0.94% 5,547,700.00 2,417,400.00 

7 Газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй 3 0.14% 156,000.00 131,600.00 

 
Нийт 2132 100.00% 679,607,043.87 364,980,425.75 

  

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 2020 оны төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй Улсын төсөв, 

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

нийт 371,402,550.65 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 1215 төсөл, арга 

хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж байна. Үүнээс 344,092,350.65 

мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 1165 төсөл, арга хэмжээ гэрээ байгуулсан 

болон гэрээ байгуулах шатандаа, 19,776,000.00 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг 

бүхий 6 төсөл, арга хэмжээнд тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа, 685,000.00 мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 5 төсөл, арга хэмжээний тендерийн материал 

хүлээн авч байгаа бөгөөд, 6,849,200.00 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 39 

төсөл, арга хэмжээнд тендерийн бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа ба 97,2 хувийн хэрэгжилттэй 

байна. 

 

1.3  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 

1

3

20

163

12

15

41

1997

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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- 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 
хувь /%/ 

Батлагдсан 
төсөвт өртөг 

Санхүүжих 
төсөв 

1 
Тендерийн баримт бичиг 
боловсруулж байгаа 

44 2.06% 8,994,860.00 8,420,860.00 

2 
Зураг төсөв, ажлын 
даалгавар байхгүй ажил 

20 0.94% 5,547,700.00 2,417,400.00 

3 Газрын асуудал 
шийдвэрлэгдээгүй 

3 0.14% 156,000.00 131,600.00 

 
Нийт 67 3,14% 14,698,560.00 10,969,860.00 

 

1.4 ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭГ ТЕНДЕРИЙН ХҮЧИНТЭЙ БАЙХ 
ХУГАЦААНД ХИЙСЭН ЭСЭХ 

Тайлант хугацаанд нийт 664,908,483.87 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг 

бүхий 2065 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдаж байгаа 

бөгөөд 28,211,003.33 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 22 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 газраас 40 төсөл, арга хэмжээг захиалагчийн шийдвэр үндэслэлгүй гэж 

шийдвэрлэсэн. Үүний дүнд 1 төсөл, арга хэмжээг дахин зарласан, 39 төсөл, арга хэмжээнд 

дахин үнэлгээ хийгдэж байна. 
 

1.6 ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР ГАРСАН ГОМДОЛ, ТҮҮНИЙГ 
ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ 

Тайлант хугацаанд 2132 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион 

байгуулагдаж байгаагаас нийт 104 гомдол гарсан. Үүнээс Сангийн яаманд 88, Шүүхэд 15 

Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт 1 гомдол тус тус гарсан байна.  
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Гомдол шийдвэрлэлтийн хувьд: 

- Захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй – 21 

- Дахин үнэлэх – 40 

- Гомдол хүлээн авах боломжгүй, шүүхэд хандах -8 

- ТШ-ыг хүчингүй болгох -7 

- Гомдол эргүүлэн татсан -4 

- Бусад -8 

 (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 мөрдлөг болгон, тендер зохион байгуулсан нийт 

667,623,328.4 мянган төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 1021 төсөл, арга хэмжээний тендерийн 

баримт бичигт давуу эрх тооцох тухай заалтыг тусган зарласан.  

Тайлант хугацаанд Засгийн газрын 2019 оны 90 дүгээр тогтоолын дагуу нийт 

12,132,135.23 мянган төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 97 багцын 110 нэр төрлийн /давхардсан 

нэршлээр/ барааны худалдан авах ажиллагааг тусд нь багц болгон зарласан 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 2020 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 2019 оны 9/36 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2020 онд хэрэгжих 1,256.6 

тэрбум төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөгтэй 323 багц төсөл, арга хэмжээний худалдан 

авах ажиллагааны төлөвлөгөөг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем 

www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn, болон “Монголын мэдээ” сонинд тус тус 

хуулийн хугацаанд нийтэлсэн. 

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийн ашиглалтыг хангах тухай 

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад зөвлөмж хүргүүлж, 35 байгууллагын 35 

албан хаагчид сургалт зохион байгуулж, 2019 онд зохион байгуулсан нийт төсөл, арга 

хэмжээг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn) -д үр дүн, 

тайланг оруулах, илгээх талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн. Мөн төлөвлөгөөнд 

өөрчлөлт оруулах ажлыг 39, Нийслэлийн Засаг даргын 51 удаагийн захирамжийн дагуу эрх 

шилжүүлэлтийг 404 удаа хийж, системээр урилга нийтлэх, нээлт хийх тухай 187 удаа 

утсаар болон teamviewer програмын тусламжтай зөвлөгөө өгсөн бөгөөд үүний дүнд 

нийслэлд 664.9 тэрбум төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөгтэй 2065 төсөл, арга хэмжээний 

тендер зарлагдсанаас 99,6 хувь буюу 664.6 тэрбум төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөгтэй 

2057 төсөл, арга хэмжээг цахим системээр зохион байгуулсан. Худалдан авах ажиллагааг 

http://www.tender.gov.mn/
http://www.tender.gov.mn/
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цахим системээр зохион байгуулж сонгон шалгаруулалтын ил тод, нээлттэй байдлыг 

хангасан ажлын үр дүн өнгөрсөн оныхоос 8 хувиар өссөн байна. 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 

Улаанбаатар хотын захирагч 

С.Амарсайхан үүрэг болгосны дагуу 

тендерийн нээлтийг хэвлэл мэдээлэл, 

олон нийтийн оролцоотой, ил тод 

зохион байгуулах ажлын биелэлтийг 

хангаж “Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газар” фэйсбүүк хаягаар 

нийт 80 удаагийн тендерийн нээлтийг 

шууд дамжуулан тендерт оролцогчид 

болон иргэд, олон нийтэд нээлттэй 

хэлбэрээр зохион байгуулж байгаа 

бөгөөд үүний дүнд тухайн төсөл, арга 

хэмжээний зорилго, ач холбогдол мөн 

түүнийг хэрэгжүүлэхээр тендерт санал 

ирүүлсэн аж ахуйн нэгж нэр, үнийн 

санал, тендерийн баталгааны дүн, 

хугацаа зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг шуурхай, бодитой, өргөн хүрээнд хүргэж байна. 

Мөн 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар буюу 2020 оны 12 дугаар сарын 25-ны 

байдлаар Нийслэлийн нутгийн захиргааны 49 байгууллагын 1837 ажлын үр дүнг Төрийн 

Худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn цахим системд нийтэлсэн эсэхэд хяналт 

тавьсан. Гэрээ оруулсан 1057, Үр дүн оруулсан 1781, Үр дүн оруулаагүй 45, гэрээ 

оруулаагүй 522 ажил байна. Нутгийн захиргааны байгууллагуудын  2020 онд төрийн 

худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-ээр зарласан төсөл, арга 

хэмжээний үр дүн нийтэлсэн эсэхийг улирал бүр хяналт тавьж үр дүн, гэрээ оруулаагүй 

төсөл, арга хэмжээний жагсаалт гаргаж холбогдох байгууллагуудад албан бичгээр хүргүүлж 

арга хэмжээ авсан. 2020.01.03-ны өдрийн 03/07, 2020.01.03-ны өдрийн 03/40, 2020.01.15-ны 

өдрийн 03/57, 2020.01.23-ны өдрийн 03/86, 2020.03.20-ны өдрийн 04/307, 2020.06.09-ний 

өдрийн 03/1289, 2020.09.14-ний өдрийн 03/1965,  Монгол улсын Сангийн яамнаас 

2020.10.19-ний өдрийн 6-1/6664 дүгээр мэдээлэл шинэчлэх тухай албан бичгийн дагуу 

албан бичгийн төсөл боловсруулан НЗДТГ-ын даргын 2020.11.03-ны өдрийн 03/6222 дугаар 

үр дүн, гэрээ нийтлэх тухай тус тус 8 албан бичгийг Нийслэлийн нутгийн захиргааны 

байгууллагуудад хүргүүлж ажилласан. Төсөл, арга хэмжээний мэдээллийг тухай бүр Төрийн 

худалдан авах ажиллагааны цахим систем (www.tender.gov.mn)-д байршуулсан эсэхэд 4 

удаа хяналт тавьж, 8 удаа албан бичиг хүргүүлсэн. 

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 

 

  Зураг.  1 Нээлтийн тэмдэглэлийг 
(www.facebook.com)-оор шууд дамжуулалт 

хийсэн тухай 
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Нийслэлд хэрэгжиж байгаа нийт төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 

ажиллагаанаас Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь 168,163,838.43  мянган 

төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 236 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 

ажиллагаа зохион байгуулж 96,9 хувийн хэрэгжилттэй, Дүүргийн худалдан авах 

ажиллагааны албад 134,631,530.91 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 599 

төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулж 95,5 хувийн 

хэрэгжилттэй, Нийслэлийн нутгийн захиргааны бусад байгууллагуудад 376,811,674.49 

мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвт өртөг бүхий 1297 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 

ажиллагаа зохион байгуулагдаж 97,7 хувийн хэрэгжилттэй байна.  

 Нийслэлийн хэмжээнд нутгийн захиргааны байгууллагуудад зохион байгуулагдаж 

буй худалдан авах ажиллагааны мэдээллийг Хүснэгт 3-д дэлгэрэнгүй үзүүлэв. 

 
Хүснэгт 3. Зохион байгуулагч байгууллагаар /мян.төг/ 

ДД 
 

Худалдан авах ажиллагааг зохион 
байгуулах байгууллага 

Ажлын 
тоо 

Батлагдсан 
төсөвт өртөг 

Санхүүжих 
төсөвт өртөг 

1 Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ 333 21,997,053.53 19,683,053.53 

2 
Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 

алба 
326 49,019,601.43 29,750,042.45 

3 
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны 

газар 
236 168,163,838.48 55,658,262.50 

4 
Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба 
147 34,266,450.88 34,256,850.88 

5 Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ 92 10,606,594.63 8,113,288.81 

6 Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 79 57,002,108.19 27,161,064.15 

7 
Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар 

ОНӨААТҮГ 
77 25,074,039.02 18,389,713.10 

8 
Хан-Уул дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба 
77 20,867,108.57 17,975,996.57 

9 
Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба 
76 28,273,970.96 13,589,799.82 

10 
Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба 
75 6,437,740.78 5,885,240.78 

11 
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар 

ОНӨААТҮГ 
61 7,097,665.35 7,097,665.35 

12 
Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба 
59 9,269,597.67 5,624,597.67 

13 
Налайх дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба 
58 6,762,907.66 5,039,329.18 

14 
Багануур дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба 
46 7,908,260.97 5,465,475.83 

15 
Баянгол дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба 
44 15,459,130.40 7,175,130.40 

16 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨААТҮГ 39 2,410,650.00 2,410,650.00 

17 Багачууд хүнс ОНӨААТҮГ 28 4,238,500.00 4,238,500.00 

18 Зорчигч тээвэр гурав ОНӨААТҮГ 26 15,515,846.12 8,408,204.27 

19 Өсвөр үе хүнс ОНӨААТҮГ 25 6,018,785.22 6,018,785.22 

20 Хүнс хангамж төв ОНӨААТҮГ 24 3,500,518.80 3,500,518.80 

21 Асгат ОНӨААТҮГ 24 2,384,317.60 2,384,317.60 

22 
Геодези, усны барилга байгууламжийн газар 

ОНӨААТҮГ 
20 5,103,216.95 4,941,190.36 

23 
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар 

ОНӨААТҮГ 
20 48,419,530.20 11,081,028.77 
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24 
Багахангай дүүргийн Худалдан авах 

ажиллагааны алба 
17 5,386,363.02 1,435,664.10 

25 Гэрлэх ёслолын ордон ОНӨҮГ 14 561,850.00 561,850.00 

26 Нийслэлийн Байгаль орчны газар 14 912,715.39 912,715.39 

27 Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газар 14 604,655.67 492,549.97 

28 Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар 13 6,250,595.72 1,079,684.20 

29 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв НӨҮГ 8 1,832,209.55 1,560,014.55 

30 Зорчигч тээврийн нэгтгэл ОНӨААТҮГ 7 14,498,500.51 13,127,545.11 

31 Нийслэлийн түргэн тусламжийн төв 6 463,059.70 463,057.70 

32 Улаанбаатар такси каб ХХК 6 700,000.00 700,000.00 

33 Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газар 5 591,000.00 591,000.00 

34 Нийслэлийн Орон сууцны корпораци ХК 4 19,271,938.97 18,764,350.72 

35 Нийслэлийн Соёл урлагийн газар 4 195,952.25 70,000.00 

36 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар 3 12,354,223.44 5,165,463.44 

37 Нийслэлийн Орон сууцны дэд бүтцийн газар 3 7,682,980.00 4,328,180.00 

38 Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз УТҮГ 3 496,051.11 496,051.11 

39 Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар 3 128,869.90 128,869.90 

40 
Хот төлөвлөлт, судалгааний институт 

ОНӨААТҮГ 
3 245,371.00 245,371.00 

41 

“Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг 

хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих 

хөтөлбөр” төсөл 

2 3,290,910.00 3,290,910.00 

42 
Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын 

алба 
2 1,499,592.00 550,000.00 

43 Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци ХК 2 45,050,000.00 6,915,000.00 

44 
Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, 

зохицуулалтын төв ОНӨҮГ 
2 62,000.00 62,000.00 

45 
Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх 

газар 
1 50,000.00 50,000.00 

46 Нийслэлийн Мал эмнэлгийн газар 1 1,549,329.72 10,000.00 

47 
Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, 

инновацын газар 
1 46,402.35 46,402.35 

48 Улаанбаатар лифт ОНӨҮГ 1 75,057.70 75,057.70 

49 Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар 1 9,982.50 9,982.50 

 
Нийт 2132 

       

679,607,043.87  

   

364,980,425.75  

 

Харьяа байгууллагуудын худалдан 

авах ажиллагааг зааварчилгаа, аргачлалаар 

хангасан талаарх мэдээлэл 
 

 “НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН 

ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДАД 

ЗОРИУЛСАН ЦАХИМ СИСТЕМИЙН 

АШИГЛАЛТ СУРГАЛТ ”-ийг 2020 оны 02 дугаар 

сарын 07-ий өдөр Нийслэлийн Худалдан авах 

ажиллагааны газрын хурлын танхимд нутгийн 

захиргааны 35 байгууллагын 35 албан хаагчдыг 

хамруулан зохион байгуулсан. Уг сургалтаар 

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим 

Зураг.  2 Цахим системийн ашиглалт 
сургалт 
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систем www.tender.gov.mn –д Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, үр дүн, тайлан 

илгээх, гэрээ нийтлэх талаар Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газрын Мэдээллийн 

Технологийн хэлтсийн мэргэжилтэн А.Энхжаргал, Хуулийн хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Оюун-

Эрдэнэ,  Захиргаа, Санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн С.Мягмарсүрэн нар танилцуулж, 

мэргэжил арга зүйгээр хангасан. 

  

2020 оны 6 дугаар сарын 25, 26 -нд 

нутгийн захиргааны 16 байгууллагын 17 

тайлан, төлөвлөгөө хариуцсан албан 

хаагчдад “Худалдан авах ажиллагааны 

бүртгэл тайланг сайжруулах” сэдэвт сургалтыг 

зохион байгуулсан бөгөөд тус сургалтаар 

худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээг 

хэрхэн тайлагнах мөн Сангийн сайдын 2018 

оны 281 дүгээр тушаалын хавсралтаар 

батлагдсан маягтуудын талаар Захиргаа, 

Санхүүгийн хэлтсийн мэргэжилтэн 

С.Мягмарсүрэн, С.Дөлгөөн нар танилцуулж, 

мэргэжил арга зүйгээр хангасан. 

 

“Нэг хот-Нэг стандарт” 

зорилтот жилийн хүрээнд 

Хотын Стандарт, орчны 

аюулгүй байдлын хяналт, 

зохицуулалтын газар болон 

худалдан авах ажиллагаа 

зохион байгуулж буй 

байгууллагуудтай 4 

удаагийн уулзалт зохион 

байгуулсны үр дүнд тендер 

шалгаруулалтын өгөгдлийн 

хүснэгтэд хотын стандарт, 

аюулгүй байдлын техник 

зохицуулалтын баримт 

бичиг /стандарт/-ыг тусгахаар тогтсон бөгөөд нийслэлийн хэмжээнд худалдан авах 

ажиллагаа зохион байгуулж буй нийслэлийн нутгийн захиргааны 46 байгууллагад стандарт, 

норм, дүрмийг тендерийн баримт бичигт тусгах талаар зөвлөмжийг 2020 оны 03 дугаар 

сарын 20–ны 01/292 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. Үүний үрд дүнд Нийслэлийн 

Худалдан авах ажиллагааны газар, Геодези усны барилга байгууламжийн газар 

ОНӨААТҮГ, Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага зохицуулалтын төв ОНӨААТҮГ, 

Нийслэлийн Байгаль орчны газар, Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газар, 

Сүхбаатар дүүргийн Худалдан авах ажиллагаа алба, Зорчигч тээвэр гурав ОНӨААТҮГ зэрэг 

нийт 7 байгууллага хотын стандарт, аюулгүй байдлын техник зохицуулалтын 14 

стандартаас давхардсан тоогоор 592 стандартыг 304 тендерийн баримт бичигт тусгаж, 

хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна.  

Зураг.  3 Цахим системийн ашиглалт 
сургалт 

Зураг.  4 "Нэг хот нэг стандарт" уулзалтын үеэр 

http://www.tender.gov.mn/
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2020 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр  

Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр, эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд 

хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд заасны дагуу “Нэг 

хот-Нэг стандарт” зорилтот жилийн хүрээнд 

“Худалдан авах ажиллагааг үр дүнтэй зохион 

байгуулах” сэдэвт сургалтыг Нийслэлийн 

Нутгийн захиргааны 48 байгууллагуудын нийт 

80 албан хаагчдад Улаанбаатар инновацийн 

төвийн сургалтын танхимд амжилттай зохион 

байгуулсан.  

Энэхүү сургалтад Хотын стандарт, орчны 

аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын 

газрын Стандарт хэрэгжүүлэлтийн хэлтсийн 

дарга Б.Ариунтуяа, “Нийслэлээс үзүүлж 

байгаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар, 

стандартын шаардлагыг хангуулах нь” сэдвээр, 

Сангийн яамны Хууль, худалдан авах 

ажиллагааны бодлогын хэлтсийн дарга 

Д.Батзул “Бодлогын  

баримт бичгийн өөрчлөлтүүд” сэдвээр Төрийн 

худалдан авах ажиллагааны  

газрын Мэдээллийн технологийн хэлтсийн 

дарга Н.Цэрэнсамбуу “Худалдан авах 

ажиллагааны цахим системийн хэрэглээ, 

цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ” сэдвээр 

Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөөх 

газрын Өрсөлдөөнийн бодлого зохицуулалтын 

газрын мэргэжилтэн “Тендерт оролцогчдын 

санал гомдлын шийдвэрлэлт” сэдвээр,                                                                                 

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын Төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан 

мэргэжилтэн С.Мягмарсүрэн “Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, тайлагналт” сэдвийн 

хүрээнд нийт албан хаагчдад сургалт, арга зүйн заавар зөвлөгөөг хүргэсэн.  

 

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 2019 оны хөрөнгө оруулалтын 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө ”НТАГ-2020/01-ГА/-д хийсэн гүйцэтгэлийн 

аудитын тайлан түүнд тусгагдсан зөвлөмжийн хэрэгжилтийг ханган ажилллаж байна. 
 

ДӨРӨВ. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ ДҮГНЭЛТ, 
САНАЛ 

 

4.1 ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ ТУХАЙ ЖИЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ 
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 

Зураг.  5 "Худалдан авах ажиллагааг 
амжилттай зохион байгуулах нь сэдэвт 

сургалтын үеэр 

Зураг.  6 "Худалдан авах ажиллагааг 
амжилттай зохион байгуулах нь сэдэвт 

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

болгож, иргэд, олон нийтийн оролцоо, хяналтыг нэмэгдүүлнэ”, “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 ирүүлэх талаар мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар 

ханган ажиллаж байна.  

Үүний дүнд нийслэлд 664,9 тэрбум төгрөгийн 2065 төсөл, арга хэмжээний тендер 

зарлагдсанаас 99,6 хувь буюу 664,6 тэрбум төгрөгийн 2057 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 8 хувиар өссөн байна.  

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

БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ХҮРЭЭНД: 

2020 оны байдлаар нийт барилга угсралт, их засварын 658.3 тэрбум төгрөгийн 

гэрээний дүнтэй 482 ажил 59%-ийн дундаж гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж байна. Үүнээс 2018-2019 

он дамжин 530.2 тэрбум төгрөгийн гэрээний дүнтэй 270 төсөл, арга хэмжээний дундаж 

хэрэгжилт 67% байгаа бол 2020 онд шинээр 128.1 тэрбум төгрөгийн гэрээний дүнтэй 212 

төсөл, арга хэмжээ 49%-ийн дундаж явцтай хэрэгжиж байна. 

 
Хүснэгт 4 Барилга угсралт, их засварын ажил 

Ангилал Ажлын тоо 
Гэрээний дүн 

/төгрөг/ 
Ажлын 
явц /%/ 

Он дамжсан 270 530,255,623,335.7 67% 

2020 оны ажил 212 128,090,865,704.0 49% 

Нийт 482 658,346,489,039.7 59% 

 
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 91 255,197,809,155.0 59% 

НТХО 95 264,120,204,846.7 64% 

НОНХС 72 6,704,056,382.0 81% 

ДОНХС 7 2,824,725,643.0 67% 

ДХ 2 1,189,073,362.0 10% 

НЗД нөөц 3 219,753,947.0 100% 

Нийт 270 530,255,623,335.7 67% 

 
Хүснэгт 6  2020  онд шинээр хэрэгжиж байгаа ажлын мэдээлэл эх үүсвэрээр: 

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

УТХО 33 56,414,693,742.0 25% 

НТХО 81 60,458,951,032.0 43% 

НОНХС 80 5,938,674,159.0 59% 

ДОНХС 15 982,887,510.0 75% 

ДХ 2 1,071,648,356.0 88% 

НЗД нөөц 1 3,224,010,905.0 81% 

Нийт 212 128,090,865,704.0 49% 
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ТОХИЖИЛТ НОГООН БАйГУУЛАМЖ 

 

 

1. Богд хааны өвлийн ордоны музейн орчимд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /ХУД, 15 
дугаар хороо/.  

 

        
Зураг.  7 Хан-Уул дүүрэг 15 хороо Богд хааны өвлийн ордоны музейн орчимд цэцэрлэгт 

хүрээлэн 

 

2. Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сүхбаатарын талбайн урд байрлах хонхтой 
цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт, ногоон байгууламжийн ажил. 

 

 
Зураг.  8 Сүхбаатарын талбайн урьд байрлах Хонхтой цэцэрлэгт хүрээлэн 

 

3. Сонгинохайрхан дүүргийн “гүнжийн нүдэн нуур” цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын 

ажил. 
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Зураг.  9  Сонгинохайрхан дүүрэг Гүнжийн нүдэн нуур цэцэрлэгт хүрээлэн 

 

4. Гүн галуутай сургуулийн гадна хөл бөмбөгийн талбай /БНД, 1 дүгээр хороо/  
байгуулах ажил.  
 

        
Зураг.  10 Багануур дүүрэг Гүнгалуутай сургуулийн гадна хөлбөмбөгийн талбай 

5. Баянзүрх дүүрэг, 4 дүгээр хороо, цэцэрлэгт хүрээлэн, спорт талбай байгуулах 
тохижилтын ажил. 
 

      
Зураг.  11 Баянзүрх дүүрэг 4 дүгээр хороо Цэцэрлэгт хүрээлэн, спорт талбай 

 

6. СБД-ийн 5,6,9 дүгээр хорооны ногоон байгууламж, тохижилтын ажил. 
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Зураг.  12 Сүхбаатар дүүрэг 5,6,9 дүгээр хороо Ногоон байгууламж тохижилт 

7. Маршалын гүүрний баруун талд туул голын урд эрэгт амралтын талбай байгуулах. 
/ХУД 11 дүгээр хороо/ 

 

     
Зураг.  13 Хан-Уул дүүрэг Туул голын эрэгт дэх амралтын талбай 

 

8. Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах. /БГД, 1 дүгээр хороо, Алтай хотхон/ 
 

      
Зураг.  14 Баянгол дүүрэг 1 дүгээр хороо Алтай хотхон цэцэрлэгийн барилга 

 

Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах 100 ор /БЗД, 25 дугаар хороо/ 
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Зураг.  15 Баянзүрх дүүрэг 25 дугаар хороо Цэцэрлэгийн барилга 

9. Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 240 ор 

Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 125-р цэцэрлэг 

10. Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, 
Баянзүрх дүүрэг, 8 дугаар хороо, Баганат хороолол/  

Зураг.  16 Сонгинохайрхан дүүрэг 125 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 

Зураг.  17 Баянзүрх дүүрэг 8 дугаар хороо Баганат хороолол цэцэрлэгийн барилга 
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Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 22 дугаар хороо/ 

 

     
Зураг.  18 Баянзүрх дүүрэг 22 дугаар хороо Цэцэрлэгийн барилга 

 Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Агропаркийн эко сургалтын төвийн барилга, 300 
суудал Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг 

 

 

11. БГД, 19 дүгээр хороо 47 дугаар сургуулийн урлаг заал, хичээлийн кабинет, ариун 
цэврийн өрөөний засвар 

    

Зураг.  20 Баянгол дүүрэг 47 дугаар сургуулийн барилгын засвар 

12. Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цагдаагийн хэлтсийн барилга /НД/ 
 

Зураг.  19  Баянгол дүүрэг Агропаркийн эко сургалтын төвийн  барилга 



 

22 
 

Зураг.  22 Баянгол дүүрэг Нийтийн тээврий технийк хяналтын үзлэгийн төв барилга 

     
Зураг.  21 Налайх дүүрэг Цагдаагийн хэлтсийн барилга 

13. БГД, 20 дугаар хороо, Нийтийн тээврийн техник хяналтын үзлэгийн төв барилга 
 

  

14. СХД, 32 дугаар хороо, Мал эмнэлгийн хяналт, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн 
байгууламж барих ажил,  

Зураг.  23 Сонгинохайрхан дүүрэг Мал эмнэлгийн хяналт, ариутгал 
халдваргүйжүүлэлтийн байгууламж 
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15. Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Багануур дүүрэгт залуучуудыг ажлын 
байраар хангах, тогтвортой орлого бий болгох жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих 
төвийн барилга барих ажил 

ТОМООХОН ГҮҮР, ХООЛОй, ТУННЕЛИЙН ЗАСВАР 

ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ 

 

1. Баянхошууны эцсийн буудлаас хойш үргэжлэх 3.0 км авто зам,гүүрийн эхний 

ээлжийн ажил /СХД, 10-р хороо/ 

 2019 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр “Алтай рөүд” ХХК-тай 2,418,991.6 мянган төгрөгийн 

төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажиллаж байна. 

Нийт трассын дагууд газар чөлөөлөх шаардлагатай 98 нэгж талбар өртсөн бөгөөд 11 нэгж 

талбар чөлөөлөгдөж, 40 айлтай зөвшилцсөн боловч үлдсэн айлуудыг чөлөөлөх хөрөнгө 

байхгүй тухай НГЗБ-ын албанаас мэдэгдсэн тул  гэрээг 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны 

өдөр хүртэл сунгасан Нийт ажлын явц-35%  

2. "Налайхын барилгын материал үйлдвэрлэл, технологийн парк"-аас Налайх 

Чойрын чиглэлийн авто замтай холбох 4.64км авто зам /НД/ 

Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар ОНӨААТҮГ-тай 8,827,500.0 мянган төгрөгийн 

төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажилласан.  Нийт ажлын явц-100% 

Зураг.  24 Баянзүрх дүүрэг 8 дугаар хороо Баганат хороолол цэцэрлэгийн барилга 

Зураг.  25 Банхошууны эцсийн буудлаас хойш үргэлжлэх 3.0 км авто зам /Сонгинохайрхан 
дүүрэг 10 хороо/ 
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Зураг.  26 Налайх дүүрэг "Налайхын барилгын материал үйлдвэрлэл, технологийн парк"-

аас Налайх Чойрын чиглэлийн авто замтай холбох 4.64км авто зам 

3. Шинэ эцэс ба Тоосгоны үйлдвэрийн чиглэлийн 1.7 км авто зам /СБД 16,18- р 

хороо/ 

 “Ди Вай Кэй Би” ХХК-тай 1,790,030.4 мянган төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх 

гэрээ байгуулан ажилласан. Нийт ажлын явц-100% 

4. 63 дугаар байрнаас Мянганы зам хүртлэх шинээр барих авто зам 1.7 км 
/НД 2-р хороо /  

 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр “Билэгт зам” ХХК-тай 2,220,688.6 мянган төгрөгийн 

ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Нийт ажлын явц-100%.  

Зураг.  27 Сүхбаатар дүүрэг 16,18-р хороо Шинэ эцэс ба Тоосгоны үйлдвэрийн чиглэлийн 
1.7 км авто зам 

Зураг.  28 Налайх дүүрэг 2 хороо  Мянганы зам хүртэлх шинээр барих 1.7 км авто зам 
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5. Гэр хороолол доторх холбоос замуудыг шинээр барих: /Налайх - Чойрын  

уулзвараас төмөр замын 5 шар байр хүртэлх 4.4км авто зам/ 

“ЗБИБ ХХК болон Мотор Сервис ХХК-ийн түншлэл”-тэй  4,381,978.8  мянган төгрөгний өртөг 

бүхий гэрээ байгуулан өдөр тутмын ажилд захиалагчийн хяналт тавин ажилласан.  

Нийт ажлын явц-100% 

  

Зураг.  29 Налайх - Чойрын  уулзвараас төмөр замын 5 шар байр хүртэлх 4.4км авто зам 

6. Ахмадын хорооллын орчмын Нарны зам, Дүнжингаравын авто замыг 

холбосон төмөр зам доогуурх явган зорчигч, автомашинд зориулсан нүхэн гарц 

авто зам /БЗД 

- 2020 оны 02-р сарын 14-ний өдөр “Мотор сервис” ХХК болон “Алтай рөүд” ХХК-ийн 

түншлэлтэй 3,070,403.5 төгрөгний өртөг бүхий байгуулан ажиллаж байна. 

- Газар чөлөөлөлт хийгдээгүйн улмаас барилгын ажлын гэрээг 2021 оны 11-р сарын 15 

хүртэл сунгасан 

- Нийт замын урт 0,238 км үүнээс дөрвөн хонгил бүхий 20 м урт 14 м өргөнтэй  нүхэн гарц, 3 

м өргөнтэй 2 хонгил явган хүний нүхэн гарц, 16 м тулц хана, дөрвөн эгнээ бүхий 14м өргөн 

авто зам, хоёр талдаа 3м  явган зам , уулзварт гэрлэн дохио, хоёр талдаа гэрэлтүүлэгтэй, 

Туул коллектоын шугамыг хүчитгэх, борооны ус зайлуулах өргөлтийн насос суурилуулах 

зэрэг ажлууд хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. 

- Төмөр замаас урд хэсгийн авто замын ажил хийгдсэн. Үүнд: 

- Бохир усны Туул-1 коллекторын шугамын хүчитгэлийн ажил  

- Замын өргөслөлттэй хэсгийн борооны ус зайлуулах шугам шилжүүлэх, гэрэлтүүлгийн шон 

шилжүүлэх ажил 

-  Авто замын далан суурийн ажил, хашлага суулгах, суурь хучилтын ажлууд хийгдсэн. 

- Шинээр хийгдэх гэрэлтүүлгийн ажил 

- Дүнжингаравын замтай холбогдож байгаа уулзварт гэрлэн дохио суурилуулах 

- Замын трасст орсон цахилгааны 10кВ-ын кабель шугамын шилжүүлгийн ажил 

- Нүхэн гарцын үндсэн хийцүүдийн хэв, хашмал захиалгаар хийлгэх, хийц эдлэлүүдийг цутгах 

зэрэг ажлууд хийгдсэн. Нийт ажлын явц-41% 
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Зураг.  30 

 

7. Жанжин клубын орчмын төмөр зам доогуурх явган зорчигч болон 

автомашинд зориулсан нүхэн гарц, авто зам /БЗД, 12 дугаар хороо/ 

2020 оны 01 дүгээр 02-ны өдөр “Туулын гүүр далай” ХХК 1,193,400.0 мянган төгрөгийн гэрээ 

байгуулсан.  

. Ажлын явц 100% 

  

Зураг.  31 Баянзүрх дүүрэг 12 хороо Жанжин клубын орчмын төмөр зам доогуурх явган 

зорчигч болон автомашинд зориулсан нүхэн гарц, авто зам 

8. Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг /СБД 1-р хороо/ 

 2019 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр “Жи Пи экспресс финанс” ХХК-тай 967,458.7 мянган 

төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулсан. 2020 онд үлдэгдэл 

санхүүжилт хүлээгдэж байгаад 2020 онд төсөвт тусгагдан 2-р улиралд олгогдсон. Нийт 

ажлын явц-100% 

Зураг.  32 Сүхбаатар дүүрэг 1 хороо Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг 
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9. Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн  гадна зам, талбайн 

тохижилтын ажил /СБД 1-р хороо/ 

2019оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр “Неон гэгээ” ХХК-тай 200,283.9 төгрөгийн төсөвт 

өртөг бүхий тохижилтын ажлын гэрээ байгуулан өдөр тутмын ажилд захиалагчийн хяналт 

тавин ажилласан. Нийт ажлын явц-100% 

10. Багахангай  дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн гадна зам, талбайн 

тохижилтын ажил 

2019 оны 04-р сарын 09-ны өдөр “Их уул зам” ХХК-тай 287,094.1 мянган төгрөгийн төсөвт 

өртөг бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажилласан. Нийт ажлын явц-100% 

11. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв /БЗД, 9-р хороо/ 

2019 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр Пи Си Эф ХХК-тай 1,485,834.2 мянган төгрөгийн 

төсөвт өртөг бүхий тохижилтын ажлын гэрээ байгуулан ажилласан. Нийт ажлын явц-100% 

 

 

 

 

Зураг.  33 Сүхбаатар дүүрэг 1 хороо Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн  
гадна зам, талбайн тохижилтын ажил 

Зураг.  34 Багахангай  дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн гадна зам, талбайн тохижилтын 
ажил 
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Зураг.  36 Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн гадна зам, талбайн тохижилтын 
ажил 

Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн гадна зам, талбайн тохижилтын ажил 

2019 оны 04 сарын 09-ны өдөр “Жи Ти Кэй Эс”ХХК-тай 1,541,036.5 төгрөгийн төсөвт өртөг 

бүхий барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажилласан. Нийт ажлын явц-100%  

 

12. Багануур дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн гадна зам, талбайн тохижилтын 

ажил 

2019 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдөр “Жинчин Гранд” ХХК-тай 1,499,693.7 төгрөгний өртөг 

бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажилласан. Нийт ажлын явц-100% 

 

 

 

 

Зураг.  35 Баянзүрх 9 хороо Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 

Зураг.  37 Багануур дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн гадна зам, талбайн 
тохижилтын ажил 
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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 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 2020 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн 6-1/1958 дугаар албан бичгээр 

ирүүлсэн “Худалдан авах ажиллагааны 2019 оны хэрэгжилтэд үнэлгээ өгсөн тухай” 

дүгнэлтээр дараах алдаа дутагдал гарсан байна. Үүнд: 

 

Төлөвлөлтөөс хамаарах:   

- Төлөвлөгөөг оновчтой батлуулаагүй улмаас төлөвлөгөөнд нийт 182 удаа цахим 

системээр өөрчлөлт оруулсан. 

- Тендерүүд батлагдсан төлөвлөгөөнд заасан үнэлгээний хороо байгуулах 

хугацаанаас 208 хүртэл хоног хэтэрсэн   

 

  Зохион байгуулагч байгууллагаас хамаарах: 

- Тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон шалтгааныг судалж тендерийн баримт 

бичигт өөрчлөлт оруулсны үндсэн дээр дахин зарлах.   

- Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар зохион байгуулах ёстой төсөл, арга 

хэмжээг тендер шалгаруулалтын онцгой журмаар зохион байгуулсан. 

- Шууд гэрээ байгуулах аргаар зохион байгуулсан тендер шалгаруулалтын үр дүнг 

цахим системд нийтлэх. 

 

2. Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын “Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын 

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

дутагдал гарсан байна. Үүнд: 

- Зураг төсвөө батлуулсан, хуульд заасан бусад зөвшөөрөл олгогдсон төсөл, арга 

хэмжээг төсөвт суулгах 

- Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас эрх шилжиж ирсэн даруйд худалдан авах 

ажиллагааг шуурхай зохион байгуулах. 

 

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 
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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. 

Тендерийн урилгыг системд байршуулсан эсэх. 

Тендерийн үр дүнг системд нийтэлсэн 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  

http://www.tender.gov.mn/
http://www.tender.gov.mn/
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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.  

 

 

--о0о— 

 


