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Тус газар нь 2019 онд эрх, зүйн ажлын чиглэлээр дараах ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэлээ.  

 

Хуулийн төсөл, холбогдох дүрэм журамд санал өгсөн байдал: 

1.Сангийн яамнаас “Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт 

оролцогчдод ил болгох журам”-ын төслийг боловсруулан санал авахаар ирүүлсэн бөгөөд 

тус журмын 2.5-д санал тусгаж Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлсэн.  

2.Төрийн албаны тухай хуулийн 19 дүгээр зүйл, УИХ-ын 2019 оны 21 дүгээр 

тогтоолыг үндэслэн төрийн жинхэнэ албан хаагчид албан тушаалын зэрэг дэв, түүний 

нэмэгдэл олгуулах саналыг Нийслэл дэх Төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүлэн 

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны “Зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох тухай” А/491 дүгээр 

захирамжийн дагуу Сургалт, судалгааны хэлтсийн дарга С.Нямдорж, эрх зүй, хүний нөөц 

хариуцсан мэргэжилтэн Т.Одонтогоо нарт зэрэг дэвийг шинээр олгуулж, Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн хэлтсийн дарга Г.Ганзориг, мэргэжилтэн С.Уугантуяа, Н.Одонтуяа, 

Б.Сайнжаргал нарын зэрэг дэвийг ахиулж, нэмэгдлийг Газрын даргын 2019 оны А/26 дугаар 

тушаалын дагуу 2019.05.01-ний өдрөөс олгож эхлээд байна. 

3. Засгийн газраас 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил”, Нийслэлийн 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлаас “Иргэдийн оролцоотой хөгжлийн жил” болгон 

зарласантай холбогдуулан гэр бүл, хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн үр дагавар болсон сөрөг 

үзэгдлүүдтэй тэмцэх, түүнийг арилгах ажлыг салбар дундын оролцтоотой “Хүчирхийлэлгүй 

хот” хөтөлбөрт суурилсан хэлбэрээр хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан тус хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгах саналыг Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн 

хөгжлийн газарт хүргүүлсэн. 

4. Засгийн газрын 2019 оны “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил болгон зарлах 

тухай” 23 дугаар тогтоол болон “Төрийн үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний 

тухай” 149 дүгээр тогтоолын дагуу нийслэлээс үзүүлж буй үйлчилгээг операторын горимоор 

дамжуулан хүргэхтэй холбогдуулан тус газраас иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй төрийн 

үйлчилгээний жагсаалт, уг үйлчилгээг зохицуулж буй холбогдох хууль, тогтоомжийн 

мэдээллийг НЗДТГазарт хүргүүлсэн.  

5. “Хүчирхийлэлгүй хот” /хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлтэй тэмцэх/ нийслэлийн 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгах саналыг Нийслэл дэх 

Төрийн албаны салбар зөвлөл хүргүүлсэн. 

6.“Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын 

мэдүүлгийг бүртгэх, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагааны журам”, “Албан 

тушаалтан өөрт ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд 

болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журам”, “Албан тушаалтны хувийн 

ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн талаар мэдээлэх, мэдээлэл 

өгөх журам”-ын төслүүдтэй танилцаж, төсөлд тусгах саналыг Нийслэлийн Засаг даргын 

Тамгын газрын Төрийн захиргаа, удирдлагын хэлтэст хүргүүлсэн.  

 



Зохион байгуулалтын арга хэмжээ: 

1.Нийслэлийн эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн санг эрхлэн хөтлөх журам”-ын дагуу 

http://ublegal.mn сайтад захирамжлалын баримт бичгийг бүртгэх, тайлан мэдээг заасан 

хугацаанд хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулж, 2019 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 

байдлаар тус байгууллагаас А тушаал 51, Б тушаал 55 нийт 106 тушаал гарсан бөгөөд 

тухай бүрт мэдээллийн санд бүртгэн оруулсан. Мөн 2017 оноос хойших захирамжлалын 

баримт бичгийг мэдээллийн санд нөхөн оруулах ажил хийгдсэн. 

2. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсээс 

ирүүлсэн нийслэлийн дотоод удирдлагын “UB ERP” системд холбогдох мэдээллийг оруулах 

үүрэг чиглэлийн дагуу байгууллагын салбар нэгжүүдэд цаг бүртгэлийн төхөөрөмжийг “UB 

ERP” системд бүрэн холбож,  системийг үйл ажиллагаандаа ашиглах, албан хаагчдын 

хэрэглээг жигдрүүлэх арга хэмжээг авч ажиллаа. Байгууллагын 15 албан хаагч өөрсдийн 

гар утас нь дээр ERP application татаж ашиглаж байна. Зарим албан хаагчдын тухайд гар 

утасны үйлдлийн систем болон бусад шалтгааны улмаас апплейкшнийг татахад асуудал 

үүсч байна.  

Албан хаагчид сургалтад хамрагдах болон бусад шалтгааны улмаас гадуур ажиллах 

тохиолдолд харьяа нэгжийн даргаас “UB ERP” системийн цаг бүртгэл цэсээр дамжуулж 

зөвшөөрлийг авч байна.  

Мөн байгууллагын албан хаагчдын мэдээллийг “UB ERP” системийн хүний нөөцийн 

удирдлага дэд цэсэнд оруулсан бөгөөд мэдээлэлд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг тухай бүр 

хийж, баяжуулан ажиллаж байна.  

3. Засгийн газрын 2018 оны “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 62 дугаар 

тогтоол 2019.05.15-ны өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан сайжруулсан түлшний 

эрэлт нийлүүлэлт, түгээлт борлуулалт, нөөцлөлтийн тэнцвэрт байдлыг хангах ажлын 

хүрээнд тус газрын гэр хороололд амьдардаг, сайжруулсан түлш хэрэглэх албан хаагчдын  

судалгааг НЗДТГ-т хүргүүлсэн бөгөөд цаашид судалгаанд хамрагдсан албан хаагчдад 

шаардлагатай сайжруулсан түлшийг “Таван толгой” ХХК-тай гэрээ байгуулж худалдан авах 

үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллана.  

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/1016 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг 

зохион байгуулах ажлын хүрээнд тус газраас санаачлан “Утааны эсрэг миний оролцоо” аян 

зохион байгуулж, түлш савлахад тулгарч буй бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд аж ахуйн нэгж 

байгууллага, төрийн бус байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллагуудыг татан оролцуулах 

төлөвлөгөөний дагуу нийслэлийн нутгийн захиргааны болон нийслэлийн өмчит төсөвт 94 

байгууллагыг "Таван толгой түлш” ХХК-ийн сайжруулсан түлш шуудайлах ажилд 

байгууллагынхаа албан хаагчдыг нэг өдөр сайн дураар ажиллуулан, хамтран ажиллах 

тухай уриалга гаргаж албан бичиг хүргүүлсэн бөгөөд 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний 

өдрийн байдлаар 19 байгууллага 524 ажилтан, албан хаагчид уг сайн дурын арга хэмжээд 

нэгдэхээ уламжилж, хуваарийн дагуу 7 байгууллагын 206 албан хаагч тодорхой цэгүүдэд 

сайжруулсан түлш савлах ажлыг зохион байгууллаа. 

          2019 оны 11 дүгээр сарын 25,28,29-ний өдрүүдэд  Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

газрын Цагийн ажлын бирж дээр “Таван толгой” ХХК-ийн сайжруулсан түлш савлах ажилд 

нийт 500 ажилтны бүртгэлийг хийсэн.  

         Уг ажлын хүрээнд төвийн бүсийн 6 дүүргээс нийтдээ 209 иргэний бүртгэл судалгааг 

ирүүлсэн бөгөөд Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар бүртгэлийн үйл ажиллагааг 

зохион байгуулж, “Таван толгой” ХХК  нь ажиллах хүсэлт гаргасан иргэдтэй хөдөлмөрийн 
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гэрээг байгуулж, төвийн 6 дүүрэгт байрлах түлш савлах 8 цэгт иргэдийг ажиллуулах 

хуваарь гаргах ажлыг хариуцан зохион байгуулж байна. 

4. Монгол Улсын Засгийн газраас 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” 

болгон зарлаж, төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт үе шаттай нэвтрүүлж байгаатай 

холбогдуулан тус байгууллага нийслэлийн хэмжээнд нэвтрүүлж байгаа  

www.eservice.ulaanbaatar.mn  дэд системд бүрэн нэвтэрсэн. Тус дэд системтэй 

холбогдуулан Нийслэлийн ЗДТГ-аас 2019.01.24-ний өдөр ирүүлсэн чиглэлийн дагуу 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвөөс иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй үйлчилгээний эрх 

зүйн зохицуулалт, шат дамжлага, баримт бичгийн бүрдэл, төлбөр тооцоо, шийдвэрлэлтийн 

хугацаа зэрэг мэдээллийг шинэчлэн боловсруулж, үйлчилгээний зураглалыг 

баталгаажуулсан. Мөн иргэдийн цаг хугацааг хэмнэх, шат дамжлагыг нэгтгэн чирэгдлийг 

багасгах зорилгоор ажлын байрны өдөрлөг, яармагийг тогтмол зохион байгуулж, ажил хайгч 

иргэнийг бүртгэх, ажилд зуучлах, ажлын шууд ярилцлагад хамруулах зэрэг үйлчилгээг нэг 

дороос хүргэж байна. 

5. Тус газар нь ажилтан албан үүргээ гүйцэтгэхдээ Төрийн албаны тухай хууль, 

Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай болон бусад холбогдох 

хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд эрхэмлэн дээдлэх зүйлс, байгууллагын соёл, дагаж 

мөрдөх ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоож, Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор 

“Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм” шинэчлэн 

батлагдсантай холбогдуулан Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2019 оны 

“Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай” А/06 дугаар тушаалын дагуу 

төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчдын баримтлах ёс зүйн дүрмийн 

хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, иргэн, хуулийн 

этгээд, төрийн албан хаагчийн гомдол, мэдээллийн дагуу төрийн албан хаагчийн ёс зүйн 

хэм хэмжээг зөрчсөн эсэх асуудлыг хянан шалгаж, эцэслэн дүгнэж, шийдвэр гаргах эрх 

бүхий“ Ёс зүйн зөвлөл”-ийг 3 жилийн хугацаатай 5 хүний  бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн 

байгуулсан. 

“Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийн талаар 

байгууллагын нийт албан хаагчдад 9 дүгээр сарын 25-д сургалт зохион байгууллаа. 

Тайлант хугацаанд байгууллагын “Ёс зүйн зөвлөл”-д нэр бүхий 1 албан хаагчид 

холбогдох ёс зүйн гомдол ирсэн бөгөөд зөвлөл “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний 

албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг удирдлага болгон шалгалт явуулахад гомдолд дурдсан 

асуудлын дагуу дээрх албан хаагч нь иргэд, оюутан, багш нартай зүй бусаар харьцсан, ёс 

зүйн хэм хэмжээг удаа дараа зөрчсөн гэх үйлдлүүд тодорхой баримтаар нотлогдоогүй тул 

гомдолд холбогдсон албан хаагч болон байгууллагын нийт албан хаагчдад “Төрийн албан 

хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ”-г цаашид үйл ажиллагаандаа чанд мөрдөж, ёс зүйн зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлж ажиллах зөвлөмж өгсөн. 

Мөн УИХ-ын гишүүн О.Баасанхүүгийн санаачлага, УИХ-ын дэд дарга Л.Энх-

Амгалангийн дэмжлэгтэйгээр Төрийн албаны зөвлөл, Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын 

Хөгжлийн хөтөлбөрийн “Монгол улсад мэргэжлийн иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх 

нь” төсөл, “Хамтдаа өсөх” төрийн бус байгууллага хамтран зохион байгуулсан “Зөв төр-

шударга ёс” сэдэвт сургалтад 2019.05.01-ний өдөр тус газрын 2 мэргэжилтэн оролцсон.    

   6. Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны А/436 дугаар захирамжийн дагуу  

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян-2019”-ыг “Эрүүл аюулгүйн ирээдүйн 

хөдөлмөрийн төлөө” уриан дор нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулан ажиллалаа. 
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Аяны хүрээнд хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, ажилтны амь нас, эрүүл мэндийг 

хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, холбогдох хууль тогтоомжийг сурталчлах ажлын 

төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.  

Аяны хүрээнд 750 гаруй иргэнд мэдлэг, мэдээлэл хүргэн, ХАБЭА-н хууль, 

мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх тухай асуудлаар 

плакат, ном, гарын авлага хэвлүүлэн төр захиргааны байгууллага, сүлжээ супермаркет, их, 

дээд сургууль, кино театр зэрэг 20 гаруй цэгт байршуулан иргэд, аж ахуйн нэгжид 

сурталчлан ажиллалаа.  

 7. “Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Сайдын 2019 оны А/149 дүгээр тушаал, 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/76 дугаар 

тушаалын дагуу ОУХБ-ын 100 жил, хөдөлмөрийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны 

төв байгууллага үүсч хөгжсөний 60 жилийн ойн хүрээнд яам, харъяа байгууллагуудын үйл 

ажиллагааг олон нийтэд сурталчлан таниулах, иргэдэд хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 

цогц үйлчилгээг үзүүлэх зорилго бүхий “Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын салбарын 

нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд зохион 

байгууллаа.  

Өдөрлөгт ХНХЯ, ХХҮЕГ, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Гэр бүл, хүүхэд, 

залуучуудын хөгжлийн газар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар, 

Цагдаагийн ерөнхий газар, Нийслэлийн хөдөлмөр, нийгмийн салбарын хэрэгжүүлэгч 

агентлагууд,Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний төв, Хөдөлмөр, нийгмийн 

хамгааллын судалгааны институт, ХАБЭМэндийн төв болон тэдгээрийн харьяа газар, 

хэлтсүүд, Олон Улсын хүүхдийн Найрамдал цогцолбор, Өнөр бүл төв, Карьер хөгжлийн 

төв, Хэрэглээний сэтгэл судлалын хүрээлэн, Ногоон бүсийн зуслангууд, Мэргэжлийн 

боловсрол сургалтын байгууллагууд, бичил бизнес эрхлэгч 20 гаруй хүн, эрх бүхий 10 

хөдөлмөрийн бирж, 65 ажил олгогч зэрэг нийт 151 байгууллага оролцсон байна. 

Өдөрлөгөөр нийт 5863 ажлын байрны захиалгыг иргэдэд танилцуулж, ажил хайгч 655 

иргэнийг бүртгэн, 654 иргэнийг ажилд зуучилж, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 

болон хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээлэл, зөвлөгөөг 

3923 иргэнд тус тус хүргэсэн байна. Мөн бичил бизнес эрхлэгч 25 иргэн үйлдвэрлэсэн 200 

нэр төрлийн бараа, бүтээгдэхүүнээ сурталчлан оролцож, 836.000 төгрөгийн борлуулалт 

хийснээс хөгжлийн бэрхшээлтэй 13 иргэн 130 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнээ 

борлуулж, 570,0 мянган төгрөгийн борлуулалт хийсэн байна. 

8. Ажилтан, албан хаагчдын цаг ашиглалт, ажлын бүтээмжийг сайжруулах, үүрэгт 

ажлаа чанартай, үр дүнтэй хийж гүйцэтгэх, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор 

“Сахилгын зөрчилд авах арга хэмжээний тухай жагсаалт”-ыг боловсруулж,  байгууллагын 

дотоод сүлжээнд байршуулан ажилтан, албан хаагчдад мэдээлсэн. 

  9. Тус газрын удирдлагууд иргэдийг хүлээн авч уулзах уулзалтын хуваарийг баталж, 

иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөлөлтэй уулзалтыг зохион байгуулж, төрийн 

үйлчилгээг ил тод хүнд сурталгүй хүргэж байна.  

10. Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх 

албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлагыг батлах тухай” 02 дугаар тогтоол, “Албан 

тушаалын тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам батлах тухай” 03 дугаар тогтоолын 

хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор байгууллагын албан хаагчдын албан тушаалын 

тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсгийг Газрын даргын 2019 оны А/28 

дугаар тушаалаар баталж, ажлын хэсэг газар, хэлтсийн дарга нарын албан тушаалын 



тодорхойлолтыг боловсруулан Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газарт 

хүргүүлэн Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 72 дугаар тогтоолын 13, 18 19 20 

хавсралтуудаар  зөвшөөрлийг олгуулж, Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний ерөнхий 

газрын даргын 2019 оны А/215 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

газрын даргын албан тушаалын тодорхойлолтыг, Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

газрын даргын 2019 оны А/43 дугаар тушаалаар хэлтсийн дарга нарын албан тушаалын 

тодорхойлолтыг тус тус баталсан. Дээрх шийдвэрийн дагуу газар, хэлтсийн дарга нарын 

албан тушаалын тодорхойлолт Төрийн албаны зөвлөлөөр албан ёсоор батлагдсан. 

Газрын албан хаагчдын албан тушаалын тодорхойлолтыг боловсруулах ажил 

хийгдэж байна. 

  11. УИХ-ын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Авилгатай тэмцэх үндэсний 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд төлөвлөгөө гаргаж батлуулан төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийг 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар гаргасан. Мөн Авилгын эсрэг үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаа. 

Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 1 албан тушаалтны хувийн ашиг 

сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг Авилгатай тэмцэх газарт хянуулахаар хүргүүлж, 

Авилгын эсрэг хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.8, Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын 

хорооны 2012 оны 05 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Албан тушаалтны хувийн ашиг 

сонирхлын мэдүүлэг, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн маягт, түүнийг бүртгэх хянах, хадгалах 

журам”, Авилгатай тэмцэх газрын 2019 оны 05/8927 дугаар албан бичгийг тус тус  үндэслэн 

албан тушаалд томилсон.  

ХАСХОМ шинэчлэн гаргасан 4 албан тушаалтан, шинээр нийтийн албанд 

томилогдсон 1 албан тушаалтны ХАСХОМ мэдүүлгийг ЭБАТ хуулийн хугацаанд 

баталгаажуулан, тайланг ХХҮЕГ-т хүргүүлсэн ба мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтнуудын 

хамаарал бүхий этгээдийн судалгааг 2019 оны 11 дүгээр сард шинэчлэн гаргалаа.  

Авилгатай Тэмцэх Газрын олон нийтийн төвд зохион байгуулагдсан 1 удаагийн 

сургалтад тус Газрын 2 албан хаагч хуваарийн дагуу хамрагдав. 

  12. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 16/08 дугаар тогтоолоор 

Нийслэлийн иргэдийн хууль, эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх дэд хөтөлбөрийг баталсан. 

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2019.04.18, 

2019.04.24, 2019.05.01-ний өдрүүдэд Багануур, Багахангай, Налайх дүүргийн иргэдэд 

зориулан зөвлөгөө өгөх өдөрлөгийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх 

зүйн хэлтсээс зохион байгуулсан бөгөөд тус өдөрлөгүүдэд мэргэжилтэн Т.Одонтогоо, 

Л.Норов нар хуваарийн дагуу оролцож, иргэдэд хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар мэдээлэл 

зөвлөгөө өгч, гарын авлага, зөвлөмж тараалаа. 

  13. НЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтсээс Нийслэл дүүргийн захиргааны байгууллагын 

хууль эрх зүйн албан хаагчдын зөвлөгөөн 2019.11.29-нд Blue Sky зочид буудлын хурлын 

танхимд зохион байгуулагдаж, уг зөвлөгөөнд тус газрын эрх зүй, хүний нөөц хариуцсан 

мэргэжилтэн Т.Одонтогоо оролцлоо. Зөвлөгөөнөөр 2019 онд шинээр батлагдсан болон 

2020 онд хэрэгжих хуулиудын талаар  болон Захиргааны ерөнхий хуулийн практик,  

хэрэглээ, анхаарах зарим асуудал болон бусад сэдвийн хүрээнд НЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн 

хэлтсийн албан тушаалтнууд болон хуульч П.Баттулга нар илтгэл тавьж хэлэлцүүллээ.  

 14. НЗДТГ-аас 2019.12.09-ний өдөр зохион байгуулсан “Жендэр ба хөгжил” Нийслэлийн 

анхдугаар чуулганд тус газраас 2 албан хаагч оролцсон. 



 

Хууль хяналтын байгууллагуудад шалгагдаж байгаа асуудлууд:  

1. Эрүүгийн Цагдаагийн газар: Эрүүгийн цагдаагийн газрын Эдийн засгийн гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх газрын мөрдөн байцаагч н.Очирболд, н.Дашпүрэв, н.Түвшинсанаа нар 

“Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах хөтөлбөр”-ийн талаар Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

хэлтсийн дарга, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн нараас хөтөлбөрийн анх батлагдсан 

болон санхүүжилтийг эргэн төвлөрүүлж буй талаар тайлбар авсан.  

2. Цагдаагийн ерөнхий газар, Эрүүгийн цагдаагийн газар, Эдийн засгийн гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх тэмцэх газрын мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн чиглэлийн ахлах 

мөрдөгч, Цагдаагийн дэд хурандаа Б.Баттулгын 2019 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 

албан бичиг, Нийслэлийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор, хууль цаазын ахлах 

зөвлөх Б.Бүжинлхам 3036 дугаартай Прокурорын Зөвшөөрөлд заагдсан Бичил бизнесийг 

дэмжих Нийслэлийн сангаас зээл авсан 123 хадгаламж, зээлийн хоршоотой байгуулсан 

гэрээнүүдийн хуулбар 924 хуудас баримт бичиг, 3088 дугаартай Прокурорын Зөвшөөрөлд 

заагдсан Бичил бизнесийг дэмжих Нийслэлийн сангаас санхүүжилт авсан хадгаламж, 

зээлийн хоршоодод гаргасан нэхэмжлэлийн дагуу иргэний хэргийн шүүхүүдээс гаргасан 

шүүхийн шийдвэрийн тогтоолын хуулбар 7 хуудас баримт бичгийг баталгаажуулж тус тус 

хүргүүлсэн.  

3. Авлигатай тэмцэх газраас “Бичил бизнесийг дэмжих, ядуурлыг бууруулах 

хөтөлбөрийг Үндэсний аудитын газрын дүгнэлтээр прокурорын зөвшөөрөл ирсний дагуу 

Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газарт ирүүлсэн Прокурорын зөвшөөрлийн дугаар, 

хавтаст хэргийн дугаарыг тодруулсан.   

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг 

хангаагүй, хугацаатай өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг ирүүлээгүй, ирүүлсэн биелэлт 

шаардлага хангаагүй шалтгаанаар 2019 онд 4 хадгаламж зээлийн хоршооны тусгай 

зөвшөөрлийг хүчингүй болгон 5 хадгаламж зээлийн хоршооны тусгай зөвшөөрлийг 

түдгэлзүүлсэн байна. 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар хамтран ажиллах гэрээг сунгаж, 

нэмэлт гэрээ байгуулсан 106,  хамтран ажиллах гэрээний нэмэлт гэрээ байгуулсны дараа 

тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон 4, тусгай зөвшөөрөл нь түдгэлзсэн 3, хадгаламж, 

зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон 16, Хадгаламж, 

зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нь түдгэлзсэн 5 хоршоо байна. 

Мөн Өмгөөллийн “Файт Партнерс” ХХН-тэй Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээ 

байгуулж дараах 26 хадгаламж, зээлийн хоршоог шүүхэд өгсөн.  

4. Сүхбаатар дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд хянагдаж байгаа “Кропс” 

сургалтын төвийн нэхэмжлэлтэй Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газарт холбогдох 

1,749,200 төгрөг гаргуулах тухай иргэний хэрэгт хариуцагчаар оролцсон.   

Нэхэмжлэлд дурьдсан талуудын хооронд 2012 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр 

“Мэргэжлийн болон давтан сургалтыг эрхийн бичгээр зохион байгуулах тухай” 87 тоот 

гэрээний хүчинтэй хугацаа болох 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөс хойш 3 жилийн 

хугацаанд буюу 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл гэрээний үлдэгдэл төлбөр 

болох 421,800 төгрөгийг нэхэмжлээгүй тул Иргэний хуулийн 75 дугаар зүйлийн 75.2.1 дахь 

хэсэгт “Гэрээний үүрэгтэй холбоотой шаардлага гаргах хөөн хэлэлцэх хугацаа гурван жил” 

гэж зааснаар  шаардлага гаргах хөөн хэлэлцэх хугацааг хэтрүүлсэн байх тул хариуцагч нь 

мөн хуулийн 82 дугаар 82.1 дахь хэсэгт “Хөөн хэлэлцэх хугацаа өнгөрсөн бол үүрэг 



гүйцэтгэгч үүрэг гүйцэтгэхээс татгалзах эрхтэй” гэж заасны дагуу гэрээний үлдэгдэл төлбөр 

болох 421,800 төгрөгийг нэхэмжлэгчид төлөхөөс татгалзаж, 2019.11.20-нд зохион 

байгуулсан шүүх хуралдаанаар нэхэмжлэгч талын гаргасан нэхэмжлэлийн хөөн хэлэлцэх 

хугацаа дууссан тул хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн. 

5. Тус газар нь Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2017 оны 

А/227 дугаартай тушаал, мөн газрын даргын 2017 оны А/242 дугаартай тушаалын дагуу 

н.Сүх-Эрдэнэтэй 2017 онд “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгч, 

төгсөгчдийн бүлэгт эргэн төлөлттэй санхүүгийн дэмжлэг олгох гэрээ” байгуулсан бөгөөд 

иргэн н.Сүх-Эрдэнэ зээлийн төлбөр буцаан төлөх үүргээ бүрэн биелүүлээгүй тул гэрээний 

үүрэгт заасан төлбөрийг гаргуулахаар Хан-Уул дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 

шүүхэд нэхэмжлэл гаргасны дагуу 3 удаагийн шүүх хурал зохион байгуулагдаж, хариуцагч 

тал нэхэмжлэлийн шаардлагад заасан 7.510.000 төгрөгийг төлж нэхэмжлэлийн шаардлагыг 

бүрэн биелүүлсэн тул  нэхэмжлэгчийн хүсэлтийн дагуу Хан-Уул дүүргийн иргэний хэргийн 

анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2019 оны 183/ШШ2019/01932 дугаар “Нэхэмжлэгчийн 

татгалзлыг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай” захирамж гарсан.  

6. Иргэн н.Есүхэйтэй 2017 онд “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг 

дэмжих хөтөлбөрийн гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээнээс шалгарсан Оюутан Киоск 

төсөлд санхүүжилт олгох гэрээ” байгуулсан бөгөөд иргэн н.Есүхэй гэрээний үүргээ 

биелүүлээгүй тул Сонгинохайрхан дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд 

нэхэмжлэл гаргасан. Тус нэхэмжлэлийн дагуу 4 удаагийн шүүх хурал зохион байгуулагдаж, 

хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад зохигч эвлэрэн, эвлэрлийг шүүгчийн 

захирамжаар баталгаажуулахаар шийдвэрлэгдсэн. Иргэн н.Есүхэй нь гэрээний үүрэгт 

заасан төлбөрийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн дотор төлж дуусгахаар тогтож, 

шүүгчийн 184/ШШ2019/02278 дугаар захирамжаар хэрэг хялбаршуулсан журмаар 

шийдвэрлэгдсэн. Гэвч иргэн С.Есүхэй нь шүүхийн шийдвэрийг сайн дураар биелүүлээгүй 

тул харъяа шүүхэд шүүгчийн захирамжийг албадан гүйцэтгүүлэх тухай хүсэлт хүргүүлж, 

хүсэлтийг шүүх ханган тус шүүхийн шүүгчийн 2019 оны 184/Ш32019/13761 дүгээр “Шүүхийн 

шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэх тухай” захирамж болон 184/ГХ2019/1525 дугаар 

гүйцэтгэх хуудас гарсан.  

7. Иргэн Д.Саранзаяатай 2017 онд “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын 

төгсөгч, төгсөгчдийн бүлэгт эргэн төлөлттэй санхүүгийн дэмжлэг олгох гэрээ” байгуулсан 

бөгөөд иргэн Д.Саранзаяа нь гэрээний үүргээ биелүүлээгүй тул Сүхбаатар дүүргийн 

иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж, хэрэг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагааны явцад зохигч эвлэрэн хэлэлцэж, хариуцагч Д.Саранзаяа нь нэхэмжлэлийн 

шаардлагад заасан төлбөрийг 2019 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор төлж 

дуусгахаар тохиролцсон тул тус шүүхийн шүүгчийн “Зохигч эвлэрснийг баталж, хэргийг 

хэрэгсэхгүй болгох тухай” 181/ШШ2019/01773 дугаар гарсан.  

8. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/227 

дугаартай тушаал, мөн газрын даргын 2017 оны А/242 дугаартай тушаалын дагуу иргэн 

М.Анхбаяртай 2017 онд “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих 

хөтөлбөрийн гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээнээс шалгарсан Аригун тоглоом 

төсөлд санхүүжилт олгох гэрээ” байгуулсан бөгөөд иргэн М.Анхбаяр нь зээлийн төлбөр 

буцаан төлөх үүргээ бүрэн биелүүлээгүй тул гэрээний үүрэгт заасан төлбөрийг 

гаргуулахаар Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж, 

хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад зохигч эвлэрэн хэлэлцэж, хариуцагч 

М.Анхбаяр нь нэхэмжлэлийн шаардлагад заасан төлбөрийг 2019 оны 10 дугаар сарын 30-

ны өдрөөс эхлэн тодорхой хуваарийн дагуу төлж дуусгахаар тохиролцсон тул тус шүүхийн 



шүүгчийн “Зохигч эвлэрснийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох тухай” 104/ШШ2019/00350 

дугаар захирамж гарсан. Гэвч иргэн М.Анхбаяр нь шүүхийн шийдвэрийг сайн дураар 

биелүүлээгүй тул харъяа шүүхэд шүүгчийн захирамжийг албадан гүйцэтгүүлэх тухай хүсэлт 

хүргүүлээд байна.  

9. Мөн холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу иргэн Ч.Амарсайхантай 2017 онд 
“Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагын төгсөгч, төгсөгчдийн бүлэгт эргэн 
төлөлттэй санхүүгийн дэмжлэг олгох гэрээ” байгуулсан. Гэвч иргэн Ч.Амарсайхан нь 
гэрээний үүргээ бүрэн биелүүлээгүй тул гэрээнд заасан мөнгийг гаргуулахаар Баянзүрх 
дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан боловч шүүх Иргэний 
хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 65 дугаар зүйлийн 65.1.9 дахь хэсэгт 
заасныг баримтлан 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдөр 101/ШЗ2019/11994 дугаартай 
захирамжаар хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн.  

Нэхэмжлэгч нь хариуцагчийг эрэн сурвалжлуулахаар Сүхбаатар дүүргийн Иргэний 
хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргасныг шүүх хүлээн авч, тус шүүхийн 2019 оны 
181/ШШ2019/02024 дугаартай шийдвэрээр хариуцагч Ч.Амарсайханыг эрэн сурвалжлахыг 
Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн 3 дугаар хэлтэст даалгасан ба тус цагдаагийн хэлтсээс 
шүүхийн шийдвэрийн дагуу эрэн сурвалжлах ажиллагаа явуулж, хариуцагчийг нэхэмжлэлд 
дурдсан хаягт оршин сууж байгаа болохыг тогтоосон тухай 2019 оны 25з/4599 дугаартай 
албан бичгээр Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд хариу мэдэгдсэн.  

Иймд хариуцагч Ч.Амарсайханаас гэрээний үүрэгт 2,770,500 төгрөгийг гаргуулахаар 
Баянзүрх дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд дахин нэхэмжлэл гаргаад байна. 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны 02 тоот албан даалгаврын хүрээнд: 

1. Газрын дүрмийг шинэчлэн батлуулсан. 

2. Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн баталж журамд төрийн албан хаагчдын 

хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангуулах, ажилтан албан хаагчдын ирц цаг 

ашиглалт, нийтийг хамарсан ажилд оролцсон байдал, захиргааны чөлөө олголт зэргийг 

нарийвчлан оруулж өгсөн. 

3. Иргэдэд хүнд суртал, чирэгдэл, ёс зүйн доголдол гаргахгүй үйлчлэх зорилгоор 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад тавигдах шаардлага МNS:2016 

стандартыг мөрдөн ажиллаж байна. 

4. Нийслэлээс зарласан хурал, удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн, олон 

нийтийн арга хэмжээнүүдэд удирдлага болон хариуцсан мэргэжилтнүүд тухай бүр оролцон 

ажлын явц үр дүнг тогтоосон хугацаанд холбогдох байгууллагуудад танилцуулан ажиллаж 

байна. 

5. Авлигатай тэмцэх газраас хийгдсэн хяналт шалгалтаар 2017 оны хөрөнгө орлогын 

мэдүүлэгтээ өөрийн болон гэр бүлийн гишүүдийн хөрөнгө орлогыг үнэн зөв мэдүүлээгүй нь 

тогтоогдсон 1 албан тушаалтанд албан тушаалын цалингийн хэмжээг 2 сарын хугацаагаар 

30 хувиар бууруулах шийтгэл, албан үүргээ хангалтгүй биелүүлж, удирдлагаас өгсөн үүрэг 

даалгаврыг удаа дараа биелүүлээгүй 1 албан хаагчид албан тушаалын цалинг 3 сарын 

хугацаагаар 20 хувиар бууруулах сахилгын шийтгэл, албан үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн 1 

албан хаагчид албан тушаалын цалингийн хэмжээг 6 сарын хугацаагаар 20 хувиар 

бууруулах сахилгын шийтгэл тус тус ногдуулсан 

 

Сургалтад хамрагдсан байдал: 

      “Албан хаагчдыг чадавхжуулах сургалтын төлөвлөгөөний дагуу байгууллага 

дотооддоо 6 төрлийн сургалт зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 75 албан хаагчийг 18 



цагийн сургалтад, Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран 4 сургалтад 

давхардсан тоогоор 25 албан хаагчийг 40 цагийн сургалтад,  холбогдох дээд шатны 

байгууллагуудаас болон бусад байгууллагаас зохион байгуулсан цаг үеийн 29 удаагийн 

сургалтад давхардсан тоогоор 66 албан хаагчийг 132 цагийн сургалтад, нийт 39 удаагийн 

сургалтад 166 албан хаагч, 190 цагийн сургалтад оролцсон байна. Гадаад оронд туршлага 

солилцох уулзалт, сургалтад 3 албан хаагч оролцлоо.  

Зохион байгуулсан сургалтын талаар товч дурдвал: 

1. Албан хаагчдын гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлж, 3 албан хаагчийг “Сантис” 

сургалтын төвийн 40 цагийн сургалтад хамрууллаа.  

2. Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын даргын 2018 оны А/29 дүгээр тушаалын 

дагуу “Хөдөлмөрийн эдийн засаг ба социологи” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулсан. 

Сургалтаар мэргэжлийн харилцааны чиглэлээр 10 модуль цагийн сургалт явуулж 

албан хаагчид идэвхтэй оролцож, сургалтын сертификат олгосон.  

3. Монголын хүний нөөцийн менежментийн холбооноос зохион байгуулсан “Ажил, 

мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөх” бэлтгэх 5 модульт сургалтад тус газрын 7 

албан хаагч хамрагдаж гэрчилгээ авсан. 

4. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/263 

тушаалаар батлагдсан хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх ажилтнуудад 

мэргэшсэн сургалтыг зохион байгуулах, гэрчилгээ олгох арга зүйн зөвлөмжийн дагуу 

Монголын хүний нөөцийн менежментийн холбооноос зохион байгуулсан “Ажилд 

зуучлах үйлчилгээний мэргэшсэн зөвлөх” бэлтгэх 12 модульт сургалтад тус газрын 10 

албан хаагч хамрагдаж гэрчилгээ авсан. 

 

Худалдан авах ажиллагаа: 

Тус газар нь Хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга 

хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг 

батлан, шилэн дансанд байршуулан олон нийтэд ил тод сурталчиллаа.  

Төлөвлөгөөний дагуу Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил 

үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.1, Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр тогтоол,  Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийслэлийн 

зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр тогтоолийг  тус тус үндэслэн хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих 

сангийн санхүүжилтээр 207,7 сая төгрөгийн өртөг бүхий Үрийн төмс, сармисны үр, сонгины 

үр, 15 ширхэг нарийн ногоо тариалах хүлэмж худалдан авах, Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

програмд гар утасны аппликейшн хийх ажил зэрэг 5 тендерийг төрийн худалдан авах 

ажиллагааны цахим систем https://www.tender.gov.mn/mn/-ээр  амжилттай зохион 

байгуулсан.  

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх “Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн цогц сургалт зохион байгуулах сургалтын тендер”-ийг зохион байгуулж, 

ирүүлсэн тендерийн баримт бичгийг хянан үнэлэхэд  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 30 дугаар зүйлийн 

30.1.1-д заасан нөхцөл байдал үүссэн тул бүх тендерээс татгалзсан тухай захиалагчид 

зөвлөмж өгч, оролцогч байгууллагуудад мэдэгдэл хүргүүлсэн. 

https://www.tender.gov.mn/mn/-ээр


Эрх бүхий сургалтын байгууллагаас зохион байгуулсан “Худалдан авах 

ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх А3 сертификатын сургалт”-д тус байгууллагын 8 

албан хаагч 2019.03.13-14-ний өдрүүдэд хамрагдан 6 албан хаагч шалгалтад тэнцэн А3 

гэрчилгээ авсан.  

  Тус газар нь үйл ажиллагаандаа Төрийн албаны тухай хууль, Захиргааны ерөнхий 

хууль, Шилэн дансны тухай хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 

зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай, Мэдээллийн ил тод 

байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Төсвийн тухай 

хууль болон өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний холбогдох хууль тогтоомжийг чанд мөрдөж, 

хэрэгжилтэд тогтмол хяналт тавин ажиллалаа. 

  Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газраас 2019.05.10-ны өдөр Төрийн 

худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn-ийн ашиглалтын талаарх 

сургалтад 2 албан хаагч оролцсон.  

  Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газраас Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт 

орж 2019.06.01-ний өдрөөс мөрдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан тус хуулийн нэмэлт 

өөрчлөлтийн талаар болон шинэчлэн батлагдсан журам, жишиг баримт бичгүүдийн 

танилцуулах сургалт 2019.06.19-нд зохион байгуулагдаж, сургалтад 3 албан хаагч 

оролцсон. 

  Сангийн яамнаас 2019.10.17-ны өдөр зохион байгуулсан “Ерөнхий гэрээний журмаар 

худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах нь” сэдэвт сургалтад 3 албан хаагч тус тус 

оролцсон. 
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