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НЭГ.ТАЛУУДЫН ХҮЛЭЭХ ҮҮРЭГ 
 

1.Төсвийн шууд захирагчийн хүлээх үүрэг 
 
1.1 Энэхүү гэрээний хавсралт болох “Төсвийн жилд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга 

хэмжээний төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан 115 нийт арга хэмжээ, 5,739,093.7 мянган төгрөг. 
Үүнээс: Урсгал зардал: 2,129,293.7 / Хоёр тэрбум нэг зуун хорин есөн сая хоёр зуун ерэн 
гурван мянга долоон/ мянган төгрөг, Улсын төсвөөс санхүүжих:-1,700,000.0 /Нэг тэрбум 
долоон зуун сая / мянган төгрөг, Нийслэлийн төсвөөс санхүүжих:- 1,909,800.0 /Нэг тэрбум 
есөн зуун сая,найман зуун мянга /мянган төгрөг байна. 
 
Байгууллагын урсгал зардлын батлагдсан төсөв болох 2,129,293.7 мянган төгрөгөөс 
1.603.587.5 мянган төгрөг зарцуулж 526.209.1 мянган төгрөг хэмнэсэн. Байгууллагад 
ашиглагдаж буй тоног төхөөрөмжийн насжилтыг удаашруулахаар эвдрэл үүссэн тухай бүрд 
засвар, үйлчилгээг хийлгэж, зохих журмын дагуу ашиглаж байна. 
 
1.2. 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, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль болон өөрийн 
эрхлэх асуудлын хүрээний холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. 
 

Төрийн албаны тухай болон бусад хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хангаж, 
Газрын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”, “Ёс зүйн дүрэм” бусад журмыг хэрэгжүүлэх, ёс зүйн 
зөрчилгүй ажиллахад хяналт тавьж, албан тушаалын тодорхойлолтоор хүлээсэн үүрэг, 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, түүний тайлан, “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 
албан хаагчдын чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөр”, байгууллагын “Хүний нөөцийн хөгжил 
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 2020 оны төлөвлөгөөг тус тус бүрэн хэрэгжүүлж ажиллаа. Үүнд: 

 
1. Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор баталсан “Албан тушаалын 

тодорхойлолт боловсруулах нийтлэг журам”, 2019 оны 02 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Төрийн жинхэнэ албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалд тавигдах тусгай 
шаардлага”-ыг баримтлан тус газрын төрийн захиргааны албаны албан тушаалын 72 
тодорхойлолтыг боловсруулан, Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 136, 137 дугаар 
тогтоолоор тус тус батлуулав. 

2. Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн захиргааны болон 
үйлчилгээний албан хаагчид төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай 
журам”, 2019 оны “Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, 
хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 472 дугаар тогтоолыг үндэслэн 106 албан хаагчийн 
цалинг Газрын даргын 2020 оны Б/03 дугаар тушаалаар, Нийслэлийн Засаг даргын 
2020 оны “Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох 
тухай” А/452 дүгээр захирамжийг үндэслэн 35 албан хаагчийн албан тушаалын зэрэг 
дэв, түүний нэмэгдэл хувийг газрын даргын 2020 оны Б/49 дүгээр тушаалаар, Засгийн 
газрын 2020 оны 151 дүгээр тогтоолыг баримтлан 48 албан хаагчийн цалин, төрийн 
алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг шинэчлэн Газрын даргын 2020 оны Б/88 дугаар 
тушаалаар батлуулав. 

3. Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны “Төрийн албаны тусгай шалгалт зохион 
байгуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 141 дүгээр тогтоолын дагуу тус 



газрын удирдах албан тушаалтны сонгон шалгаруулалтын (7), сул орон тооны (9) 
захиалгыг төрийн албаны Нийслэл дэх салбар зөвлөлд 2020 оны 1/1774 дугаартай 
албан бичгээр хүргүүлж ажиллав. Нийслэл дэх салбар зөвлөлийн захиалгын дагуу 
2020 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр зарлагдсан удирдах ажилтны сонгон 
шалгаруулалтад тус газрын 5 удирдах албан тушаалтан оролцож, Төрийн албаны 
зөвлөлийн Нийслэл дэх салбар зөвлөлийн 2020 оны 19, 20, 21, 22, 23 дугаар 
тогтоолоор нэр дэвшигдэн, Газрын даргын 2020 оны Б/81, 82, 83, 84, 85 дугаар 
тушаалаар төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдов. 

4. Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт- 95% / 11  бодлогын баримт бичиг/  
5. Хууль, тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилт-100% / 8 тогтоол шийдвэрийн/ 
6. Иргэдээс  өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийн цахим систем буюу “UB ERP” дотоод 

удирдлагын системээр ирсэн 1291 өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн явц 99%, 
индекс 0.96 /А/. 

7. Тайлант онд нийт 4929 албан бичгийн шийдвэрлэлтийн явц 98%. 
8. ХАСХОМ “2019” шинэчлэн гаргасан 77, албан тушаалд томилогдсоноос хойш “2019*” 

мэдүүлсэн 39, нийт давхардсан тоогоор 116 албан тушаалтны ХАСХОМ хуулийн 
хугацаанд баталгаажуулав. Шинээр нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн 
болон байгууллага дотор шилжин томилогдсон нийт 36 албан хаагчийн ХАСУМ-ийг 
холбогдох байгууллагаар хянуулав. 

9. Газрын үйл ажиллагаатай холбоотой А тушаал 82, хүний нөөцтэй холбоотой Б тушаал 
168, нийт 250 тушаалыг боловсруулан баталгаажуулж, дотоод сүлжээнд цахимаар 
байршуулан тушаалын бүртгэл хөтлөн, хэрэгжилтийн мэдээг гарган ил тод 
байршуулж ажиллав. Нийт 250 захиргааны шийдвэрийн хяналтын дагалдах хуудас 
хөтлөн, хувийн хэргийг бүрдүүлж ажиллав. 

10. Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 104 албан хаагч батлуулж, 1 дүгээр улирлаар 91, 2 дугаар 
улирлаар 82, 3 дугаар улирлаар 85, 4 дүгээр улирлаар 84 албан хаагч гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг тайлагнаж ажиллав.   

11. Тайлант хугацаанд нийт 30 удаагийн онлайн болон танхимын сургалтад давхардсан 
тоогоор 530 албан хаагч хамрагдсан. Газрын “Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжүүлэх 2020 оны төлөвлөгөө, ”Нэг хот – Нэг стандарт” зорилтот жилийн хүрээнд 
11 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж 3,687,100 төгрөгийг зарцуулсан байна. 

12. Газрын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор Газрын даргын 
2019 оны А/70 дугаар тушаалаар “Албан хаагчдын орон сууц төсөл” хэрэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулж, Хан-Уул дүүргийн 16 дугаар хороо, Буянт-Ухаа спорт 
цогцолборын хойно баригдаж байгаа ажилчдын орон сууцанд 80 албан хаагчийг, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/301 дүгээр захирамжаар олгосон Хан-Уул 
дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр, Ар хөндлөнгийн аманд байрлах зуслангийн 
зориулалттай 5.0 га газрыг албан хаагчдад зуслангийн зориулалтаар 120 албан 
хаагчид эзэмшүүлэхээр Газрын даргын 2020 оны Б/90 дүгээр тушаалаар батлуулав.  

13. Төрийн албаны тухай хууль, Газрын Хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу давхардсан 
тоогоор 151 албан хаагчид 97.027.681 төгрөгийн тэтгэмж олгов. 

14. Төрийн албаны тухай хууль, Засгийн газрын 2019 оны 38 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, 
ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшнийг үнэлэх журам”, Газрын Хөдөлмөрийн 
дотоод журмын дагуу давхардсан тоогоор 151 албан хаагчид 97,027,681 төгрөгийн 
тэтгэмж, давхардсан тоогоор 681 албан хаагчид 240,060. төгрөгийн урамшууллыг тус 
тус олгов. 

15. Нийслэлээс цаг үеийн чанартай зохион байгуулсан агаарын бохирдлыг бууруулах 
чиглэлээр шахмал түлшний хэрэглээнд хяналт тавих ажил, шинэ төрлийн вирусийн 
халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвх санаачилгатай ажилласан 101 албан 
хаагчид 52.150,000 төгрөг, амралтын өдрүүдэд ажилласан 71 албан хаагчид 2.861,016 
төгрөгийн урамшуулал олгов. 



16. 2020 оны Сар шинийн баяр, Газрын харилцааны ажилтны өдөр, Ардын хувьсгалын 99 
жилийн ой, Улсын их баяр наадам, Барилгачдын баярын 94 жилийн ойг тохиолдуулан 
Улаанбаатар хотын бүтээн байгуулалтын ажилд дорвитой хувь нэмэр оруулж, хот 
байгуулалт, газрын харилцааны салбарт тогтвор суурьшилтай, идэвх санаачилгатай 
амжилт гарган ажилласан албан хаагчдыг зохих журмын дагуу шагналд нэр 
дэвшүүлж, 13 төрлийн шагналаар 44 албан хаагчийг шагнуулав. 

 
1.3. Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд төсөв, санхүүгийн сахилга батыг чанд 
мөрдөж ажиллана. 
 

Санхүүгийн тооцоолох групп ХХК-ийн гаргасан Улсын секторын нягтлан бодох 
бүртгэлийн олон улсын стандартыг нэвтрүүлсэн санхүүгийн “Acolous”, “Пейрол” программыг 
газрын санхүүгийн үйл ажиллагаанд ашиглан санхүүгийн тайлан мэдээг гаргаж бүрэн 
хэвшсэн. 
Сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын мэдээг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Санхүү, төрийн сангийн хэлтэст тайлагнаж ажиллав. Газрын 2019 оны санхүүгийн тайланд 
Нийслэл дэх төрийн аудитын газрын хийсэн шалгалтаар зөрчилгүй гэсэн дүгнэлт авсан. 
 
1.4. Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана. 
Газрын даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн “Шилэн дансны хуулийн 
хэрэгжилтийг хангуулах тухай” А/09 дүгээр тушаалаар баталсан шилэн дансны цахим 
хуудсанд мэдээлэл оруулах хавсралтын дагуу 20 нэр төрлийн мэдээллийг хуулийн хугацаанд 
цахим хэлбэрээр www.shilendans.gov.mn байршуулав. Үүнд: 
 

1. Газрын даргын тушаалын төслийн саналын 141, гэрээний болон үнэлгээний 
хорооны гишүүдийн ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн 
тухай мэдэгдэл 19, нийт 160 захиргааны шийдвэрт санал авах хуудсыг сар бүр, 

2. Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий 
мэдээлэл, бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад 
хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, 
мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр, тухайн байгууллагын хууль 
тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний 
хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 
хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл, тухайн жилийн төсөвт орсон өөрчлөлт, 
цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, 
зарлагын мөнгөн гүйлгээ, таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан 
авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, 
хаяг зэрэг мэдээллийг тухай бүр, 

3. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, өмнөх оны төсвийн зарлагын 
хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд 
зарцуулсан тайлан, хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан, 
төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн 
шалтгаан, тайлбарын хамт, ирэх жилийн төсвийн төсөл, санхүүгийн тайланд 
хийсэн аудитын дүгнэлт, аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан, байгууллагын батлагдсан төсөв,  
байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт, хөрөнгийн зардал, хөрөнгө 
оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн 
жагсаалт, гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлан зэрэг мэдээллийг улирал, хагас, бүтэн 
жилээр тус тус оруулж, нийт орлогын 2.762.023.8 мянган төгрөг, зарлагын 
1.351.037.6 мянган төгрөгийн гүйлгээг байршуулав.  

 



1.5. Байгууллагын өмч, хөрөнгийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах талаарх аливаа 
гэрээний биелэлт, гүйцэтгэл үр дүнг Нийслэлийн Засаг даргын өмнө хариуцаж ажиллана. 
 
          Байгууллагын хэмжээнд нийт 21,855,908,645.04 төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгийн 
хадгалалт хамгаалалт, ашиглалтад хяналт тавьж ажиллав. Үүнд: 

1. Үндсэн хөрөнгө 21,827.569.3 мянган төгрөгийн өртөг бүхий 1134 нэр төрөл,  
2. Аж ахуйн материал 20,828.3 мянган төгрөгийн өртөг бүхий 257 нэр төрөл, 
3. Бичиг хэргийн материал 7,510.9 мянган төгрөгийн өртөг бүхий 46 нэр төрөл. 

Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын даргын 2020 оны А/115 дугаар тушаалын 
дагуу хугацаа дууссан дахин ашиглах боломжгүй болсон 52 ширхэг нийт 19,104,6 мянган 
төгрөгийн үнэ бүхий эргэлтийн хөрөнгийг, Газрын даргын 2020 оны А/18 дугаар тушаалаар 
2,014,1 мянган төгрөгийн аж ахуйн материалыг тус тус зохих журмын дагуу актлав.  
Байгууллагын эд хөрөнгө, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал, ашиглалтад хяналт 
тавьж нийт 10 канон, принтерийн засвар үйлчилгээнд 1,810,000 төгрөгийг зарцуулав.  

 
 

Үнэлгээ өгсөн: 
 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч 
 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ           ………………………........... /Д.СУМЪЯАБАЗАР/ 
          (тэмдэг) 

                          .………………... 
                        (огноо) 

 
 

Үнэлгээтэй танилцсан: 
 

Төсвийн шууд захирагч 
 

 
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР  
БӨГӨӨД ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН   
ГАЗРЫН ДАРГА    …………………………..........  /Ц.ТУЛГА/ 
           (тэмдэг) 

       ………………... 
                                                                                   (огноо) 


