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Мэдээллийн ил тод байдлыг 

хангуулах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.5.3, 6.5.4, 16 дугаар зүйлийн 
16.5.1, Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйл, Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 49 дүгээр 
зүйлийн 49.5, Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Шилэн 
дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох 
тухай журам”, Засгийн газрын 2012 оны 115 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт 
тавих журам”, Сангийн сайдын 2021 оны 102 дугаар тушаалаар батлагдсан 
“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам”, 2019 оны 255 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендер шалгаруулалт 
зохион байгуулах, холбогдох мэдээллийг зарлан мэдээлэх журам , 2019 оны 132 
дугаар тушаалаар батлагдсан “Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн 
тендерт оролцогчдод ил болгох журам”, Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2021 
оны 09 дүгээр хуралдааны тэмдэглэл, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны дүрмийн 2 дугаар зүйлийг 2.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь.

1. Шилэн дансны цахим хуудас (зЫ1епс1апз.до^.тп), Төрийн худалдан авах 
ажиллагааны цахим систем (1епбег.доу.тп), Нийслэлийн хэмжээний худалдан авах 
ажиллагааны тайлан, мэдээний цахим систем (уууу\л/.героШиЬ~ргосигтеп1.гпп), 
мэдээллийн самбарт мэдээлэл тавих хугацаа, хариуцах албан тушаалтны 
жагсаалтыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.

2. Холбогдох хууль, тогтоомж, батлагдсан хуваарийг мөрдөж ажиллахыг 
нийт албан хаагчдад, байгууллагын хэмжээнд нэгдсэн удирдлага зохион 
байгуулалтаар ханган ажиллахыг Захиргааны удирдлага, санхүүгийн хэлтэс 
(Д.Эрдэнэсүрэн)-т даалгасугай.
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3. Тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дотоод хяналтын хэлтэс 
(Ц.Рэгзэдмаа)-т үүрэг болгосугай.

4. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан Улаанбаатар хотын Ерөнхий 
менежерийн 2018 оны А/26 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

УЛААНБ/
БӨГӨӨДЗ
ДАРГ/^Т

:ЫН ЕРфНХИЙ МЕНЕЖЕР 
1ЙН АЖЛЫЦХПБАНЫ
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С:\115ег5\6ап1иуа\0еБк1ор\ҮЖ 12\аос 2021\тушаал З.босх



I
Л  ||

Ула^баагар хотын Ерөнхий менежерийн 

өдрийн

0к
1

оны сарын .й.С г./Ш
тушаалын хавсралт

ШИЛЭН ДАНСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС, ТӨРИЙН ХУДАПДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ^еИСТШ, 
НИЙСЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНИЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, МЭДЭЭНИЙ ЦАХИМ СИСТЕМ, 

МЭДЭЭЛЛИЙН САМБАРТ МЭДЭЭЛЭЛ ТАВИХ ХУГАЦАА, ХАРИУЦАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЖАГСААЛТ

т Тавигдах мэдээлэл
Мэдээллийг нэгтгэж өгөх Цахим хуудсанд мэдээ оруулах

Албан
тушаалтан Хугацаа Албан

тушаалтан Хугацаа

1 Тухайн жилийн төсөв
Хэлтсийн

ахлах
мэргэжилтнүүд

Жил бүрийн 01 
дүгээр сарын 05 -  ны 
өдрийн дотор

Ахлах нягтлан 
бодогчид

Жил бүрийн 01 дүгээр сарын 10- 
ны өдрийн дотор

2 Худалдан авах ажиллагааны 
төлөвлөгөө

Хэлтсийн
ахлах

мэргэжилтнүүд

Жил бүрийн 01 
дүгээр сарын 05- ны 
өдрийн дотор

Ерөнхий
менежрийн

туслах

Жил бүрийн 01 дүгээр сарын 10- 
ны өдрийн дотор

3 Хагас жилийн төсвийн гуйцэтгэл Ахлах нягтлан бодогчид Жил бүрийн 08 дугаар сарын 15- 
ны өдрийн дотор

4 Өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл Ахлах нягтлан бодогчид Жил бүрийн 04 дүгээр сарын 25- 
ны өдрийн дотор

5 Сар, улирлын гүйцэтгэл Ахлах нягтлан бодогчид Дараа сарын 08-ны өдрийн дотор

6 Дараа жилийн төсвийн төсөл
Хэлтсийн

ахлах
мэргэжилтнүүд

Жил бүрийн 09 
дүгээр сарын 05-ны 
өдрийн дотор

Ахлах нягтлан 
бодогчид

Жил бүрийн 09 дүгээр сарын 15- 
ны өдрийн дотор

7 Жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
Ахлах нягтлан бодогчид Дараа жилийн 04 дүгээр сарын 

25-ны өдрийн дотор

8 Хагас жилийн тайлан Ахлах нягтлан бодогчид
08 дугаар сарын 15-ны өдрийн 
дотор

9 Аудитын дүгнэлт 
/Бүрэн эхээр/

Ахлах нягтлан бодогчид Тухайн жилийн 04 дүгээр сарын 
25-ны өдрийн дотор



10
Аудитын тайлан, дүгнэлтэд тусгагдсан 
асуудпаар авч хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээг

Ахлах нягтлан бодогчид
Тухайн жилийн 07 дугаар сарын 
01-ний өдрийн дотор

11
Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний 
шалтгааны тайлбарыг

Ахлах нягтлан бодогчид Улирал бүр

12
Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, 
өөрчлөлт

Хэлтсийн
ахлах

мэргэжилтнүүд
3 хоногийн дотор

Ахлах нягтлан 
бодогчид

7 хоногийн дотор

13

Тухайн байгууллагын хууль 
тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх 
төлбөр, хураамж, зохицуулалтын 
үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон 
өөрчлөлт

Хэлтсийн
ахлах

мэргэжилтнүүд
3 хоногийн дотор

Ахлах нягтлан 
бодогчид

7 хоногийн дотор

14

Шилэн дансны цахим хуудас 
(зИПепйапз.доу.тп), Төрийн худалдан 
авах ажиллагааны цахим систем 
(>лллллл*епс1ег.доү.тп)-үүдэд тендерийн 
баримт бичиг, урилга, үр дүн, гэрээний 
м э д э э л э л _______________________ Үнэлгээний хорооны нарийн бичгийн дарга

Үр дүн гарсан өдөрт багтаан 

7 хоног тутам
15

Нийслэлийн хэмжээний худалдан авах 
ажиллагааны тайлан, мэдээний цахим 
систем (\ллллл/.герог!.иЬ- 
ргосигтеп1.тп)-д тендер зохион 
байгуулах үйл ажиллагааны мэдээлэл

16

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн 
бүхий худалдан авсан бараа, ажил 
үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн 
хэмжээ. нийлуулэгчийн нэр, хаяг

Хэлтсийн
ахлах

мэргэжилтнүүд
3 хоногийн дотор

Ахлах нягтлан 
бодогч

7 хоногийн дотор

17

Цалингийн зардлаас бусад таван сая 
төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 
орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг 
гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, 
хүлээн авагчийн нэр

Хэлтсийн
ахлах

мэргэжилтнүүд
3 хоногийн дотор

Ахлах нягтлан 
бодогч

7 хоногийн дотор

18
Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн 
аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад 
хяналт шалгалтын дун

Ахлах нягтлан бодогч 7 хоногийн дотор



19
Байгууллагын батлагдсан орон тоонд 
орсон өөрчлөлт

Хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн Сар бүрийн эхний 7 хоногийн 
дотор

20

Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, 
түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад 
хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн гэрээ, концессдөсөв, өмч, 
хөрөнгө, мөнгө зарцуулах шийдвэр

Ахлах нягтлан бодогчид 7 хоногийн дотор

21 Өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр Ахлах нягтлан бодогчид 7 хоногийн дотор

22
Ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн тухай 
мэдэгдэл

Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн 7 хоногийн дотор

23 Мэдээллийн самбар ажиллуулах Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн Тухай бүрт

24
Байгууллагын цахим хуудаст мэдээлэл 
оруулах

Мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн Тухай бүрт


