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Үндэсний худалдан авалтын бодлогууд
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Үндсэн болон гэрээт 
ажилтнуудын цалин

6%

Монгол Улсын төсөвт байгууллагад 
төлсөн шууд төлбөрүүд

21%

Монгол компаниудад 
хийсэн төлбөр

(НӨАТ багтсан)

73%
Тэрбум 

ам доллар

7.2

Дотоодод зарцуулсан нийт мөнгөн хөрөнгө
(2010-2017 он)
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Нийт ханган нийлүүлэгчид

1146

696
Үндэсний ханган 

нийлүүлэгчид

384

305
288

259
291

279
336

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

498
803

1091
1350

1641
1920

2256

Үндэсний худалдан авалт
(сая ам доллар)

114

Жилээр Өсөн нэмэгдсэн дүнгээр
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Өмнөговь аймгийн хэмжээнд 
хийсэн худалдан авалт

( сая ам доллар)
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287Жилээр Өсөн нэмэгдсэн дүнгээр



ҮНДЭСНИЙ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН
ШИНЭ СТРАТЕГИ



Үндэсний ханган нийлүүлэлт – Стратегийн зураглал

Талуудын хамтын ажиллагаа

Монгол улсын хөгжил дэвшилд бодит хувь нэмэр оруулахуйц аюулгүй, өрсөлдөх чадвартай 
дотоодын ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгох

Эрмэлзэл

Богино 
хугацааны 
зорилтууд

Урт 
хугацааны 
зорилтууд

• Манай компанийн ханган нийлүүлэгчид, ажилтнууд бол 
манай компанийн элч төлөөлөгч мөн.

• Манай гол оролцогч талууд манай компанийн удирдлага 
чиглэлийг ойлгодог. 

• Компанийн хангамжийн үйл ажиллагаа ил тод бөгөөд 
шударга явагддаг нь харагддаг. 

• Амжилт (& сорилт)-ын түүхийг Push mode? идэвхитэй хуваалцаж 
мэдээлэх

• Оролцогч талуудын хангамжийн үйл ажиллагааны хяналт & 
тайлангийн систем 2017 оны 2-р улирлаас хэрэгжүүлэх

• Хангамжийн хамтын ажиллагааны уулзалт (сар тутмын мэдээлэл 
өгөх уулзалт/форум) 2017 оны 1-р улирлаас хийж эхлэх

• Худалдан авалтын газрын нэгдсэн хаягийн процесс 2017 оны 1-р 
улирлаас эхлүүлэх

• Далд уурхайн төслийн боломжуудыг тодорхой мэдээллэх

• Гол хөтөлбөрүүд төлөвшлөө олсон
• ОТ талаар оролцогч талууд эерэг байдал тай болсон

• Элч төлөөлөгч/илтгэгчийг төрүүлэх хөтөлбөр – компанийн 
ханган нийлүүлэгч, ажилтнуудад зориулсан

• Хангамжийн оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны 
хөтөлбөр – гол оролцогч талуудыг тодорхойлох, 
нөлөөлөл/аргачлал

• Хангамжтай холбоотой хүсэлт, гомдол, харилцаа, 
мэдээллийн тасралтгүй байдлыг удирдах Худалдан 
авалтын газрын нэгдсэн хаягийн процесс

Гол хүчин 
зүйлс

• Зорилгодоо нийцсэн хангамжийн үйл ажиллагаа –
хялбар, нээлттэй, оролцоог хангасан – хурдтай

• Ёс зүйтэй, танигдсан, тохироо хийгдээгүй
• Ханган нийлүүлэгчид маань компанийн тогтолцоог 

ойлгож, түүний хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг

• EOI систем хэрэгжүүлэх
• Санал зөвлөмж авах механизм хэрэгжүүлэх 
• Ханган нийлүүлэгчийн судалгааны процесс 

хэрэгжүүлэх 
• Ханган нийлүүлэгчийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн эхний үе 

шат хэрэгжүүлэх

• EOI систем, санал, зөвлөмжийн механизмыг суулгаж өгөх
• Хууль, дүрмийн хэрэгжилтийн тойм мэдээний процесс нь 

биежих түвшиндээ хүрнэ
• Ханган нийлүүлэгчийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг боловсруулж, 

өгсөн санал зөвлөмжүүдийг тусгах
• Хангамжийн процессын мөчлөгийн хугацаа in Q1 performance 

with EOI

• Тендерийн процессыг хялбаршуулах (Ханган 
нийлүүлэгчээ таньж мэдэх’ хамаарна,  Тендерт 
оролцогчдод үр дүнтэй санал зөвлөмж өгөх механизм)

• Бүрэн боловсруулсан & бодитой EOI систем
• Хууль, дүрмийн хэрэгжилтийн гол үзүүлэлтүүд 

хэрэгжүүлэх – хангамж болон эцсийн хэрэглэгчдэд
• Ханган нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэх хөтөлбөр
• Ханган нийлүүлэгчдийг урьдчилан үнэлэх хөтөлбөр

Өндөр ёс зүйтэй энгийн процесс Бизнесийн тогтвортой хөгжил

• Тогтвортой, өрсөлдөх чадвартай дотоодын хангамжийн 
сүлжээ

• Компаниас гарах зардлыг бууруулахын зэрэгцээ чанарыг 
хангах, давуулан биелүүлэх

• Гадаадаас авдаг бараа, үйлчилгээний хараат байдлыг 
багасгах

• Системийн зураглал гаргах процессыг 1-р шатанд 
хэрэгжүүлэх, боломж тодорхойлох (Гүний уурхай багтана)

• Уурхайн ашиглалтын хугацааны хангамжийн үндсэн 
стратеги гарах

• ‘Дотоодод нэмүү өртөг үлдээх’, ‘Монголд үйлдвэрлэсэн’ 
бараа, үйлчилгээнд зарцуулалт хийх арга хэмжээ 
хэрэгжүүлэх

• Ханган нийлүүлэгчийг хөгжүүлэх хөтөлбөр төлөвлөсөн 
дагуу хэрэгжих

• ‘Дотоодод нэмүү өртөг үлдээсэн’, ‘Монголд үйлдвэрлэсэн’ бараа, 
үйлчилгээний зарцуулалтын зорилтот хэмжээнд хүрсэн

• Уурхайн ашиглалтын хугацааны туршид хэрэглэгдэх, ‘Дотоодод 
нэмүү өртөг үлдээх’ бараа, үйлчилгээний жагсаалт 
гаргах/боловсруулах процесс төлөвших

• Ханган нийлүүлэгчийн хөгжүүлэх төлөвшсөн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх

• Уурхайн ашиглалтын хугацааны хангамжийн стратеги
(анхаарах чиглэлүүд)

• Уурхайн ашиглалтын хугацааны туршид хэрэглэгдэх бараа, 
үйлчилгээний жагсаалт гаргаж, одоо байгаа “дотоодод 
нэмүү өртөг үлдээх боломж”-ийг тодорхойлох

• ‘Дотоодын’ хангамжийн сүлжээ бий болгох зорилгоор 
Ханган нийлүүлэгчийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг чиглүүлэх
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Дотоодын нийлүүлэгчдэд 
зарцуулсан худалдан 
авалт

Дотоодын нийлүүлэгчдэд
нэмүү өртөгөөр үлдэх худалдан 
авалт

$

Хугацаа

Дотоодод зарцуулсан

$

Хугацаа

Дотоодод зарцуулсан

Дотоодын нэмүү өртөг

+



Худалдан авалтын явцыг, ажлын цар хүрээний 
талаарх мэдээллийн ил тод байдлыг сайжруулах

Заан чиглүүлэх ба зөвлөх 

Урт хугацааны гэрээ байгуулж, тогтвортой байдлаар 
хангах

Сорилт бэрхшээлийг тодорхойлж, шийдлийг олоход 
туслах

Бизнесийн удирдлага, техникийн зөвлөгөө авах 
боломжийг бий болгох

Санхүүжилтэнд хүрэх, шийдэх механизмыг бий 
болгох

“Монголд үйлдвэрлэв” 
төсөлд оролцох санал 

ирүүлэхийг урих 

1
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Ган бөөрөнцөг – 15mm/  65mm
(4 сая ам доллар/ 14 сая ам доллар)

Шохойн чулуу
(7 сая ам доллар)

“ Монголд үйлдвэрлэв” – Стратегийн хэрэгж илт
(Амжилтуудаас)
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Баяжмалын уут
(6 сая ам доллар)

Баяжмалын тээвэр
(16 сая ам доллар)

Аюулгүй байдлын үйлчилгээ
(1.8 сая ам доллар)

“ Монголд үйлдвэрлэв” – Стратегийн хэрэгж илт
(Амжилтуудаас)

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3lNe81OvcAhWDQd4KHeMIC9IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DdvGEliHAgtM&psig=AOvVaw2hG2qbNYHtbwWcKcT9FSav&ust=1534305716057037
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3lNe81OvcAhWDQd4KHeMIC9IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DdvGEliHAgtM&psig=AOvVaw2hG2qbNYHtbwWcKcT9FSav&ust=1534305716057037
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Цэвэр ус
(0.8 сая ам доллар)

Автобусны түрээс
(2 сая ам доллар)

Хөдөлмөр хамгааллын хувцас
(1.5 сая ам доллар)

“ Монголд үйлдвэрлэв” – Стратегийн хэрэгж илт
(Амжилтуудаас)



Суудлын тэрэгний агаар шүүгч
(0.1 сая ам доллар)

Аюулгүй ажиллагааны 
арьсан гутал

(1.2 сая ам доллар)

Аюулгүй ажиллагааны 
арьсан бээлий

(0.3 сая ам доллар)

“ Монголд үйлдвэрлэв” – Стратегийн хэрэгж илт
(Амжилтуудаас)

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw3_Gr6uvcAhUJhxoKHfEgAbgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.supercheapauto.co.nz/Product/Ryco-Air-Filter-A1575/155720&psig=AOvVaw3piKbilNy0rQ5-TjhFun8M&ust=1534311611694980
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw3_Gr6uvcAhUJhxoKHfEgAbgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.supercheapauto.co.nz/Product/Ryco-Air-Filter-A1575/155720&psig=AOvVaw3piKbilNy0rQ5-TjhFun8M&ust=1534311611694980


Дээжний сав
(0.1 сая ам доллар)

Аюулгүйн конус/  тууз
(0.2 сая ам доллар)

Хөдөлмөр хамгааллын 
малгай/ шил

(0.4 сая ам доллар)
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“ Монголд үйлдвэрлэв” – Стратегийн хэрэгж илт
(Амжилтуудаас)

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmob-xreXdAhUPUt4KHeUxB5UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.com/Safety-Works-818066-Hard-White/dp/B000BQSYL0&psig=AOvVaw01ruqz_w2WQPmwBwGGV10G&ust=1538487144037177
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmob-xreXdAhUPUt4KHeUxB5UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.com/Safety-Works-818066-Hard-White/dp/B000BQSYL0&psig=AOvVaw01ruqz_w2WQPmwBwGGV10G&ust=1538487144037177
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI07zJreXdAhVS62EKHTK2DkkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.teachersource.com/product/deluxe-safety-glasses/lab-equipment&psig=AOvVaw0zzNv9qm6LK9deDkp8BF7v&ust=1538487173544033
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI07zJreXdAhVS62EKHTK2DkkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.teachersource.com/product/deluxe-safety-glasses/lab-equipment&psig=AOvVaw0zzNv9qm6LK9deDkp8BF7v&ust=1538487173544033
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja6pXvreXdAhXadd4KHT-AAF8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.fishersci.com/shop/products/harris-industries-barricade-tapes-23/p-64226&psig=AOvVaw1J9F_OMVuurAXZw3X35Z8n&ust=1538487269006555
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja6pXvreXdAhXadd4KHT-AAF8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.fishersci.com/shop/products/harris-industries-barricade-tapes-23/p-64226&psig=AOvVaw1J9F_OMVuurAXZw3X35Z8n&ust=1538487269006555
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXus_YreXdAhWFF4gKHZ-wDxwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.seton.com/enviro-cone-me0775.html&psig=AOvVaw31a8iNafXE3h6gaI0-7EWg&ust=1538487225145068
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXus_YreXdAhWFF4gKHZ-wDxwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.seton.com/enviro-cone-me0775.html&psig=AOvVaw31a8iNafXE3h6gaI0-7EWg&ust=1538487225145068


“Монголд үйлдвэрлэв” төслүүд
Хэрэгжилтийн шатанд яваа 

# -

1 Аюулгүйн савхин гутал

2 Бэхэлгээний цавуу

3 Зүсэлтийн хамгаалалттай бээлий

4 Механик ажлын бээлий

5 Усны гутлын дотор зузаан оймс

6 Баяжмалын уут

7 Богино хүчдэлийн цахилгаан кабел

8 Лед гэрэл

9 Цахилгааны уртасгагч

10 Цахилгааны тусгай хувцас

# -

11 Нэг удаагийн тоосны өмсгөл

12 Гагнуурын тусгай хувцас

13 Нэг удаагийн маск

14 Цутгамал эд анги

15 Цутгамал сэлбэг хэрэгсэл

16 Эрэг Боолт

17 Гагнуурын электрод

18 Хоолны хуванцар сав

19 Төрөл бүрийн филтер

- Өнөөдөр гэрээ байгуулж байна
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# Milestones Q1 Q2 Q3 Q4

1 Төрөл бүрийн шүүлтүүр - агаар, тос, түлш, гэх мэт

2 Хуванцар бүтээгдэхүүний 2-р ээлж

3 Гагнуурын тоног төхөөрөмж, хэрэгсэлүүд  - зүсэлтийн диск г.м

4 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэлүүд - сонсголын хамгаалалт г.м

5 Ус цэвэршүүлэх химийн бүтээгдэхүүнүүд

6 Үйлдвэрийн газ

7 Хөргөгч шингэн

“Монголд үйлдвэрлэв” төслүүд
2019 оны төлөвлөгөө
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Бизнесийн ёс 
зүй

Бизнес 
Менежмент

Чанарын 
Удирдлага

ЛЕАН 
үйлдвэрлэлийн 
сургалт

Чадавхижуулах хөтөлбөр

ЭМААБО

Санхүүгийн 
Менежмент

Ханган 
нийлүүлэлтийн 
сүлжээ

Хүний 
Нөөцийн 
Менежент

Хамтрагчид

Чиглэл
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