
 

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН 2015 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН 

 

                                Нэг. Ерөнхий зүйл 

  

1.1.     "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах тухай" хуулийн 48.2 дугаар заалтыг үндэслэн улсын болон орон 

нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд шинээр баригдах болон засварлах 

барилга байгууламж, төсөл арга хэмжээний жагсаалт, төлөвлөгөөг Аймгийн 

Засаг даргаар батлуулан хэрэгжүүлж ажиллалаа. Төлөвлөгөөнд улсын төсвийн 

хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих, яамдаас эрх нь шилжиж ирсэн 217.0 сая 

төгрөгийн 3 төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламж, засвар шинэтгэлийн 

ажил, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 50,1 тэр бум төгрөгийн 65 төсөл арга 

хэмжээ, барилга байгууламж, засвар шинэтгэлийн ажлыг тус тус 

хэрэгжүүлэхээр  тусгасаныг хуулийн 45 дугаар зүйлийг баримтлан худалдан 

авах ажиллагааг зохион байгуулж, хэрэгжилтийг тооцож ажилласан. 2015 онд 

нийт 22,732 тэр бум төгрөгийн, 72 төрлийн бараа,  ажил, үйлчилгээний 

тендерийг зохион байгуулсан. Үүнээс орон нутгийн төсвийн тодотголоор 

батлагдсан  17  ажил бараа үйлчилгээг худалдан авсан байна. Улсын төсвийн 

хөрөнгө оруулалт, яамдаас эрх шилжиж ирсэн 3 төсөл арга хэмжээний ажлын 

хэрэгжилт 100 хувь, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр  хийгдэх 50 төсөл арга 

хэмжээний ажлын хэрэгжилт 96,0 хувийн  хэрэгжилттэй байна.  

 

1.2.             Тендерт оролцогч орон нутгийн болон нийт оролцогч комданиудад 

худалдан авах ажиллагааны газрын цахим тендер хариуцсан айти 

мэргэжилтэнг урьж ирүүлж 2 өдрийн сургалт семинарыг явуулж тендерт 

оролцогчдын цахим тендерт оролцох нөхцөл боломж мэдлэг арга зүйгээр 

хангаж ажилласан. Тус сургалтын  үр дүнд  нийт худалдан авах ажиллагааны 

50 хувийг цахим худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулж ажиллаа.  

 

1.3.             2015 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд орсон боловч 

төсөв хөрөнгийн асуудлаас гүйцэтгэгдээгүй ажлууд: 

 Гашуун сухайтын лаборторийн үйл ажиллагааг эхлүүлэхэд шаардлагатай 

бодис техник хэрэгсэл 

 Даланзадгадын сумын хуучин хатуу хучилттай автозамуудыг сэргээн 

засварлах 

 Цогтцэций сумын төв доторх 2,2 км хатуу хучилттай автозам барих 

 Даланзадгад сумын автозамын дагуу дугуйн зам байгуулах 

  

             -  Улсын төсвөөр хийгдэх  

 Эрх шилжиж ирсэн ажлууд бүрэн хийгдсэн.  

      -Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр он дамжиж хийгдэж буй ажлуудаас  



 

 Даланзадгад сумын спортын сургалттай 240  хүүхдийн сургуулийн барилга 

 Баяндалай, Хүрмэн,Ноён сумын ЗДТГ-ын барилга 

 Манлай сумын 320 хүүхдийн сургуулийн барилга 

 Ханбогд сумын 320 хүний суудалтай соёлын төвийн барилга 

 

1.4.                Бүх тендерийн үнэлгээг тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтаан хийж 

гэрээ байгуулсан. Тендер шалгаруулалтын үнэлгээг хамгийн богино хугацаанд 

хийсэн нь харьцуулалтын аргаар зарлагдсан, үнийн санал авах ажлыг ажлын 3 

хоногт, бусад ажлуудыг ажлын их багаас болон үнэлгээний хорооны гишүүдийн 

ирцийн бүрдлээс хамааран 7-30 хоногт багтаан үнэлгээг хийж, үнэлгээний 

дүгнэлтийг захиалагчид хүргүүлж ажиллалаа.  

 

1.5. Худалдан авах ажиллагааны талаар гарсан гомдол:  

 

               Өмнөговь аймгийн “Хүрмэн сумын нутгийн удирлагын ордон барих ” 

ажлын шалгаруулалтыг оролцогч “Андгай” ХХК хүлээн зөвшөөрөөгүй “Сангийн 

яам”-д гомдол гаргасны дагуу “Сангийн яам”-аас хяналт хийн тухайн ажлын 

үнэлгээг дахин хийх шийдвэр ирсний дагуу дахин үнэлгээ хийж гүйцэтгэгчийг 

сонгон шалгаруулсан. 

               “Хүрмэн сумын сургуулийн засвар” ажлын шалгаруулалтыг оролцогч 

“Суварган говь” ХХК сангийн яаманд гомдол гаргасаны дагуу “Сангийн яам”-

аас хяналт хийн захиалагчийн гаргасан шийдвэр зөв гэж ирсэн тул ажлыг 

үргэлжлүүлсэн  

             “Төрийн сангийн компьютер техник хэрэгсэл авах” ажлын тендерт 

оролцогч “Сити эс” ХХК шалгаруулалтыг хүлээн зөвшөөрөөгүй “Сангийн яам”-д 

гомдол гаргасаны дагуу “Сангийн яам”-аас хяналт хийн тендерийг хүчингүй 

болгох чиглэл ирсэний дагуу тус тендер хүчингүй болж дахин зарлахаар 

болсон. 

 

 

Хоёр. Харъяа байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны талаар: 

 

2.1              2015 онд нийт 3 тэрбум 255 сая төгрөгийн 127 ширхэг Худалдан авах 

ажиллагаа зохион байгуулагдан 100 хувийн хэрэгжилттэй байна. Тендерийг 

"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах тухай" хуулийн дагуу зохион байгуулан ажиллалаа. Сум 

байгууллагуудад худалдан авах ажиллагааны эрх шилжин очиж буй ажил нь 

төсөвт өртөг багатай ажил байдгаас аймаг болон бусад газраас чадвартай 

томоохон компани оролцдоггүй, сумын хэмжээнд тендерт оролцох чадвар 

бүхий аж ахуй нэгж, компани байдаггүй зэрэг нь хуулийг хэрэгжүүлэхэд 



хүндрэлтэй хэдий ч худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн албан хаагчдаар 

бүрэн хангагдаад байна.  

 

2.2.1.               Худалдан авах ажиллагааны шинэчилсэн хуулийн сургалтыг Худалдан 

авах ажиллагааны газар, Сангийн яамтай хамтран 2015  оны  04 сард зохион 

байгуулж 235 хүн хамрагдсанаас 119 хүн гэрчилгээ авлаа. Сургалтанд төрийн 

байгууллагын албан хаагчдаас гадна төрийн бус байгууллага, иргэдийг 

оролцуулах ажлыг зохион байгуулав. Сум байгууллагуудад эрх шилжин очсон 

ажлын санхүүжилтийг олгохдоо үнэлгээний хорооны тушаал, хурлын 

тэмдэглэл, гэрээ зэргийг  үндэслэн олгодог болсноор сум, байгууллагуудад 

худалдан авах ажиллагааны хуулийн хэрэгжилт сайжирч байна. Мөн сумдаар 

очиж зохион байгуулсан худалдан авах ажиллагаатай танилцаж мэргэжил арга 

зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан нь сумдын худалдан авалтын чанар үр дүн 

дээшилсэн.  

 

Гурав. Худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн талаархи дүгнэлт, 

санал 

 

3.1.      Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2015 оны үндсэн чиглэлд 

тусгагдсан хөрөнгө оруулалтын болон Худалдан авах ажиллагааны 

төлөвлөгөөнд тусгагдсан  төсөл арга хэмжээний ажлуудыг "Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ   худалдан авах тухай" 

хуулийн дагуу зохион байгуулж явууллаа. Аймгийн Худалдан авах 

ажиллагааны тайлан мэдээг холбогдох журам дүрмийн дагуу улирал, сар бүр 

гаргаж худалдан авах ажиллагааны газар болон Сангийн яаманд хүргүүлж 

ажилласан.  

             Төлөвлөсөн худалдан авах ажиллагааны 84,1 хувийн гүйцэтгэлтэй 

байна.  /тендер зарлавал зохих 63 ажлаас 53 тендер зарласан, Эрх шилжиж 

ирсэн ажил захиалгат ажлыг оролцуулан/ хангалттай сайн зохион байгуулсан 

байна. Үнэлгээний хороонд тухайн ажлыг хариуцсан мэргэжилтэн, төрийн бус 

байгууллагын төлөөлөл зэргийг оролцуулан,  нийт үнэлгээний хороог 5-аас 

дээш хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж ажиллалаа. Улсын болон орон нутгийн 

төсвийн хүндрэл гарсантай холбогдуулан зарим төсөл арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон ба 2016 оны үндсэн чиглэл худалдан авах 

ажиллагааны төлөвлөгөөнд төлөвлөж ажиллаж байна.  

  

      3.2   Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг 1 сарын 15-ны дотор 

боловсруулан явуулах үед улсын төсвөөр хийгдэх /яамдаас эрх шилжин ирэх/ 

хөрөнгө оруулалтын ажлын аль нь  орон нутагт эрх шилжин ирэх нь 

тодорхойгүй байдаг. 

          Зураг төсвийн ажилд гэрээ байгуулсан гүйцэтгэгч компаниуд ажлыг 

удаан гүйцэтгэх,“Экспиртиз” хянахгүй байна гэсэн шалтгаанаар хугацаандаа 

ажлаа хүлээлгэн өгдөггүйгээс дараагийн тендер зарлах хугацаа их оройтдог. 



Экспиртизээр хянагдан ирсэн зургийн дагуу ажил гүйцэтгэх явцад алдаа гарах, 

эсвэл зурагт зарим ажил тусгагдаагүй байх явдал гарч байна. Үүнд цаашид 

бодлогын хэлтэс, ажил хариуцсан мэргэжилтэн,  албад анхаарах.  

        Цахим тендер зарлах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор цахим 

кабинет байгуулах тоног төхөөрөмжийн тендерийг зарлаж 19600000 төгрөгний 

техник хэрэгсэл нийлүүлж 2016 онд 100 хувь цахим тендер зарлах боломж 

хангагдаж байна.   

Хянасан: 

    Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга                            Б.Батдорж 

 

Тайлан бичсэн: 

       Ахлах мэргэжилтэн                                   В.Отгонбат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


