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Нэг. Ерөнхий зүйл 

   1.1 Сүхбаатар аймгийн 2021 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 

ерөнхий төлөвлөгөөг 2020 оны 12-р сарын 24-нд аймгийн Засаг даргын А/684 

дугаар захирамжаар 90 нэр, төрлийн бараа, ажил, үйлчилгээ 11,896.7 сая 

төгрөгийн төсөвтэй батлагдсан. Тус төлөвлөгөөг 2021-01-06-ны өдөр монголын 

өдөр дутамын хэвлэл “Зууны мэдээ сонин”-д нийтэлсэн. Төлөвлөгөөг 

батлагдсан даруу худалдан авах ажиллагааг төрийн худалдан авах 

ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn сайтад оруулан тендерүүдийг 

зарлаж эхэлсэн. Уг төлөвлөгөөнд 2021 оны 01-р сарын 29-нд аймгийн Засаг 

даргын А/74 дугаар захирамжаар, 2021 оны 05-р сарын 24-нд аймгийн Засаг 

даргын А/323 дугаар захирамжаар 2021 оны 07-р сарын 06-ны өдөр аймгийн 

Засаг даргын А/414 дугаар захирамжуудаар тус тус өөрчлөлт орж шинэчлэгдэн 

батлагдсан.  

Хамгийн сүүлд буюу 2021 оны 07-р сарын 06-ны өдөр аймгийн Засаг даргын 

А/414 дугаар захирамжаар батлагдсан төлөвлөгөөнд орон нутгийн төсвөөр 95 

нэр, төрлийн 14,112.8 /Арван дөрвөн тэрбум нэг зуун арван хоёр сая найман 

зуун мянган/ төгрөгийн бараа, ажил, үйлчилгээний тендерийг зарлахаар 

төлөвлөснөөс хагас жилийн байдлаар 82,1% гүйцэтгэлтэй байна.  

Улсын төсвийн хөрөнгөөр 6 нэр, төрлийн 13,121.3 /Арван гурван тэрбум 

нэг зуун хорин нэгэн сая гурван зуун мянган/ төгрөгийн бараа, ажил, 

үйлчилгээний тендерийг зарлахаар төлөвлөснөөс хагас жилийн байдлаар бүх 

тендерийг 100 хувь зарлаж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулаад байна. 

 
Нийтдээ улс болон орон нутгийн төвсийн хөрөнгөөр 71 нэр, төрлийн 22,505.8 
/Хорин хоёр тэрбум таван зуун таван сая найман зуун мянган/ төгрөгийн  бараа, 
ажил, үйлчилгээний тендерийг зарлаж 17,310.5 /Арван долоон тэрбум гурван 
зуун арван сая таван зуун мянган/ төгрөгийн гэрээг байгуулж улс, орон нутгийн 
төсөвт 880.3 сая төгрөгийн хэмнэл үүсгэсэн. 
 

Зарлагдаагүй байгаа ажлуудаас:  
 
Хагас жилийн байдлаар 17 нэр, төрлийн 2,888.3 /Хоёр тэрбум найман 

зуун наян найман сая гурван зуун мянган/ төгрөгийн тендер зарлагдаагүй байна. 
Уг тендерийн зарлагдах хугацаа төлөвлөгөөний дагуу явагдаж байгаа.   

 

Орон нутгийн өмчийн газар дээр нийт 101 нэр, төрлийн 27,234.1 

сая төгрөгийн төсөвтэй бараа, ажил, үйлчилгээний тендерийг 

зарлахаар төлөвлөснөөс Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсээс 

зарлуулсан 13 нэр, төрлийн 1,840.0 сая төгрөгийн барааны тендерийг 



тендер зарлагдсан дараа хүчингй болгосон. Иймээс 71 нэр, төрлийн 

22,505.8 сая төгрөгийн төсөвтэй бараа, ажил, үйлчилгээний тендерийг 

зарласан бөгөөд  2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан ажлын нийт гүйцэтгэл өнөөдрийн байдлаар 83,2 хувийн 

биелэлттэй байна. 

Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд зарлагдсан бүх тендерийг 100 хувь цахим 

хэлбэрээр зохион байгуулсан.  

1.4 Зарлагдсан бүх тендер шалгаруулалтын үнэлгээг тендерийн хүчинтэй байх 

хугацаанд хийсэн.  

1.5 Худалдан авах ажиллагааны явцад гарсан зөрчил, дутагдал байхгүй. 

1.6 Тайлант хугацаанд 5 ажил дээр Сангийн яаманд гомдол гаргасан. Гомдлыг 

хянаад үнэлгээг дахин хийх гэсэн хариу 3, тендерийг хүчингүй болгож дахин 

зарлуулсан 1, захилагчийн шийдвэр үндэслэлтэй гэсэн шийдвэр 1 гарсан.   

1.7 2021 оны хагас жилийн байдлаар тендер шалгаруулалт болон бусад 

чиглэлээр чанар стандартын шаардлага хангасан дотоодын үйлдвэр болон хувь 

хүнээс 751,0 сая төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авсан. Худалдан 

авсан бүтээгдэхүүнийг гэрээний дагуу цаг хугацаанд нь нийлүүлэлтийг хийж 

хамтран ажиллаж байна. 

Хоёр. Худалдан авах ажиллагааны цахим системийг ашигласан талаар: 

2.1 Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд нийтдээ давхардсан тоогоор 198  бараа, ажил, 

үйлчилгээний тендерийн урилгыг төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим 

системд нийтэлсэн бөгөөд үүнээс 175 бараа ажил үйлчилгээний тендерийн үр 

дүнг цахим системд оруулж олон нийтэд ил тод мэдээлсэн.  

- Аймгийн Засаг даргын эрхлэх хүрээний агентлагуудыг 100 цахим 

системээр тендерүүдийг зарлах зөвлөмж өгч цахимаар зарлуулж 

байгаа боловч зарим босоо удирдлагатай байгууллагууд дээр 

хэрэгжихгүй байна. 

2.2 Ерөнхий гэрээний журмын дагуу цахим дэлгүүрээс болон тендерээр 

худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээ байхгүй. 

Гурав: Харьяа байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны талаар:  

3.1 Сүхбаатар аймгийн сумд: 

2021 онд: Сүхбаатар аймгийн 13 сум  нийт 139  нэр, төрлийн 6545.8 сая 

төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий бараа, ажил, үйлчилгээний тендерийг зохион 

байгуулахаар төлөвлөсөн. Үүнээс: Тайлант хугацаанд 65 нэр төрлийн 5022.1 

сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий бараа, ажил, үйлчилгээний тендерийг зарлан 

77 нэр төрлийн бараа, ажил, үйлчилгээний тендерийг зарлаад байна. 



Хагас жилийн байдлаар сумдын  худалдан авах  ажиллагааны 

төлөвлөгөөний биелэлт 46,8 хувь байна.  

Сумд болон харьяа байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны хувьд 

манай байгууллага дээр гаргасан гомдол байхгүй бөгөөд бүх тендерийн 

үнэлгээг тендерийн хүчинтэй хугацаанд хийж дуусгасан. 

 

Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой зөвлөмж, зөвлөгөөнүүдийг сум 

орон нутаг, иргэн, оролцогч компаниуд болон өөрийн байгууллагын 

мэргэжилтэн, үнэлгээний хорооны гишүүдэд тухай бүр өгч ажиллаж ирсэн. 

Тайлант хугацаанд аймгийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран сумдад 

бүсчилсэн сургалтыг зохион байгуулсан байна. 

 

Аймгийн хэмжээнд худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан 

бэлтгэх сургалтыг 153 хүн хамруулж зохион байгуулсан.   

 

Дөрөв. Худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийн талаар дүгнэлт, 

санал: 

Тайлант хугацаанд эрх шилжиж ирсэн ажлууд болон төлөвлөгөөнд орсон 

зарим ажлуудын зургийг төлөвлөгөө батлагдсан даруу зургийн компанитай 

гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж байгаа боловч Барилгын хөгжлийн төвд 

хянуулахаар өгөхөд хянагдаж гарч ирэхгүй маш их хугацаа алдаж тендер 

зарлах хугацааг хойшлуулах гол шалтгаан үүсэж байна. 

Гэрээнд заасан хэрэгжих ажлын үе шатны хуваарь, ажил гүйцэтгэх 

график, гэрээний тусгай нөхцөл, ажлын тоо хэмжээний дагуу болон гэрээг 

хугацаандаа гүйцэтгэж буй эсэхэд захиалагчийн хяналт тавьж ажилладаг. 
 

 

 

 

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ  

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР 














































































































