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Нэг. Бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны хүрээнд 

Завхан аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын  Худалдан авах ажиллагааны алба 

нь 2016 онд худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөгөөр 5880.0 сая төгрөгийн 272 ажил 

бүтээгдэхүүн худалдан авахаас  4566.49 сая төгрөгийн 179 нэрийн бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулж биелэлт 87.5 хувьтай байна.  

Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэлийг харуулбал: 

Хаана     зарласан 

Нийт зарлагдах            

тендер 

Нийт зарласан           

тендер 

 

Биелэлтийн 

хувь 

 
Тоо 

Үнэ 

/сая.төг/ 
Тоо Үнэ /сая.төг/ 

ХАААлба 16 2624.2 16 2466.1 100% 

Төлөвлөгөөнд 

тусгагдаагүй ажил 
2 676.9 2 676.9           

Сум 249 2530.3         156 1374.89 62.6 

Аймгийн ЗДТГ 5 48.6 5 48.6 100% 

Дүн 272 5880.0 179 4566.49 87.5 

 Үүнд: 

 -Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 62.5 сая төгрөгийн өртөг бүхий 1 нэрийн 

бараа ,ажил, үйлчилгээ худалдан авахаас 61.5 сая төгрөгийн өртөг бүхий 1 нэрийн бараа 

ажил үйлчилгээ худалдан авах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж биелэлт 100% хувьтай 

байна.  

-Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр  40.8 сая төгрөгийн өртөг бүхий 1 нэрийн бараа 

ажил үйлчилгээ худалдан авахаас 40.3 сая төгрөгийн өртөг бүхий 1 нэрийн бараа ажил 

үйлчилгээ худалдан авах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж биелэлт 100% хувьтай байна.  

 - Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр  2234.9 cая төгрөгийн өртөг бүхий  10 

нэрийн бараа ажил үйлчилгээ худалдан авахаас 2110.6 сая төгрөгийн өртөг бүхий 10 

нэрийн бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж биелэлт 

100% хувьтай байна. Төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй 676.9 сая төгрөгийн өртөг бүхий 2 

бараа% ажил үйчилгээ худалдан авах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. 

-Япон улсын “Өвсний үндэс” хөтөлбөрөөр 170.0 сая төгрөгийн өртөг бүхий 1 

нэрийн бараа ажил үйлчилгээ худалдан авахаас 138.3 сая төгрөгийн өртөг бүхий 1 

нэрийн бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж биелэлт 

100 хувьтай байна. 



Шууд худалдан авахаар төлөвлөгдсөн 48.6 сая төгрөгийн өртөг бүхий 5 нэрийн 

бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авахаас 48.6 сая төгрөгийн 5 бараа, ажил үйлчилгээ 

худалдан авах гүйцэтгэгчийг сонгон шууд гэрээ байгуулан хэрэгжүүлэн биелэлт 100%-тай 

байна.   

 2016 онд Худалдан авах ажиллагааны албанаас зохион байгуулсан тендерийг 

хөрөнгийн эх үүсвэрээр ангилахад: 

Д

Д.д 
Хөрөнгийн эх үүсвэр Тоо Дүн /сая.төг/ 

1

1. 

Улсын төсвийн хөрөнгө 1 61.5 

 

2

2. 

 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө 

     

12 

 

2787.5 

 

3

3. 

Орон нутгийн төсөв 1 
40.3 

4

4. 

Төсөл хөтөлбөр 1 
138.3 

5

5. 

Замын сангийн хөрөнгө 3 
115.4 

6

6. Дүн 18 3143.0 

 

Тендер шалгаруулалтын үр дүнг ХААУХШМ-ийн систем /рmms/-д оруулан олон 

нийтэд мэдээлж орон нутгийн 21 компани гүйцэтгэгчээр шалгарсан байна. 
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2016 онд зарласан 18 тендерийн 4 буюу 22.5 хувийг цахимаар зохион байгуулан 

ажиллаж байна. 

1.2 Тухайн жилийн худалдан авах ажиллагаанд тусгагдаагүй худалдан авах 

ажиллагааны талаар: 

Тухайн жилд ХАА-ны төлөвлөгөөний төслийг цаг хугацаанд нь хүргүүлж худалдан 

авах ажиллагааны тухай хуулийн 48.4-т заасны дагуу худалдан авах ажиллагааны 

төлөвлөгөөг болон 2016 онд хийх ажлын жагсаалтыг аймгийн Засаг даргаар батлуулан 

zavkhan.gov.mn вэб сайтад байршуулсан.Мөн баталгаажуулсан худалдан авах 

ажиллагааны төлөвлөгөөг Сангийн яамны e-procurement.mn, ХААУХШМ-ийн /pmmis/-д 

оруулж нэмэх болон тодотгох ажлыг Сангийн яамны ХХААГ-аас зөвшөөрөл авсаны 

үндсэн дээр хуулийн дагуу зохион байгуулсан.Одоогийн байдлаар Завхан аймгийн 

Нэгдсэн эмнэлэг болон Тосонцэнгэл сумын нэгдсэн эмнэлэгт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, 

урвалж бодис нийлүүлэх ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын тендерийг 

зарлаад байна.  

1.3 Тендер шалгаруулалтын үнэлгээг тендер хүчинтэй байх хугацаанд хийсэн 

эсэх: 

Худалдан авах ажиллагааг хуулийн хүрээнд зохион байгуулж гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулж гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмжийг хугацаанд нь өгч ажиллаа.Үнэлгээний 

хорооны бүрэлдэхүүнийг Аймгийн Засаг  даргын захирамжаар 5, 7 хүний 

бүрэлдэхүүнтэйгээр томилон ажиллуулж, ИТХ-ЫН шийдвэрээр томилогдсон иргэний 

төлөөлөл, төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн төлөөлөл, Аймгийн ЗДТГ-ын 

мэргэжилтэн, холбогдох хэлтэс ангенлагуудыг оролцуулан давхардсан тоогоор 85 хүн 

хамрагдан ажилласан байна.Үнэлгээний хороо нь Засгийн газрын 2013 оны 03 дугаар 

сарын 02-ны өдрийн 68 дугаар тогтоолын дагуу худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх 

журмыг сонгоход баримтлах босго  үнийн дагуу тендерийг зохион байгуулж 

ажиллаа.Тухайлбал: Аймгийн ХААА-нд зохион байгуулагдсан тендер 

Д

Д/д 

Хөрөнгийн эх 

үүсвэр 

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн  

журам 
Бүгд 

НТШ ХА ШХА 

Т

Тоо 

Үнэ 

/сая.тө

г/ 

Т

Тоо 

Үнэ 

/сая.тө

г/ 

Т

Тоо 

Үнэ 

/сая. 

төг/ 

Тоо 
Үнэ 

/сая.төг/ 

1

1 
Улсын төсөв 1 

 

1

1 
61.5   

1

1 
61.5 

2

2 

Орон нутгийн 

төсөв 
1 

 

1

1 
40.3   

1

1 
40.3 

3

3 

Орон нутгийн 

хөгжлийн сангийн 

хөрөнгө 

2

4 

 

1602.4 

5

7 
315.5   11 1917.9 

Концесс 
1

1 
869.6 

  
  1 869.6 

4

4 

Замын сангийн 

хөрөнгө   

3

3 
115.4   

К

3 
115.4 



5

5 
Төсөл хөтөлбөр 

1

1 
138.3 

  
  

1

1 
138.3 

6

6 
Дүн 

1

6 

        

2610.3 

 

1

12 
532.7   18 

     

3143.0 

 

 

1.4 Худалдан авах ажиллагааны талаар гарсан гомдол, түүнийг 

шийдвэрлэсэн байдал: 

 

2016 онд Завхан аймагт зохион байгуулсан Улиастай сумын цэвэр усны 1-р 

өргөлтийн шугамыг шинэчлэх ажлын тендер шалгаруулалтад оролцогч “Рутан” 

ХХКомпани гомдолыг Сангийн яаманд гаргасан бөгөөд сангийн яамнаас уг тендерын 

ажлыг "Тэнгэрийн тэмдэг" ХХК-ийн тендерийг шалгаруулсан үнэлгээний хорооны 

шийдвэр үндэслэлтэй байна гэж үзсэн.  

1.5 ХАА-ны төлөвлөгөө биелэгдээгүй болон дутуу биелсэн ажлын шалтгаан, 

цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй үйл ажиллагаа. 

Энэ онд аймгийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь төлөвлөгөөнд тусгагдсан 

ажлаа бүрэн хэрэгжүүлэн 100 хувийг биелэлттэй. 

 

 1.6 Дотоод ажлын хүрээнд: 

Худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг хуулийн дагуу 

зохион байгуулж нийт 18 ажилд аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр 14  үнэлгээний хороог  

байгуулж давхардсан тоогоор 92 хүн ажилласнаас иргэний төлөөлөл 13, иргэний 

нийгмийн байгууллагын төлөөлөл 13 ажилласан байна. 

Албанд нийт 135 тоот ирсэнээс 28 хариутай тоот байгаа бөгөөд хугацаа хоцорсон 

тоот байхгүй 28 тоотын хариуг хугацаанд нь хүргүүллээ.  

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, мэдээ, тайланг хуулийн хугацаанд 

төлөвлөн гаргаж тайланг Сангийн яаманд улирал тутам, худалдан авах ажиллагааны 

газарт мэдээлж байгууллагын ил тодын самбарт байршуулав. Мэдээ тайлангийн хугацаа 

хожимдолт гараагүй. Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, аймгийн ИТХ-ын 

тогтоол шийдвэр, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, аймгийн 

эдийн засаг нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийг хагас жилээр  

гарган хүргүүлж ажилласан. 

1.6 Худалдан авах ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг сурталчлах   

Сум байгууллагын худалдан авах ажиллагааг мэргэжил арга зүйн зөвлөмжөөр 

хангах, худалдан авах ажиллагааны талаар мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа хийх, 

худалдан авах ажиллагааг ил тод болгоход анхаарч худалдан авах ажиллагааны 

үнэлгээний хороонд орж ажиллах ажилтны тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 2016 оны 03 

сарын 25-наас 28-ны хооронд А3 сертифекат олгох сургалтыг ХААГ, Аймгийн ЗДТГ, 

Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн “Эрчим хүчний үр ашиг” төсөл, 

аймгийн ХАААлба хамтран  зохион байгуулсан.                                                           



Сургалтанд 15 сумын иргэн, ИНБайгууллагын төлөөлөл, төрийн албан хаагчийн нийт 60 

хүн хамрагдаж  58 ажилтан эрх авлаа. Үүний үр дүнд аймгийн хэмжээнд А-3 

сертифекаттай 226 хүн байна. 

Хоёр: Харъяа байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны талаар 

2.1 Харъяа байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны талаархи дүгнэлт:  24 

сумдын  ажлын тоо баримтыг дараахи хүснэгтээр харуулъя.    

Тендерийг хаана 

зохион 

байгуулсан 

Нийт хөрөнгө 

оруулалт /ОНХС/ 
Хэрэгжсэн ажил       Хэрэгжээгүй ажил 

Т

Тоо 

Үнэ 

/сая.төг/ 

Т

Тоо 

Үнэ 

/сая.төг/ 

Х

Хувь 

Т

Тоо 

Үнэ 

/сая.төг/ 
Хувь 

Сумын ЗДТГ 

2

249 

 

    2530.3 

 

1

56 

1 

 1374.89 

 
62.6 89 303.31 37.4 

 

Дүн 

          

249   

 

    2530.3 

 

          

156   

1 

 1374.89 

 
62.6 89 303.31 37.4 

 

2.2 Сумдын төлөвлөгөө тасарсан шалтгаан:  2016 онд сумдад орон нутгийн 

хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2530,3 сая төгрөгийн өртөг бүхий 249 нэрийн бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авахаар төлөвлөсөн. Хэрэгжилт нь 1374.89, сая төгрөгийн 156 бараа, 

ажил үйлчилгээ худалдан авах тендер зарлаж 303,31 сая төгрөгийн ажлын тендер огт 

зарлаагүй бөгөөд гүйцэтгэл нь 62,6 %-тай байна.  

2530.3

1374.89

Үнийн дүнгээр харьцуулахад

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл

 

 



2.2 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас харъяа байгууллагуудын худалдан 

авах ажиллагааг зааварчилгаа, аргачлалаар хангасан байдал түүнд хяналт тавьж 

ажилласан байдал.  

 

 

Энэ ажлын хүрээнд дараахь ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:  
 
2016 онд Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны А-3 сертифекат олгох 

сургалтыг  Худалдан авах ажиллагааны газар, Аймгийн ЗДТГ, Германы олон улсын 
хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн “Эрчим хүчний үр ашиг” төсөл, худалдан авах 
ажиллагааны сургалт 1 удаа зохион байгуулав. Сургалтанд 24 сумын иргэн, 
ИНБайгууллагын төлөөлөл, төрийн албан хаагчийн нийт 76 хүн хамрагдаж 57 ажилтан 
сертифекат авах болзол хангасан. Үүний үр дүнд Завхан аймагт 225 хүн худалдан авах 
ажиллагаанд оролцох эрхтэй болоод байна. Мөн Сумдын худалдан авах ажиллагаа 
хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зориулсан сургалт хийгдсэн ба энэхүү сургалт 
хэлэлцүүлэгээр сумдад тулгарч буй бэрхшээл, сайн туршилга судлах мөн бодит жишээн 
дээр санал солилцох гэх мэт үр дүнтэй сургалт болсон. 

 

 
 

         
 

 "Аймгийн хэмжээнд худалдан авах ажиллагааны мэргэшлийн А3   

сертификаттай" /гэрчилгээтэй хүний тоо/  2014-2016 оны эцэст 

А3-ийн сертификаттай хүний тоо  
2014 он 2015 он 

2016 

он 

Аймгийн хэмжээнд (нийт)-201 80 

8

8 57 

Үүнээс 

/сумдад/: 

Алдархаан 3 1 1 

Асгат - 5 1 



Баянтэс - 1 2 

Баянхайрхан - - - 

Дөрвөлжин 3 1 1 

Завханмандал 4 - 3 

Идэр  3 3 1 

Их-Уул 9 - - 

Нөмрөг 7 - 2 

Отгон - - 2 

Сантмаргаз 1 3 1 

Сонгино 1 - 3 

Тосонцэнгэл 5 - -  

Түдэвтэй 1 1 1 

Тэс 2 1 4 

 
Тэлмэн 1 5 1 

 

Ургамал - 3 2 

Улиастай 34 47 11 

Цагаанхайрхан - 4 5 

Цагаанчулуут - 2 6 

Цэцэн-Уул - - 2 

Шилүүстэй 1 4 1 

Эрдэнэхайрхан 3 - 4 

Яруу 1 - 3 

 
 

2016 онд Төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах сургалт хийсэн ба энэхүү 

сургалтанд аймгийн ЗДТГ-ын СТСХ, ХААА, ХоХБТХ, ХШҮДАХ, Улиастай сумын 

санхүүгийн албаны нийт 15 хүн оролцсоны 3 мэргэжилтэн нь манай албанаас шаталсан 8 

удаагийн сургалтанд хамрагдаж сертифеткат гардаж авсанаас гадна МУИС-ийн нийт 

удирдлагын сургуулийн 3 кредит хичээлийг шууд хаалгах эрх авсан. Энэхүү ажлыг МУИС-

ийн Завхан сургуультай санамж бичиг байгуулсан. 



  

 

         

 2.3 Цаашид анхаарах асуудлууд 

   1. Худалдан авах ажиллагаанд "Цахим худалдан авах ажиллагааны 2-р үе шат" 

хэрэгжиж эхлээд байна. Үүнтэй холбогдуулан Монгол улсын хэмжээнд www.tender.gov.mn 

цахим систем нэвтэрч байгаа бөгөөд цахим системийн ашиглалтыг захиалагч 

байгууллагууд, гүйцэтгэгчид, Үнэлгээний хорооны гишүүдэд үе шаттайгаар сургалт зохион 

байгуулах шаарлага тулгарч байна.  

2. 2016 оны 9 дүгээр сараас Орон нутгийн өмчийн газар байгуулагдаж өмч, 

худалдан авах ажиллагааны чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж эхлээд байна. Иймээс 

эрчим хүчний үр ашиг төсөлтэй хамтран Өмчийн холбогдолтой хууль, тогтоомж, заавар 

журам, аймгийн ИТХ-аас гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлийн 

сургалтууд, өмч хөрөнгийн бүртгэлийн программын сургалтуудыг зохион байгуулах 

шаардлага  байна. 

3. Сумдууд өөрсдөө бие даан худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн 

ажилтануудаа бэлтгэж авдаг болох.  

4. Сумдад хийгдэж буй ажлын тендер дээр тухайн сум орон нутаг, эсвэл захиалагч 

талаас үнэлгээний хороонд заавал хүн оруулж байх. /Ингэснээр тухайн ажлын хяналт 

сайжирах/ 

5. Ажлыг гүйцэтгэлийн явцад иргэдийн бүлгийн хяналт мөн талбайн техникийн 

хяналтыг маш сайн хийж байх.  

 

Ãóðàâ. Õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíû õýðýãæèëòèéí òàëààðõè ä¿ãíýëò, ñàíàë 



         Худалдан авах ажиллагааны алба нь  2016 онд зарлагдахаар төлөвлөгдсөн нийт 

тендер зарлагдсан бөгөөд худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллага 

төлөвлөсөн ажлаа 100% хуулийн хүрээнд хэрэгжүүллээ. Сангийн сайдын 2012 оны 264 

дугаар тушаалаар батлагдсан “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 

ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам”-ын  МАЯГТ 1-ийн 

дагуу төлөвлөн баталж, МАЯГТ 2,3-ийн дагуу улирал бүр худалдан авалтын тайлан 

мэдээг цаг хугацаанд хүргүүлэн ажилласан.  

3.1 Худалдан авах ажиллагааны урилга зар, тайлан, бусад арга хэмжээг 

дараах хэлбэрээр түгээж байна. 

• Тендерийн урилгыг Сангийн яамны e-procurement.mof.gov.mn, 

zavkhan.gov.mn сайтуудад байршуулан байгууллагын болон аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газрын “Ил тод”-ын самбарт тавьж барилгын гүйцэтгэгч 

компаниудад хүргүүлж байна.  

• Өдөр тутмын сонин хэвлэл “Өдрийн сонин”, “Зууны мэдээ”, “Завхан” 

сонинуудад зарыг байршуулж олон нийтэд хүргэсэн.  

• Мөн тендерийн үр дүнг Сангийн яамны e-procurement.mof.gov, pmmis,   

zavkhan.gov.mn  сайтууд, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын “Ил тод”-ын 

самбарт тавьж олон нийтэд ил тод хүргэж байна. 

• Худалдан авах ажиллагааны мэдээ тайланг Сангийн яам, худалдан авах 

ажиллагааны газарт хүргүүлж, zavkhan.gov.mn сайт, байгууллагын болон 

аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын “Ил тод”-ын самбарт тавьж олон нийтэд ил 

тод хүргэж байна.  

• Нээлттэй тендер шалгаруулалтын зарыг “Завхан”, “Өдрийн сонин”, “Зууны 

мэдээ” сонинуудад нийтлүүлж олон нийтэд хүргэсэн.  

3.2 Гэрээний хэрэгжилтэд хэрхэн хяналт тавьж ажилласан талаарх 

мэдээллийг тусгана 

2016 онд хэрэгжүүлсэн ажлын хэрэгжилтэнд аймгийн ЗДТГ, ГХБХБГазар, сумдын 

Засаг даргын Тамгын газар зэрэг захиалагч байгууллагууд гэрээ байгуулж хяналт тавин 

ажиллаж байна.  Худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллага гэрээний 

хэрэгжилтэнд сумдад ажиллаж хяналт тавих боломж хомс байсан. Учир нь 2016 онд 

шатахуун, томилолтын зардал төсөвт тусгагдаагүй, машин унаагүй, төсвийн ерөнхийлөн 

захирагчийн томилсон шийдвэрт албаны ажиллагсад ороогүй. /Гэрээнд гарын үсэг зурах, 

гүйцэтгэл хянах, ажил хүлээн авах/  

 

3.3  Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилт, тайлагналтыг цаашид улам 
үр дүнтэй болгох санал, зөвлөмж, хүсэлтийг тусгаж өгнө. 

 

Захиалагч байгууллагын тухайд: 

 Сум, байгууллагын дарга, эрхлэгч, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ажилтныг 
сургах, давтан сургах 

 Хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх 

 Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах ажлын жагсаалт, зураг төсөв, техник 
эдийн засгийн үндэслэл зэргийг хуулийн хугацаанд ирүүлэх 



 Худалдан авах барааны техникийн тодорхойлолт, үйлчилгээний төсөв тооцоог 
хуулийн хүрээнд бэлтгэж ирүүлэх 

 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг төсвийн төлөвлөлттэй хамт авч ХАА-ны 
мэргэжлийн байгууллагад ирүүлдэггүй байдлыг зогсоох захиалагч байгууллага 
хуулиа дээдлэн хуулиа хэрэгжүүлж ажилладаг болох 

 Худалдан авах ажлын баталгаажсан зураг төсөв, барааны техникийн 
тодорхойлолтыг шаардлагын хэмжээнд бэлтгэн хугацаа алдахгүй ирүүлэх  

Гүйцэтгэгч байгууллагын тухайд:  

 Санхүүгийн болоод хүн хүч, техникийн чадавхийг нэмэгдүүлэх 

 Өөрийн хүчин чадалд тохирсон ажилд оролцох  

 Хууль эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүлэх 

 Гэрээ байгуулсан ажлаа чанарын шаардлагын дагуу хийж гүйцэтгэх 

Иргэний нийгэм, хувийн хэвшлийн байгууллага, иргэний тухайд: 

 Иргэний нийгмийн байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааны сүлжээг өргөтгөх, 
хүний тоог нэмэгдүүлэх 

 Үнэлгээний хороонд орох иргэний төлөөллийг  тоог нэмэгдүүлэх 

Худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллагын тухайд: 

 Байгууллагын ажилтнуудыг чадавхижуулах, сургах, давтан сургах 

 Худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллагын эрхийг нэмэгдүүлэх, 
гүйцэтгэлд хяналт тавьдаг гэрээ байгуулахад оролцох, ажил хүлээн авах комиссын 
бүрэлдэхүүнд орох, үнэлгээний хороог мэргэжлийн байгууллага өөрөө байгуулдаг 
болох 

 Худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллагыг сумдад зохион байгуулсан 
ХАА-г хянах боломжоор хангах /машин унаа/ 

 Бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийн хүрээнд: 

           1. “Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг 
зохицуулах журам”-ыг Сангийн сайдын 2014 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 212  
дугаар тушаалын дагуу шинэчлэн баталсаны бөгөөд тус журмын 3.10-т заасны дагуу 2016 
оны үнэлгээний хороонд орж ажилласан иргэн, төрийн бус байгууллагын төлөөллийн 26 
хүнд  ажилласан цагийг ТҮ-7 нэгдүгээр шатлалын нэг цагийн цалинтай тэнцэх 1,5 сая 
төгрөгийн урамшуулал олгоно. 
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