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ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 

 
2019.03.13                                                                                                             Хэрлэн сум 
 

Тус цагдаагийн газраас улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө, урсгал төсвөөр 
дараах ажил гүйлгээг худалдан авахаар төлөвлөн, хийж хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
Үүнд: 

 
1.  тус цагдаагийн газрын 2019 оны батлагдсан төсвийн хүрээнд шатахууны 

нийлүүлэх 92.7 сая төгрөгийн тендэрийн ажлын хэсэг цагдаагийн газрын даргын 2019 оны 
03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/23 дугаар тушаалаар томилогдон Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу 61 
хуудас бүхийн Шатахуун нийлүүлэх тендэрийн бичиг баримтыг боловсруулан 
www.tender.gov.mn сайтаар цахимаар зарлан өдөр тутамын сонингоор нийтлэн ажилласан 
ба тендэрийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр нээхээр ажиллаж байна. 

 
2. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ЦЕГазраас Дорнод аймаг дахь 

Цагдаагийн газрын А конторын барилгын засварын 104.0 сая төгрөгийн ажлын 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулалтын эрхийг 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ны өдрийн А/13 
тоот тушаалаар шилжүүлсэн ба тус цагдаагийн газраас 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний 
өдрийн А/22 дугаар тушаалаар томилогдон Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу бичиг баримтыг боловсруулан 
www.tender.gov.mn сайтаар цахимаар зарлан өдөр тутамын сонинд нийтлэн ажилласан ба 
тендэрийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр нээхээр ажиллаж байна. 

 
3. Аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 

2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан гудамж замын хяналтын камерийн 
25.0 сая төгрөгийн засварын ажлыг гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг аймгийн 
Засаг даргын тамгын газраас гарч ажиллаж байна. 

 
4. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар цагдаагийн газар ашиглагдах 3 

ширхэг хөдөлгөөнт эргүүлийн автомашин худалдан авах 45.0 сая төгрөгийн ажлыг 
аймгийн Худалдан авах ажиллагаанд техникийн тодорхойлолт, үзүүлэлтийг гарган өгч 
нийлүүлэгч сонгон шалгаруулах ажлыг цахимаар зарлан ажиллаж байна. 

 
 5. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Хэрлэн сумын 2 дугаар багийн 

цагдаагийн хэсгийн байрны засварын 25.0 сая төгрөгийн ажлыг аймгийн Худалдан авах 
ажиллагаанд засварын зураг төсвийг мэргэжлийн төсөвчингөөр гаргуулан өгч гүйцэтгэгч 
сонгон шалгаруулах ажлыг цахимаар зарлан ажиллаж байна. 

 
Худалдан авах ажиллагааг явуулахад шаардлагатай зааварчилга, аргачлалаар 

ханган хяналтыг тогтмол тавьж үйл ажиллагааг чанартай, үр дүнтэй зохион байгуулах 
чиглэлэээр ажлын хэсэг ажилласан. Шилэн дансны цахим хуудас болон байгууллагын 
цахим сайтад ил тод худалдан авах ажиллагааны явцыг шуурхай олон нийтэд 
нээлттэйгээр мэдээллэж ажилласан. 

 

 
ДАРГА,  
ЦАГДААГИЙН ДЭД ХУРАНДАА                          Т.ГАНЗОРИГ 
 
АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ,  
ЦАГДААГИЙН АХЛАХ ДЭСЛЭГЧ                         Б.ДАВААДОРЖ 
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