НИЙСЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР

1

1 дүгээр сард
багтаан
эрх
шилжүүлсэн
ажлуудад
тендер
зарлах,
гүйцэтгэгчийг
сонгон
шалгаруулах,
гэрээ
байгуулах
ажлыг
үе
шатанд
хугацаа
алдахгүй
зохион
байгуулж
ажиллах.

Үүрэг даалгаврын дагуу
хийж гүйцэтгэсэн үйл
ажиллагаа

Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/

Үйлдвэр, Хөдөө аж ахуйн газрын даргын
2015 оны 09 дугаар сарын 10-ны өдрийн
А/20 дугаар тушаалаар Үнэлгээний хороо
байгуулагдсан.
Ажлын
даалгавар,
тендерийн бичиг баримтыг боловсруулсан.
Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын
2015 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн
А/432 тоот захирамжаар газрын асуудлыг
1/ 90 үнээний зогсоол шийдвэрлэсэн. Үүний дараа Ерөнхий
төлөвлөгөөний архитехтор төлөвлөлтийн
бүхий
иж
бүрэн
даалгаврыг боловсруулсан боловч нэмэлт
цогцолбор фермерийн өөрчлөлт оруулах шаардлагатай байна.
аж ахуй байгуулах
Газрын даргын А/23 дугаар тушаалаар
үнэлгээний хороо байгуулагдан НҮХААГ15/006, НҮХААГ-15/007 дугаартай 2 багц
нээлттэй тендерийн 2015 оны 11 дүгээр
сарын 20 өдөр зарлаж,
/Сонгинохайрхан
дүүрэг, Нарийны аманд байрлах фермийн
барилгажих 1.0 га талбайн хашаа барих
ажил, Тэжээлийн талбай хаших, хайс барих

Цаашид авч
хэрэгжүүлэх арга
хэмжээ

0-100

Өгсөн үүрэг
даалгавар

Үнэлгээ

№

Үүрэг
даалгавар
биелээгүй бол
хэрэгжээгүй
шалтгаан

2016 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 11-НЫ ӨДРИЙН НИЙСЛЭЛИЙН
УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНД ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

Нийслэлийн
Засаг
даргын “Эрх шилжүүлэх
тухай” 2015 оны А/631
захирамжаар дараах 4
ажлыг төлөвлөсөн

Ерөнхий
төлөвлөөгөөний
газартай
хамтран
Архитектор
төлөвлөлтийн
даалгаврыг
дахин
боловсруулж тендер
зарлах

30

50

2/ Цогцолборын
бүтцийн ажлууд

дэд ажил/, 2015 оны 12 дугаар сарын 21 –ний
өдөр нээсэн.
Багц тус бүр 6 тендерийн баримт бичиг
ирсэн.
Үнэлгээ
хийгдэж,
зөвлөмжийг
хүргүүлэхэд бэлэн болоод байна.
Мөн газрын даргын А/24 дүгээр тушаалаар
байгуулагдсан
үнэлгээний
хороо
тус
төслийн гадна цахилгааны ажлын тендер
сонгон
шалгаруулалтыг
харьцуулалтын
аргаар зохион байгуулж,
2015 оны 11
дүгээр сарын 20-ны өдөр зарласан. Тус
тендерт 3 аж ахуйн нэгж ажил гүйцэтгэх
тухай үнийн санал ирүүлсэн боловч
тендерийн шаардлага хангаагүй тул 2016
оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдөр дахин
зарлаж, үнэлгээ хийгдсэн. Зөвлөмжийг
хүргүүлэхэд бэлэн болоод байна.

“ХАА-н
дунд
оврын
трактор
болон
хадлангийн тоног төхөөрөмж” худалдан авах
НҮХААГ-15/02
тендерийн
сонгон
3/ Хадлан, тэжээлийн шалгаруулалтыг 2015 оны 08 дугаар сарын
техник тоног төхөөрөмж 13-ны өдөр зарлаж, 2015 оны 09 дүгээр
сарын 14-ний өдөр нээлсэн. Тендерт 5 аж
ахуйн нэгж тендерийн баримт бичиг
ирүүлсэн. Үнэлгээгээр “Энсада” ХХК нь
гэрээ
байгуулах
эрх
авсан
боловч
тендерийн бусад оролцогчоос Сангийн
яаманд гомдол гаргасны улмаас түр
хүлээгдэж байна.

Зөвлөмжийг
хүргүүлж, шалгарсан
аж ахуйн нэгжтэй
гэрээ
байгуулж
худалдан
авалтыг
зохион байгуулах

30

Шүүхийн шийдвэрийн
дагуу
ажлыг
үргэлжлүүлэх

“Бага оврын трактор болон ХАА-н машин,
тоног, төхөөрөмж” худалдан авах НҮХААГ4/ Бага оврын газар 15/03 тендерт 4 аж ахуйн нэгж материал
тариалангийн
техник ирүүлснээс
”Мула”
ХХК,
”Зүлгэнтээг
тоног төхөөрөмж
агрокорпораци”
ХХК-нуудын
түншлэл
шалгарч гэрээгээ байгуулсан.

2

3

Төрийн
үйлчилгээний
нэгдсэн төв
“Супер маркет”ын нээлтийн үйл
ажиллагаа 2016
оны 1 дүгээр
сарын 14-нд
болох тул
байгууллагуудын
Удирдлагууд
идэвхтэй
оролцох.
Нийслэлийн
дүүргүүд,
хэрэгжүүлэгч
агентлагууд,
Улаанбаатар
хотын
Захирагчийн
харъяа газрууд
болон
нийслэлийн
өмчит үйлдвэрийн

Санхүүжилтийн
хуваарьт өөрчлөлт
орсны улмаас
гэрээний хугацааг
сунгах

70

Байгууллагын
удирдлагуудыг
хамруулах

2016 оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдрийн
Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн
нээлтийн үйл ажиллагаанд газрын дарга
болон
хэлтсийн
дарга
ахлах
мэргэжилтнүүд нар оролцлоо.

100

2015
оны
үйл
ажиллагааны
үр
дүнгийн үнэлэх ажлын
хэсгийг
ажиллах
боломжоор хангах

2016 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр
НЗДТГ-ын
ХШҮХэлтсийн
дарга
Х.Гантулгаар ахалсан ажлын хэсгийг
ажиллах бүх боломжоор хангалаа.

100

газрууд,
нийслэлийн
төсөвт
байгууллагуудын
2015 оны үйл
ажиллагааны үр
дүнгийн үнэлэх
ажлыг хэсгүүд
байгуулагдсантул
нийт
байгууллагууд
ажлын хэсгийг
ажиллах
боломжоор
хангах

