
 
ХАНДИВЫН МӨНГӨН ХӨРӨНГӨӨР ХУДАЛДАН АВСАН ТЕХНИК, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТАЙЛАН  

 
 

Ард иргэдийн санаачлагаар эхлүүлсэн Онцгой байдлын албанд туслах хандивын аянд иргэд, аж ахуйн нэгж 
байгууллагаас 1,417,175,818 төгрөгийн мөнгөн хандив цугларсан. Үүнээс 1,051,084,995 төгрөгөнд гэрээ байгуулж 
дараах техник, тоног төхөөрөмжийг худалдан авсан.  

 
Гэрээ хийгдээгүй үлдэгдэл 366,090,823 төгрөг Онцгой байдлын ерөнхий газрын хандивын дансанд байна.  
 
Хандивын мөнгөн хөрөнгөөр худалдан авсан техник, тоног төхөөрөмжийн дэлгэрэнгүй жагсаалт: 

№ Төсөл, арга хэмжээ 
Тоо 
хэмжээ 

 
Гүйцэтгэгчийн 

нэр 

 
Тайлбар 

 
Хэрэгцээ шаардлага 

Гамшгаас хамгаалах дотоодын хүмүүнлэгийн тусламжийн мөнгөн хөрөнгө зарцуулах тухай Шадар сайдын 2017.11.06 -ны өдрийн 85 
дугаар тушаалаар батлагдсан. 

1 

Дулаан мэдрэгч камераар 
тоноглогдсон нисгэгчгүй нисэх 
аппарат /MATRICE 600 PRO дрон 
буюу түүнтэй дүйцэхүйц/ 

1 

Эрчимт цамхаг 
ХХК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бэлтгэн нийлүүлсэн 

Тус нисгэгчгүй нисэх аппарат нь дулаан мэдрэгч 
камераар тоноглогдсон ба эрэн хайх, аврах 
ажиллагаанд ашиглана. Ой хээрийн бүсэд 
түймэр унтрааж байгаа алба хаагчдын 
байршлыг тодорхойлох, галын тархалтыг хянах, 
эм тариа болон бусад бага оврын 5 кг хүртэлх 
эд зүйлсийг алба хаагчдад хүргэх боломжтой. 
Мөн ойн бүсэд төөрсөн,   нурангид дарагдсан 
иргэдийг дулаан мэдрэгч төхөөрөмжөөр 
илрүүлэн, аврах ажиллагааг шуурхай явуулах 
боломж бүрдэнэ. 

Нисгэгчгүй нисэх аппарат /Phantom 
4 Pro+буюу түүнтэй дүйцэхүйц 

2 

Гамшиг осол, ой, хээрийн гал түймрийн үед 
урьдчилан тандалт хийх, гамшгийн голомт 
болон галын тархалтын хэмжээг тодорхойлох, 
дүрсжүүлсэн бичлэг бүхий мэдээллийг авч 
гамшгийн нөхцөл байдлыг үнэлэхэд ашиглана. 
Бүсийн төвүүд болон хуурайшилт ихтэй, 
түймрийн эрсдэл өндөртэй аймгийн Онцгой 
байдлын газруудад нэн шаардлагатай. 

Нисгэгчгүй нисэх аппаратын нэмэлт 
сэлбэг /сэнс, батерей, сэнсний 
хамгаалалт/ 

15 

2 
Усчин аврагчын иж бүрэн хувцас 
хэрэглэл 

5 
Оргихын булаг 
ХХК 

 
Бэлтгэн нийлүүлсэн 

Гол мөрөн, нуурын усанд осолдсон, ууланд 
авиралт хийж яваад цасан нурангид өртсөн 



3 
Уулчин аврагчын иж бүрэн хувцас 
хэрэглэл 

11 Сүвэн уул ХХК 

 
Бэлтгэн нийлүүлсэн 

зэрэг ослын дуудлагуудад үүрэг гүйцэтгэхэд 
зориулалтын уулчин болон усчин аврагчын иж 
бүрэн хувцас хэрэглэл, металл илрүүлэгч багаж 
дутмагаас иргэд, алба хаагчдын амь насанд 
эрсдэл учрах, эрэн хайх, аврах ажиллагааг 
богино хугацаанд шуурхай зохион байгуулахад 
хүндрэл учруулж байгаа тул зайлшгүй 
шаардлагатай. 

4 Метал хайгч  2 
Металл хайгч 
сервис ХХК 

 
 
Бэлтгэн нийлүүлсэн 

5 

Биохимийн шинжилгээний иж бүрэн 
автомат анализатор, багц 
шинжилгээ хийх нэг бүрийн 
оношлуур 

1  

 
 
 
Тендерийн маргаан 
гарсан.  Хянагдаж 
байгаа. 

Гамшигт нэрвэгдсэн иргэд, өдөр бүр гамшиг 
осолтой нүүр тулан ажиллаж байгаа гал 
сөнөөгч, аврагчдын эрүүл мэндийг хянах, эрт 
оношлох, урьдчилан сэргийлэхэд чухал 
шаардлагатай.  Биохимийн шинжилгээгээр элэг, 
цөс, нойр булчирхай, бөөр, цусан дахь микро 
элемент, цусан дахь өөх тосны хэмжээ зэрэг 
олон чухал үзүүлэлтийг богино хугацаанд 
гаргадаг. Гамшгийн голомт дээр очиж 
шинжилгээ хийх давуу талтай. 

6 

Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж 22 

 
 
 
Грандфурничур 
ХХК 

 
 
 
Бэлтгэн нийлүүлсэн 

Гал түймэр, техникийн холбогдолтой ослын 
голомт болон хорт хий, утаа ялгарсанаас эрүүл 
мэндэд хортой, амьсгалахад хүндрэлтэй орчинд 
ажиллаж байгаа аврагч, гал сөнөөгчид нь хорт 
хий утаанаас хамгаалах баг /багны бортого 
цэнэглэгчийн хамт/-аар бүрэн хангагдсан байх 
естой. Одоо ашиглагдаж байгаа багнуудын 50 
хувь нь элэгдэлд орсон, ашиглах боломжгүй, 
сүүлийн 2 жилийн хугацаанд хөрөнгө 
оруулалтын зардал шийдэгдээгүйгээс худалдан 
авалт хийгдээгүй. 

Агаараар цэнэглэгч шахуурга 6 

Алба хаагчдын ажиллах орчныг сайжруулах тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийн ажил 

7 

Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой 
байдлын хэлтсийн  Гал унтраах, 
аврах 26-р ангийн халаалтын 
ялтсан бойлуур суурилуулалтын 
ажил  

1 Маредо ХХК 

 
 
Ашиглалтад авсан 

 
Гал унтраах, аврах ангиудын халаалтын тоног 
төхөөрөмжийг шинэчлэх зардлыг 2017, 2018 
оны төсөвт тусгахаар санал хүргүүлсэн ч улс 
орны эдийн засгийн хямралаас болж 
шийдэгдээгүй. Тус ангиудын халаалтын тоног 
төхөөрөмжийг шинэчлээгүй тохиолдолд 
дулаанаар хангахгүй гэсэн мэдэгдлийг 
холбогдох байгууллага өгсөн ба өвлийг 
хүндрэлгүй давахад зайлшгүй шаардлагатай. 

8 

Дорноговь аймгийн Онцгой 
байдлын газрын Замын-Үүд сум 
дахь Гал унтраах, аврах 23-р 
ангийн уурын зуухны шинэчлэлийн 
ажил 

1 БЗХ ХХК 

 
 
Ашиглалтад авсан 

9 
Булган аймгийн Онцгой байдлын 
газрын дулааны шугамын 
шинэчлэлийн ажил 

1 
Булган аймгийн 
Онцгой байдлын 
газар 

 
Ашиглалтад авсан 



Гамшгаас хамгаалах дотоодын хүмүүнлэгийн тусламжийн мөнгөн хөрөнгө зарцуулах тухай Шадар сайдын 2018.04.27-ны өдрийн 40 
дүгээр тушаалаар батлагдсан. 

 
10 

Дугуй 155 

 Сэкүд ХХК  

 
 
 
Бэлтгэн нийлүүлсэн 

Гамшиг осол, ой, хээрийн гал түймрийн үед төв 
болон орон нутгийн газар, хэлтэс, салбаруудын  
гал унтраах болон аврах ажиллагааны 
зориулалттай автомашинуудад сэлбэг 
хэрэгслийн хангалт сүүлийн 2 жилд хийгдээгүй 
нь   албаны  бэлтгэл, бэлэн байдал алдагдахад 
хүрээд байна. 

Аккумулятор 272 

Сэлбэг 122 

11 
Галын өндөр даралтын хоолой 
/51 мм, 66 мм, 77 мм/ 

713 
Голден хоул 
ХХК 

 
Гэрээний хугацаа 
дуусаагүй 

 
Ой хээрийн болон обьектын түймэр, үер усны 
дуудлаганд ашиглаж байгаа багаж хэрэгслийн  
50 хувь нь эдэлгээ норм хугацаа дууссан 
цаашид ашиглах боломжгүй болсон тул нөхөн 
хангах шаардлагатай болсон. 

12 Гал сөнөөгчийн довтолгооны шат 20 

13 Бохир, цэвэр ус сорох насос 12 

14 
Галын эргүүл хяналтын квадрацикл 
/АТV/ 

1 Алтан хөвд ХХК  
Гэрээний хугацаа 
дуусаагүй 

15 
Шуурхай албаны тусгай 
зориулалтын автомашин 

1 
Дорнод аймгийн 
Онцгой байдлын 
газар 

 
Бэлтгэн нийлүүлсэн 

16 
Химийн бодисийн тестер /Иж 
бүрдэл/ 

1 
Пи эс си ХХК  
 

 
 

Гэрээний хугацаа 
дуусаагүй 

Гамшиг ослын үед  химийн хорт бодисоос 
хамгаалах, агаар мандлын  тэсрэмтгий хий, 
шатамхай органик бодисыг  илрүүлэх, аюултай 
нөхцөл байдлыг урьдчилан тогтоож сэргийлэхэд 
шаардлагатай багаж хэрэгсэл дутмаг байгаа ба 
нөхөн хангалтыг хийх шаардлагатай. 

19 
Усчин аврагчын гүний шумбалтын 
сургалтын төвийн цэвэр бохир усны 
шугам сүлжээ, цооногын  ажил 

1 
  
Сан ундраа ХХК 

 
 
Ашиглалтад авсан 

Гол мөрөн, нуурын усанд осолдсон, ослын 
дуудлагуудад үүрэг гүйцэтгэх усчин аврагчын 
сургалтын баазгүйн улмаас алба хаагчдын амь 
насанд эрсдэл учрах, эрэн хайх, аврах 
ажиллагааг богино хугацаанд шуурхай зохион 
байгуулахад хүндрэл учруулж байгаа тул  усчин 
аврагчын гүний шумбалтын сургалтын төвийг 
байгуулах шаардлага тулгарсан. 

20 

Усчин аврагчын гүний шумбалтын 
сургалтын төвийн гадна 
цахилгааны дэд өртөө, бусад 
тоноглол худалдан авах ажил 

1 
Зоост хайрхан 
ХХК 

 
 
Ашиглалтад авсан 

21 
Хамгаалалтын хашаа шинээр 
барих ажил /Орхон аймгийн ГУА 
68-р анги/  

1 
Орхон аймгийн 
Онцгой байдлын 
газар 

 
 
Ашиглалтад авсан 

Тус газрын гал унтраах, аврах  ангийн барилга 
нь  шинээр ашиглалтад орсон ч төсөв 
санхүүжилтгүйн улмаас хашаа нь баригдаагүй 
тул алба хаагчдын ажиллах нөхцөлийг 
бүрдүүлэх зорилгоор хашааг шинээр барьсан. 

22 

Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэх шинэчлэлийн ажил  
/Хэнтий аймгийн Бэрх сумын ГУА 
42-р анги/  

1 
Хэнтий аймгийн 
Онцгой байдлын 
газар 

 
 
Ашиглалтад авсан 

Алба хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, 
ажиллах  орчныг сайжруулах, ажлын байрны 
тав тухыг хангах үүднээс шинэчлэлийн ажлыг 
хийх шаардлагатай. 



Гамшгаас хамгаалах дотоодын хүмүүнлэгийн тусламжийн мөнгөн хөрөнгө зарцуулах тухай Шадар сайдын 2018.10.19-ны өдрийн 103 
дугаар тушаалаар батлагдсан. 

23 Агаараар цэнэглэгч шахуурга   10   
 
 
 
Тендерийн үнэлгээ 
хийгдэж байгаа 

Гамшиг осол, ой, хээрийн гал түймрийн үед төв 
болон орон нутгийн газар, хэлтэс, анги 
салбаруудын  гал унтраах болон аврах 
ажиллагааны зориулалттай автомашинуудын 
сэлбэг хэрэгсэл, бусад шаардлагатай техник, 
тоног төхөөрөмжүүдийн зардал Улсын төсвийн 
хөрөнгө оруулалтаар шийдэгдээгүй, нөхөн 
хангалт сүүлийн 2 жилд хийгдээгүй нь   албаны  
бэлтгэл бэлэн байдал алдагдах нөхцөл байдал 
үүссэн.  

24 УАЗ Фургон автомашин /4х4/ 3 

25 
Сэлбэг 
Аккумулятор 
Дугуй 

269 
61 
80 

26 
Хүнсний нөөцийн салбарт 
шаардлагатай тоног төхөөрөмж, 
урвалжууд 

 
1 

27 
Хөвсгөл аймаг дахь гүний 
шумбалтын төвийн амралтын байр 

 
6 

28 

Албан хаагчдын сэргээн заслын 
эмчилгээ 

 "Жаргалант" 
давтан сургалт 
сэргээн заслын 
төв  

Түймрийн голомтод олон хоног  ажилласан 
албан хаагчдын нөхөн сэргээх эмчилгээнд 
зарцуулсан. 

29 
Хандиваар ирсэн автобусны 
тээврийн зардал, үйлчилгээ 

   БНСУ-аас хандиваар орж ирсэн хорт хий 
утааны баг, автобусны тээврийн болон засвар 
үйлчилгээний зардалд зарцуулагдсан 

30 
Хандив өгсөн иргэд, аж ахуйн нэгж, 
албан байгууллагын жагсаалтыг 
сонинд нийтлэхэд гарсан зардал 

   Өдрийн мэдээ, Засгийн мэдээ, Монгол ньюс 
болон бусад 

 
 

Монгол Улсын Шадар сайдын тушаалаар батлагдсан дээрх техник, тоног төхөөрөмжийн тендерийг 2 удаа 
нээлттэй зарласан ба урилгыг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын www.tender.gov.mn цахим хуудас 
“Зууны мэдээ” сонин, Онцгой байдлын ерөнхий газрын цахим хуудсанд байршуулсан. 

 
Тендерийн үнэлгээний хороо нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах тухай хууль”, Сангийн сайдын 2007 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн 81 дүгээр тушаалаар 
батлагдсан “Үнэлгээний заавар”, “Хүмүүнлэгийн тусламжийн хөрөнгөөр техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах” 
ОБЕГ/201801002 дугаар бүхий тендерийн баримт бичгийг мөрдлөг болгон ажилласан. 

 
 

 
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР 

http://www.tender.gov.mn/

