
БОЭТ хэвтэн эмчлү ү лэгчдийн эмчилгээний хоолны хү нсний 

бү тээгдэхү ү н нийлү ү лж буй талаарх мэдээлэл 

БОЭТ нь 2015-2016 онд Хэвтэн эмчлү ү лэгчдийн эмчилгээний  хоолны хү нс 

бэлтгэн аж ахуйн нэгж, компанийг  шалгаруулан мах, хү нсний ногоо, сү ү    

нийлү ү лэх гэрээг  зах ззээлийн ү нэ ханшаас хямд  нийлү ү лэх гэрээ байгуулан 

хамтран ажиллаж байна. Гэхдээ гэрээг зах зээлийн ү нэ ханшны ө ө рлө лтө ө с 

хамааран тухайн жилдээ хэдэн удаа ч ө ө рчлө лт оруулах уян хатан нө хцө лтэйгээр 

гэрээг харилцан тохиролцон ажиллаж байна.  Хү нсний бү тээгдэхү ү н нийлү ү лэх 

дээрх газруудтай стандарт шаардлагад нийцсэн бү тээгдэхү ү н нийлү ү лэх талаар 

гэрээндээ нарийн заалтууд тусгаж гэрээний биелэлтийг хагас жилээр дү гнэж 

биелэлтэнд нь хяналт тавин ажиллаж байна. Хэвтэн эмчлү ү лэгчдийн эмчилгээний 

хоолны бү тээгдэхү ү н нийлү ү лэх тоо хэмжээ, кг нь нийт хэвтэн  эмчлү ү лэгчдийн 

тоо, ө вчлө лийн байдлаас хамааран сар бү р харилцан адилгү й байдаг.  

 

Хө рө нгө  оруулалт /барилгын засвар/ 

 2016 онд Халдвартын барилгын дулааны засварын ажлыг  Орон нутагт ү йл 

ажиллагаа явуулж буй “Эрчим хү чний –ү р ашиг” тө слө ө с  250.0 сая тө грө г, орон 

нутгийн хө рө нгө  оруулалтаас 220.0 сая тө грө г, Эрү ү л мэндийн яамнаас 380.0 сая 

тө грө г нийт 850,0 сая тө грө гийн санхү ү жилт гаргахаар холбогдох байгууллагууд 

шийдвэрлэж  барилгын  засварын ажлыг  эхлү ү лэх нээлттэй тендерийг зарлаж 

Тендерт Ховд аймгийн “Хаш ө ргө ө ” ХХК шалгарч 2016 оны 6-р сарын 19-нд 

засварыг ажлыг эхлү ү лж  2016 оны 9-р сарын 15-нд хү лээлгэн ө гө х 

нө хцө лтэйгээр гэрээ хийж ажилласан. Гү йцэтгэгч  компани нь засварын ажлыг 

гэрээний дагуу хийж гү йцэтгэн хугацаанд нь хү лээлгэн ө глө ө .  

  


