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УДИРТГАЛ
Засгийн газрын 2016 оны 09 дүгээр тогтоол, Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 09
дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/231 дүгээр захирамжаар Орон нутгийн өмчийн газрыг үүсгэн
шинээр байгуулсан. Энэхүү бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлтөөр, Худалдан авах
ажиллагааны алба (хуучнаар), мөн Аймгийн ИТХ-ын бүтцийн нэгж байсан “Орон нутгийн
өмчийн алба”-ын чиг үүргийг шинээр байгуулагдсан тус газарт шилжүүлсэн.
Завхан аймгийн Засаг даргын А/231 дүгээр захирамжаар Орон нутгийн өмчийн
газрын зохион байгуулалтын бүтэц, газрын дүрмийг тус тус баталсан. Дээр дурдсан
Аймгийн Засаг даргын захирамж, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрийн дагуу тус
байгууллага бүтцийн (худалдан авах ажиллагааны нэг албатай байхаар), 11 орон
тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
“Орон нутгийн өмчийн газрын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн
хөтөлбөр”-т тус байгууллагын үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл, эрхэм зорилго, зорилт
дараах байдлаар томъёологдсон.
Үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл:
1. Төрийн өмчийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, улирдлагыг сайжруулах;
2. Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдэд компанийн
сайн засаглалыг нэвтрүүлэх, төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлэх, үр ашгийг
дээшлүүлэх;
3. Төрийн өмчийн эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, эзэмшилт, хадгалалт,
хамгаалалтыг сайжруулах, үр ашигтай байлгахад хяналт тавих, өмчийн улсын
үзлэг, тооллогыг зохион байгуулах, төрийн өмчийн ашиглалт, зохицуулалтад
гүйцэтгэлийн болон баримтын шалгалт хийх, бүртгэлээр хяналт тавих;
4. Худалдан авах ажиллагаанд олон улсын шилдэг арга барил, туршлагыг
нэвтрүүлэх, үр дүнг нээлттэй, ил тод тайлагнах, сургалт зохион байгуулах;
5. Нээлттэй, ил тод, шуурхай, чанартай, хүртээмжтэй үйлчилгээг иргэд, хуулийн
этгээдэд үзүүлэх.
Эрхэм зорилго:
Орон нутгийн өмчийн газрын эрхэм зорилго нь төрийн өмчийн бодлого
боловсруулах, хэрэгжүүлэх удирдлагыг сайжруулах, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн
оролцоотой хуулийн этгээдэд сайн засаглалыг хөгжүүлэх замаар өмчийн үр өгөөжийг
нэмэгдүүлэх, худалдан авах ажиллагааг олон улсын жишигт хүргэн, ил тод, өрсөлдөх тэгш
боломжийг хангахад оршино.
1. Худалдан авах ажиллагааг төлөвлөн батлагдсан төсвийн хүрээнд ил тод,
өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай байх зарчимд тулгуурлан зохион
байгуулах, тайлагнах;
2. Тус байгууллага нь дээр дурдсан үйл ажиллагааны эрхэм зорилго, стратегийн
зорилтыг хангах хүрээнд “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал –
2030”, “Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, “Монгол
Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл”, Завхан
аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Завхан
аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, холбогдох
үндэсний хөтөлбөр зэрэг бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилт, арга
хэмжээг уялдуулан хэрэгжүүлэхээр байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг
2017 оныг хамруулан боловсруулж батлуулсан.
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НЭГ. ХУУЛИАР ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРГИЙН БИЕЛЭЛТ, ҮР ДҮН

Байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг 2017 оны эхний
хагас жил болон жилийн эцсийн биелэлтийг холбогдох материалын хамт Хяналт шинжилгээ
үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэст хүргүүлэн ажилласан. Үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт 100
хувьтай ажилласан.
Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудтай ажлын уялдаа холбоог хангаж ажиллан
төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг хүртээмжтэй шуурхай зохион байгуулан, Аймгийн ИТХ-ын
Тэргүүлэгчдийн 24 тогтоол, Засаг даргын 43 захирамж, 3-н албан даалгавар, бусад
байгууллагаас гаргасан уриалга, санал зөвлөмжийн дагуу хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж
байна. Аймгийн удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлт, зохион байгуулсан ажлын
тайланг сар бүр албан бичгээр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс
болон Хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэст хүргүүлэн ажиллаж байна.
ХОЁР. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН, ТАЙЛАН
Худалдан авах ажиллагааны алба нь 2017 онд нийт 77 ажлын худалдан авах
ажиллагааг хуулийн дагуу зохион байгуулан, үнэлгээний хороодыг захиалагчаар батлуулан
тендерийн баримт бичиг боловсруулж, тендер шалгаруулах ажлыг хууль журмын дагуу
амжилттай зохион байгуулсан.
2017 онд Аймгийн Засаг даргын 43 захирамжаар нийт 77 ажлын 14.878.000.000 төгрөгийн
худалдан авалт зохион байгуулж нийт 455.600.000 сая төгрөгийн хэмнэлтийг гаргаж ажилласан
байна.
Цахим тендер шалгаруулалт
Худалдан авах ажиллагааны программ шинэчлэгдэхтэй холбогдуулан 2017 оны эхний 4н сард Цахим худалдан авах ажиллагааг түр зогсоосон. 2017 оны 05 дугаар сарын 15-наас
эхлэн шинэчилсэн цахим программ ашиглалтанд орсон. 2017онд Худалдан авах ажиллагааны
албаны төлөвлөгөөнд тусгагдсан 21 ажлаас 18 ажлыг 2017 оны 4 дүгээр сараас өмнө зарлаж
тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан. 2017 оны 05 дугаар сараас хойш төлөвлөгөөнд
тусгагдсан ажлууд болон эрх шилжиж ирсэн: Завхан аймгийн Ургамал сумын хойд урд модон
гүүр барих, Эрдэнэхайрхан сумын Цэцэрлэгийн барилгын засварын ажил, Цагаанхайрхан сумын
цэцэрлэгийн барилгын усан хангамж, Алдархаан сумын Алаг ууланд G-Mobile -ийн антенн
суурилуулах ажил, Идэр сумын Идэрийн голын гүүр барих тендер шалгаруулалтыг цахим
хэлбэрээр зарлаж зохион байгуулсан. /Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас ирсэн
албан тоотыг хавсралтаар хүргүүлэв./
2018 оноос худалдан авах ажиллагааг бүрэн цахим хэлбэрт шилжүүлэх төлөвлөгөөтэй
ажиллаж байна.
Худалдан авах ажиллагааны талаар гарсан гомдол, түүнийг шийдвэрлэсэн байдал:
2017 онд Худалдан авах ажиллагааны албанаас зохион байгуулсан Завхан аймгийн
Идэр сумын сургуулийн хуучин барилгыг сурагчдын дотуур байр болгон засварлах ажлын
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулалтад оролцогч “Их найман баганат” ХХКомпани гомдлыг
Сангийн яаманд гаргасан бөгөөд Сангийн яамнаас уг ажлыг шалгаруулсан үнэлгээний хорооны
шийдвэр үндэслэлтэй, Завхан аймгийн Ургамал сумын 160 хүүхдийн хүүхдийн хичээлийн байр,
спорт заалны барилгуудын засварын ажил, халаалтын тогооны барилгын ажилд оролцогч
“Зэмбэт дөрвөлжин” ХХК-аас гомдлыг Сангийн яаманд гаргасан. Сангийн яамнаас гомдлыг
хянаад Зэмбэт дөрвөлжин ХХК-ийн шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийн жагсаалтад байх
кран нь банкны өмчлөлд, туслан гүйцэтгэх гэрээнд гэрээгээр гүйцэтгэх ажлын төлыөр
тусгагдаагүй зэрэг зөрчлүүд нь тус компанийн тендерээс татгалзах үндэслэл болно. Тендер
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шалгаруулалтад хамгийн сайн үнэлэгдсэн “Их найман баганат” ХХК-ны ирүүлсэн тендерт гэрээ
байгуулах эрх олгосон захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй байна гэсэн зөвлөмжийг ирүүлсэн.
Ãóðàâ. Õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíû õýðýãæèëòèéí òàëààðõ ä¿ãíýëò, ñàíàë
Худалдан авах ажиллагааны алба нь 2017 онд зарлагдахаар төлөвлөгдсөн нийт тендер
зарлагдсан бөгөөд худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллага төлөвлөсөн ажлаа
100% хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн. 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.
2017 оны худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах явцад дараах хүндрэлүүд байлаа.
Захиалагч байгууллагын хувьд:
 2017 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа, ажил,
үйлчилгээний зураг төсвийг урьдчилан бэлтгээгүй.


Бараа, ажил, үйлчилгээгээ хуулийн хүрээнд зөв төлөвлөж чадаагүй.



Барааны техникийн тодорхойлолтыг шаардлагын хэмжээнд ирүүлдэггүй.

ХАА-ны мэргэжлийн байгууллагын хувьд
Хүндрэл:
 Шалгарсан гүйцэтгэгчийн ажлын гүйцэтгэл хянах, гэрээ байгуулах, ажил хүлээн
авахад оролцох боломжгүй. /Аймгийн Засаг даргын захирамжинд ХАА-ны
мэргэжлийн байгууллагаас төлөөлөл ороогүй/


Сумдад шалгаруулсан тендерийг хянах боломжгүй
томилолтын зардал огт төлөвлөгдөөгүй/

/машин унааны шатахуун,

Гүйцэтгэгч байгууллагын тухайд:
 Тендерийн бичиг баримтын бүрдүүлэлт хангалтгүй.


Санхүүгийн болоод хүн хүч, техникийн чадавхийн шаардлага хангаагүй байж
тухайн ажлаа судлалгүй тендерт оролцдог.



Хууль эрх зүйн мэдлэг сул



Цахим тендер шалгаруулалтын тухай ойлголт мэдлэг хангалтгүй.

Төр, иргэний нийгэм, хувийн хэвшил, иргэдийн төлөөлөлийн тухайд
 Төрийн байгууллагыг төлөөлж буй үнэлгээний хорооны зарим гишүүд үнэлгээнд
бүрэн хэмжээгээр оролцдоггүй.


Иргэний нийгмийн байгууллага болон иргэний төлөөлөлөөс үнэлгээний хороонд
оролцож буй хүний тоо хангалтгүй, аймгийн ИТХ-аас үнэлгээнд оролцуулах
иргэний төлөөллийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай.

3.2 Гэрээний хэрэгжилтэд хэрхэн хяналт тавьж ажилласан талаарх мэдээллийг тусгана
2017 онд хэрэгжүүлсэн ажлын хэрэгжилтэнд аймгийн ЗДТГ,ХОХБТХ, ГХБХБГазар, сумдын
Засаг даргын Тамгын газар зэрэг захиалагч байгууллагууд гэрээ байгуулж хяналт тавин
ажиллаж байна. Худалдан авах ажиллагааны алба гэрээний хэрэгжилтэд сумдад ажиллаж
хяналт тавих боломж хомс байсан. Учир нь 2017 онд шатахуун, томилолтын зардал төсөвт
тусгагдаагүй, 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.
Цаашид анхаарах асуудал
Завхан аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Орон нутгийн өмчийн газар
E-mail хаяг: www.umch_zavkhan@yahoo.com, www.09haaa@gmail.com, Холбогдох утас: 7046-2369, 7046-2692
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ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2017 оны 12 сарын 24

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 албаны тухайд:
 Байгууллагын төсөв, санхүүгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх
 Шаардлагатай техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангах
 Үнэлгээний хорооны гишүүдийг чадавхижуулах
 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
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 тушаалар
баталсан бөгөөд тус журмын 3.10-т заасны дагуу 2017 оны үнэлгээний хороонд орж ажилласан
иргэн, төрийн бус байгууллагын төлөөллийн 11 хүнд ажилласан цагийг ТҮ-7 нэгдүгээр
шатлалын нэг цагийн цалинтай тэнцэх 2,2 сая төгрөгийн урамшуулал олголоо.

Завхан аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Орон нутгийн өмчийн газар
E-mail хаяг: www.umch_zavkhan@yahoo.com, www.09haaa@gmail.com, Холбогдох утас: 7046-2369, 7046-2692
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Сургалт зохион байгуулах чиглэлээр
2017 онд Худалдан авах ажиллагааны сургалтыг эрчимжүүлэх, иргэдийг худалдан авах
ажиллагааны талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй болгох чиглэлээр төлөвлөгөө гарган ажиллаж дараах
сургалтуудыг зохион байгууллаа.
1. Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх А3-ын
гэрчилгээ олгох сургалтыг Сангийн яам, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын албан
хаагчид 2017 оны 01 сарын 25-27-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан. Худалдан авах ажиллагааны
суурь мэдлэг олгох сургалтад 73 иргэн хамргадсанаас 53 иргэн шалгалтанд тэнцэж Худалдан
авах ажиллагааны мэргэшсэн А3 гэрчилгээний эрхтэй болсон.

Худалдан авах
ажиллагааны суурь
мэдлэгийг 73 иргэнд
олгосон.

53 иргэнд Худалдан
авах ажиллагааны
мэргэшсэн А3
гэрчилгээ олгосон.

Зураг-1 А3-ын сургалтын үеэр

Зураг -2 А3-ын сургалтын үеэр

2. Аймгийн хэмжээнд А3-ын гэрчилгээтэй иргэдийн бүртгэлийг шинэчлэн хөтлөх
зорилгоор нэгдсэн бүртгэлийг шинэчилж одоогийн байдлаар Аймгийн хэмжээнд А3-ын
сертификаттай 197 иргэн байна.
3. Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн 5.2.2.-т “Төсөл,
тендерийн шалгаруулалтыг олон нийтэд ил тод болгож “Шилэн тендер шалгаруулалт” бодлого
хэрэгжүүлнэ.” гэж заасны дагуу Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас “Худалдан авах
ажиллагааны нэгдсэн цахим систем”/www.tender.gov.mn/-ийг 2017 оноос ашиглалтанд оруулан
ажиллаж байна. Уг систем нь Монгол улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй бүх тендер
шалгаруулалтын урилга, үр дүнгийн мэдээллийг “Уламжлалт” эсвэл “Цахим” тендерээс үл
хамааран олон нийтэд нэгдсэн байдлаар хүргэх, “Цахим тендер шалгаруулалт”-ыг зохион
байгуулах зорилготой бөгөөд худалдан авах ажиллагаатай холбоотой хууль, журам, баримт
бичгүүд болон түүний төлөвлөгөө, А3 сертификат эзэмшигчдийн нэгдсэн мэдээлэл зэргийг ил
тод мэдээлэх зэрэг үүрэгтэй систем юм. “Худалдан авах ажиллагааны цахим систем”
/www.tender.gov.mn/-ийг ашиглалтанд оруулсантай холбогдуулан системийн хэрэглэгчдийг
чадавхижуулах зорилго бүхий сургалтыг 2017 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 27-ны хооронд
Завхан аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг захиалагч, нийлүүлэгч байгууллагуудын төлөөллүүдэд
зохион байгуулсан бөгөөд нийт 50 захиалагч, нийлүүлэгчийн төлөөллийг хамруулсан байна.

Зураг -3 Цахим тендер шалгаруулалтын сургалтын үеэр

4.Сумдын Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан албан хаагчдад Үнэлгээний хорооны
гишүүд, захиалагчдыг чадавхижуулах сургалтыг 2017 оны 05 сарын 22-ны өдөр зохион
байгуулсан. Энэхүү сургалтад Аймгийн 18 сумын албан хаагч хамрагдсан. Сургалтын үеэр
үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаа, тендерийн үнэлгээний арга, техникүүд, ашиг сонирхолын
зөрчил, түүнээс хэрхэн сэргийлэх, тендерийн үнэлгээний дадлага ажил зэрэг ойлголтуудыг өгч,
Худалдан авах ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудалд дүн шинжилгаа хийж, Худалдан авах
ажиллагааг туршилтаар зохион байгуулах зэрэг үр дүнтэй сургалт болсон.
5.Худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох сургалтыг Сангийн яамнаас эрх авсан
ТББ, Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөл болон Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах
ажиллагааны албатай хамтран 2017 оны 11 сарын 8-10-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан.
Сургалтад 23 сумын 80 албан хаагч, иргэн, Төрийн бус байгууллагын төлөөлөл хамрагдсан.
Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах
ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, түүнтэй танилцах боломжоор хангах асуудлыг
байгууллагын үйл ажиллагааны хүрээнд анхааран ажиллаж байна. ОНӨГ нь чиг үүргийнхээ
дагуу улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний худалдан авах
ажиллагааг зохион байгуулдаг.
2017 онд зохион байгуулах худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг Завхан аймгийн
хуудас www.zavkhan.gov.mn, Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим
www.tender.gov.mn систем, болон байгууллагын Мэдээллийн самбарт байршуулан олон нийтэд
мэдээлсэн.
цахим

Зураг -4 www.zavkhan.gov.mn цахим хуудас

Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой хууль, эрх зүйн актууд, заавар, журам, жишиг
баримт бичиг, худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдах төсөл, арга хэмжээний
жагсаалт, төлөвлөгөө, тендерийн урилгыг Аймгийн цахим хуудас www.zavkhan.gov.mn -ны
“Ил тод байдал” – Орон нутгийн өмчийн газар, Аймгийн ИТХ-ын /zavkhan.khural.mn сайтын
"Ил тод байдал"- Тендер цэсүүдэд байршуулан олон нийтийн зүгээс танилцах боломжоор
хангасан.
Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг ханган ажиллах чиглэлээр www.tender.gov.mn,
www.zavkhan.gov.mn, zavkhan.khural.mn цахим хуудсанд тендерийн урилга болон худалдан
авалтын тайланг тухай бүрт байршуулан ажиллаж давхардсан тоогоор нийт 118 тендерийн
урилга нийтэлсэн байна.

Зураг -5 www.zavkhan.gov.mn цахим хуудас

Зураг-6 www.zavkhan. khural.mn цахим хуудас

2017 онд “Зууны мэдээ” “Завхан” сонинд тус тус нийт 31 удаагийн тендерийн урилга нийтэлсэн байна.

Зураг-7 “Зууны мэдээ” сонинд нийтлэгдсэн байдал

Үнэлгээний хорооны гишүүдээр “Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх,
зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл”-ийг гаргуулж хэвшсэн. ОНӨГ нь шинээр байгуулагдсанаас
хойшхи зохион байгуулагдаж байгаа улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэх төсөл,
арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хорооны 170 гишүүнээс ашиг
сонирхлын зөрчилтэй эсэхээ мэдүүлсэн мэдэгдлийг хүлээн авч, АТГ-ын мэдүүлгийн
бүрдүүлэлтийн цахим систем https://meduuleg.iaac.mn -д мэдээллийг бүртгэсэн.

ШИНЭЭР ХИЙЖ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖЛЫН ТАЛААР:

Аймгийн хэмжээн дахь Ерөнхий боловсролын сургуулийн үдийн цай, дотуур байр,
цэцэрлэгийн хоол хүнсний материал болон мах нийлүүлэх ажлыг анх удаа аймгийн хэмжээнд
худалдан авалтыг зохион байгуулсан. Худалдан авалтын дүн: 23 сумын ЕБС, Цэцэрлэгийн
үдийн цай, дотуур байрны хүнсний материал болон махны нийлүүлэгчийг сонгон
шалгаруулалтыг анх удаа зохион байгуулснаар 2016 онтой харьцуулахад мах нийлүүлсэн
нийлүүлэгчдийн тоо 2-4 дахин өссөн үзүүлэлт гарч байна.
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23 Сумын ЕБС, Цэцэрлэгийн махны нийлүүлэгчдийн тоо
График. 1.

Төрийн албаны стандартыг шинээр боловсруулан дагаж мөрдөх
Орон нутгийн өмчийн газрын мэргэжилтнүүдийн үйл ажиллагааг төрийн албаны стандарт
төвшинд хүргэх зорилгоор аймгийн Засаг даргын А/122 дугаар захирамж болох төрийн
байгууллагаас иргэдэд хүргэх төрийн үйлчилгээний стандартыг хэрэгжүүлэн, байгууллагын
даргын А/16 тушаалаар Орон нутгийн өмчийн газраас ажлын байран дээр тавигдах
байгууллагын стандартыг шинээр боловсруулан үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна.
ГУРАВ. ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
Төсвийн орлого, түүний зарцуулалтын мэдээллийн ил тод байдал
Байгууллагын нягтлан бодогч “Шилэн данс”-ны мэдээллийг хариуцан цахим хуудсанд
шаардлагатай мэдээллүүдийг Монгол Улсын Засгийн газрын шилэн дансны нэгдсэн систем
http://shilendans.gov.mn-д
хуулийн хугацаанд байршуулан ажиллаж байна. Байгууллагын
Мэдээллийн самбарт “Шилэн дансны мэдээллийг байршуулан байгууллагын төсөв, санхүүгийн
мэдээллийг тогтмол шинэчилж, олон нийтийн мэдээлэл авах боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж
байна.

Зураг 9. Шилэн дансны нэгдсэн систем http://shilendans.gov.mn дэх ОНӨГ-ын мэдээлэл

ДӨРӨВ. АЛБАНЫ ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
4.1. ОНӨГ-ын дарга Д.Батмэнд Төрийн албаны үйл ажиллагааг оновчтой хэрэгжүүлэх
зорилгоор газрын мэргэжилтнүүдтэй үр дүнгийн гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан биелэлтэд
хяналт тавин ажиллаж байна. Байгууллагын сар бүрийн хийх ажлын төлөвлөгөөг гарган
хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна.
Эрсдэлийн үнэлгээний төлөвлөгөө, Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах төлөвлөгөө
боловсруулан, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.
4.2 Дотоод хяналт, шалгалт
Байгууллагын дотоод хяналт шалгалтын баг 2017 оны дотоод хяналт шалгалт хийх
төлөвлөгөөг боловсруулан даргаар батлуулсан. Төлөвлөгөөний дагуу хяналт шалгалтыг 2017
оны 6 сарын 27-30, 9 дүгээр сарын 25-26-ны хооронд зохион байгуулсан. Үүнд:
 Үнэлгээний хорооны боловсруулсан тендерийн баримт бичиг - Зөвлөмж хүргүүлэх
шатанд хяналт хийн, зөвлөмж өгч ажилласан.
 Байгууллагын төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт хийж, тогтвортой үйл
ажиллагааг ханган ажилласан.
 Мэргэжилтнүүдийн цаг ашиглалтанд дүн шинжилгээ хийсэн.
 Орон нутгийн өмчийн газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө хоцрогдож
байгаатай холбогдуулан Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд дүн шинжилгээ хийж
мэргэжилтэн бүрээс хийж хэрэгжүүлээгүй ажил үйлчилгээний талаар мэдээлэл
авч цаашид хэрэгжүүлэх бүхий л арга зөвлөмжийг өгч ажилласан.
4.3. Албаны хүний нөөцийн бодлого, түүнийг хэрэгжүүлсэн байдал
2017 оны хоёрдугаар улиралд архив бичиг хэргийн эрхлэгч Т.Алтантуяад жирэмсэний
амралт олгосон.
Архив бичиг хэргийн эрхлэгч Т.Алтантуяа нь жирэмсний амралттай байгаа тул үүрэгт
ажлыг хяналт, шалгалт, хадгалалт, хамгаалалт хариуцсан мэргэжилтэн М.Галцогт түр
орлон гүйцэтгүүлэхээр шийдвэрлэсэн.
4.4. Албан хаагчдын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх
2017 онд албан хаагчдын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор Албан хаагчдын
сургалтын хөтөлбөр, 2017 онд хэрэгжүүлэх сургалтын төлөвлөгөөг батлуулан төлөвлөгөөний
дагуу 4 сургалтыг зохион байгуулсан.
 Худалдан авах ажиллагааны газраас Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааг 100%
цахим хэлбэрт шилжүүлэх болсонтой холбогдуулан www.tender.gov.mn шинэ системийн
сургалтыг зохион байгуулсан. Уг сургалтанд Худалдан авах ажиллагааны албаны дарга
Н.Жигжиддорж хамрагдсан.
4.5.Тушаалын хэрэгжилт

2017 онд үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр-7, Хүний нөөцийн чиглэлээр-10, нийт 17
тушаал гарсан байна. Орон нутгийн өмчийн газрын албан хаагч нарын ажиллах нөхцөл,
нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг шинээр боловсруулан мөрдүүлэн ажиллаж байна.

ТУШААЛ
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чиглэл-58.8%
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Үндсэн үйл
ажиллагааны
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График. 2.

4.6. Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах ЭБАТ-ыг
томилон ажиллуулж байгаа байдал
Авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хариуцан зохион байгуулах эрх
бүхий албан тушаалтныг 2016 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн Б/07 дугаар тушаалаар
томилсон. ЭБАТ-ын ажил үүргийг байгууллагын хуулийн мэргэжилтэнд хариуцуулан
ажлын байрны тодорхойлолтод ЭБАТ-ын ажил үүргийг нэмэлтээр хавсарган албажуулсан
болно. Байгууллагын 4 албан хаагчийн ХАСХОМ-ийг 2017 оны 02 сарын 08-нд гарган
түүнд орсон өөрчлөлтийг тухай бүр нь холбогдох газарт нь гаргаж ашиг сонирхлын
зөрчилгүй ажиллаж байна.
4.7 Олон нийтийн оролцоо
2017 онд олон нийтийг хамарсан арга, хэмжээнд байгууллагаараа идэвхи санаачлагатай
оролцлоо.
Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдрийн хүрээнд 2017 оны 05 сарын 13-ны өдөр Орон
нутгийн өмчийн газрын хамт олон идэвхтэй оролцож Нутгийн удирдлагын ордны өмнөх 400 мкв
талбайд зүлэг, 20 мод, бут, сөөг тарьж ургуулсан. 2017 оны 10 дугаар сарын 14-ны өдөр
байгууллагын хамт олон 6 мод бут тарьсан.
Олон нийтийг хамарсан их цэвэрлэгээнд тогтмол идэвхи санаачлагатай оролцож,
Аймгийн болон Улиастай сумын Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгаварыг тухай бүрт биелүүлж,
нийт 5 удаагийн хог цэвэрлэгээг хийж, байгууллагын ойр орчим болон хуваарьт газрыг
цэвэрлэсэн байна.
ТАВ. ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХҮРЭЭНД

Орон нутгийн өмчийн талаар Орон нутгийн өмчит байгууллагуудаас ирүүлсэн санал
хүсэлтийг журмын дагуу хэлэлцэн Аймгийн ИТХ-ын Хуралдаанаар 1 тогтоол, Тэргүүлэгчдийн 12
удаагийн хурлаар 24 тогтоол гарснаас Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх-7 тогтоол /15
байгууллагын 269,029,698 төгрөгийн хөрөнгө шилжүүлэх/, Худалдах хөрөнгийн доод үнэ
тогтоох-3 /17 байгууллагын 24 ширхэг хөрөнгө худалдах/ Хөрөнгө бэлтгэх зөвшөөрөл олгох-2
тогтоол /3 байгууллагын 33,520,000 төгрөгийн хөрөнгө бэлтгэх/ Хөрөнгө актлах-6 тогтоол /31
байгууллагын 722,383,459 төгрөгийн хөрөнгө актлах/ тус тус гарж хэрэгжилтийг хангуулж
ажилласан.

Зураг 11. ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар доод үнэ тогтоох, актлах, балансаас балансад

шилжүүлэх асуудлуудыг хэлэлцүүлэв.

Сумдаас 2017 онд хувьчлах хөрөнгийн саналыг 2016.11.14 өдрийн 23 дугаар албан
тоотоор авч аймгийн Засаг даргатай зөвшилцөж аймгийн ИТХ-ын Хуралдааны 2017 оны 06
сарын 09-ний өдрийн 24 дүгээр тогтоолоор 2017 онд хувьчлах хөрөнгийн жагсаалтыг баталж
аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдэд үнэ тогтоон хувьчлах эрхийг шилжүүлсэн. Аймгийн ИТХ-ын
Тэргүүлэгчдийн хурлын 2017.09.27 өдрийн 68 дугаар тогтоолоор 2017 онд хувьчлах хөрөнгийн
доод үнийг тогтоож дуудлага худалдаагаар худалдах шийдвэр гарсан. Завхан сонины
2017.09.29 өдрийн дугаарт зар тавьж 10 сарын 31-ны өдөр дуудлага худалдааг зохион байгуулж
Идэр сумын ЭМТ эмчийн орон сууц, Цагаанхайрхан сумын ЗДТГ Конторын хуучин барилга,
айлын орон сууц, Дөрвөн оноо өрхийн эмнэлгийн хуучин барилгыг худалдан борлуулж орлогыг
өмч хувьчлалын дансанд оруулсан. Зарагдаагүй үлдсэн хөрөнгүүдийн дуудлага худалдааг
2018.01.22 өдөр зохион байгуулахаар ажиллаж байна.
Худалдан авах ажиллагааг сурталчлах, хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг иргэдэд
таниулах зорилгоор 2017 оны 10 сарын 31-ны өдөр нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион
байгуулсан.

Зураг-10 “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”

Мөн 4 удаагийн дуудлага худалдааг зохион байгуулж дараах хөрөнгүүдийг худалдан

борлуулсан байна. Үүнд: Нэгдсэн эмнэлгийн дансанд бүртгэлтэй УАЗ-2206 ЗАА 60-95, УАЗ315122 ЗАА 77-30, Асгат сумын ЭМТ-ын УАЗ-31512 ЗАА 90-06, Алдархаан сумын ЭМТ-ын УАЗ31512 ЗАА 28-61, Сантмаргаз сумын ЭМТ-ын УАЗ-31512 ЗАА 92-66 дугаартай автомашинуудыг
худалдаагаар худалдан орлогыг Орон нутгийн өмч хувьчлалын дансанд татан төвлөрүүлсэн.
Орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой 189 хуулийн этгээдийн2016
оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан болон холбогдох бусад тайлангуудыг хүлээн авч нэгтгэн
Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт 2017 оны 03 дугаар сарын 13-ний өдрөөс 19-ний
өдрийн хооронд Өмчийн газрын ахлах мэргэжилтэн Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын
газарт тушаасан. 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн дүнгээр орон нутгийн өмчит
189 хуулийн этгээдийн 106,787.5 сая төгрөгийн хөрөнгөтэй байна. Үүнээс эргэлтийн хөрөнгө
7,403.2 сая төгрөг, эргэлтийн бус хөрөнгө 99,384.2 сая төгрөг байна
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 193 дугаар тогтоолоор “ .... Орон нутгийн
хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр барьж байгуулсан барилга байгууламж, машин техник, тоног
төхөөрөмж зэрэг хөрөнгийг орон нутгийн өмчид бүртгэх ажлыг зохион байгуулах .....” үүргийг
аймгийн Засаг дарга нарт өгсөн. Дээрх үүргийн дагуу орон нутгийн өмчийн бүртгэлд бүртгэсэн
барилга байгууламж, машин техник, тоног төхөөрөмжийн судалгааг бүх сумдаас авч нэгтгэн
Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт 2017 оны 03 сарын 10-ны өдөр хүргүүлсэн. 2016
онд 173,982,857 төгрөгийн машин техник хэрэгсэл, 2,272,890,627 төгрөгийн барилга
байгууламж, 253,105,300 төгрөгийн тоног төхөөрөмж /эд хогшил/-г орон нутгийн өмчийн
бүртгэлд бүртгэсэн байна.
Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн харилцааг зохицуулах журмын
шинэчлэсэн төслийг боловсруулж 2017.09.15 өдөр орон нутгийн өмчит байгууллагын нягтлан
бодогч, иргэдийн төлөөлөл оролцсон хэлэлцүүлгийг Нутгийн удирдлагын ордны Иргэний
танхимд зохион байгуулж мөн Завхан аймаг дахь Төрийн аудит, Санхүүгийн хяналт аудитын
албанаас уг журамд оруулах саналыг авч 2017.09.27 өдөр аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн
хурлаар хэлэлцүүлж батлуулсан. Орон нутгийн өмчит 210 байгууллагуудад мөрдүүлэн
ажиллаж байна.
Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт одоогийн мөрдөгдөж байгаа Төрийн болон
орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад оруулах санал болон Төрийн
өмчийн бодлого зохицуулалтын газартай хамтран зохион байгуулсан Төрийн өмчөөс орон
нутгийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийн
хэлэлцүүлгийг 2017 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 09 цаг 30 минутаас 11 цаг 40 минутын
хооронд Мэдээлэл холбоо сүлжээ ХХК-ны Завхан аймаг дахь салбарын хурлын танхимд
цахимаар зохион байгуулж хэлэлцүүлгийн тайлан болон хэлэлцүүлгээр гарсан саналыг
хүргүүлсэн.
Хэлэлцүүлгээр гарсан саналууд
1. Улсын бүртгэлийн хэлтэст бүртгэлтэй байгаа Нийгмийн даатгалын хуучин барилгыг орон
нутгийн өмчид авах
2. Тахарын албанд ашиглаж байсан барилгыг Орон нутгийн өмчид авах
3. Отгонтэнгэрийн тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны дансанд
бүртгэлтэй байгаа барилгыг аймгийн Хот тохижолт үйлчилгээний албанд шилжүүлж авах
4. Хуучин Хөдөлмөрийн хэлтсийн албан контор байсан барилгыг аймгийн Боловсрол
соёлын газарт шилжүүлэх
5. Жижиг дунд үйлдвэрлэл үйл ажиллагаа явуулж байсан барилгыг Газрын харилцаа
барилга хот байгуулалтын газарт шилжүүлэх
Хэлэлцүүлгээр гарсан саналуудтай холбоотойгоор аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн
үйлчилгээний газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Отгонтэнгэрийн тусгай хамгаалалттай газрын
хамгаалалтын захиргаа зэрэг байгууллагуудад албан бичиг хүргүүлсэн.
Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагын нягтлан бодогч нарт Төрийн өмчийг

эзэмшүүлэх гэрээг дүгнэх сургалт болон гэрээ дүгнэх ажлыг Төрийн өмчийн бодлого
зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн Э.Дуламсүрэнтэй хамтран ажилласан. Төрийн өмчийн
бодлого зохицуулалтын газраас уг сургалтад хамрагдаагүй албан байгууллагын удирдлага
болон нягтлан бодогчдыг хамрагдаагүй шалтгаанаа тодруулан, тайлбар нотлох баримт / албан
томилолтын хуудас, лист бусад материал/-ыг шаардсны дагуу сургалтад хамрагдаагүй
байгууллагуудтай холбогдон шаардсан бичгийг авч Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын
газарт хүргүүлсэн.
ТӨБЗГ-аас ирүүлсэн зөвлөмж чиглэлийн дагуу бүх сумдын Засаг дарга, төсвийн
байгууллагын дарга эрхлэгч нарт Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн эзэмшил ашиглалтад
байгаа газар эзэмших, ашиглах эрх болон үл хөдлөх хөрөнгийн 2016 оны жилийн эцсийн
дүнгээрх судалгаа гаргаж, дүн шинжилгээ хийж, зөрчил дутагдлыг арилгах арга хэмжээ авахыг
сумдын Засаг дарга нарт албан тоотоор чиглэл өгч ажилласан. Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд
хамрагдах барилга, байгууламж, худаг, зам, гүүр, нийтийн эзэмшлийн байгууламжийн хувийн
хэрэг, хийц хэмжээсийн бүртгэл, хөрөнгийн зураг, байршлын схем бусад холбогдох бичиг
баримтыг иж бүрэн гаргаж хөрөнгийн дахин үнэлгээний ажилд бэлдсэн. Газар эзэмших, ашиглах
эрхийн гэрээ, гэрчилгээ, кадастрын болон байршлын зураг, холбогдох шийдвэр зэрэг бичиг
баримтыг иж бүрэн гаргаж, бэлтгэх чиглэл өгч ГХБХБГ-тай хамран ажиллаж байна. Мөн
ТӨБЗГ-аас ирсэн зөвлөмжийг бүх сумдын Засаг дарга, орон нутгийн өмчит байгууллагуудын
дарга эрхлэгч нарт хүргүүлсэн.
Орон нутгийн өмчит 212 байгууллагын үндсэн хөрөнгийг Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн системд бүртгэлжүүлэн ажиллаж байна. 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт 99,384
сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгийг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн системд бүртгэсэн байна.
Орон нутгийн өмчит байгууллагуудад өмч хөрөнгийн талаар
шалгалт хийсэн байдал:
Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдааны 2016 оны 20 дугаар
тэмдэглэлээр “... Орон нутгийн өмчит компаниудад шалгалт хийх, дүнг танилцуулах...” үүргийг
Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт өгсөн. 2017 оны 1 дүгээр сарын 25-27-ны
өдрүүдэд Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын мэргэжилтнүүдтэй хамтран “Очир илч”
орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар, “Амь-Ус” трейд орон нутгийн өмчит аж
ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар, “Тосон-Очирт хайрхан” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот
үйлдвэрийн газруудын үйл ажиллагаатай танилцаж хяналт, шалгалт хийсэн.
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 11 дүгээр сарын 04ний өдрийн 71 дугаар тогтоолоор хөрөнгө актлах тогтоол гарсан ба Улиастай сумын Математик,
Байгалийн ухааны гүнзгийрүүлсэн сургалттай бүрэн дунд Дэвшил сургуулийн хөрөнгөнд
холбогдох өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн хамт акталсан хөрөнгийг устгах ажлыг зохион
байгуулж түүнд хяналт тавьж ажилласан. Холбогдох тайлан мэдээг гаргуулж Орон нутгийн
өмчийн газарт хүргүүлсэн байгаа.
Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт шалгалт хийж холбогдох хөрөнгөнд тавих хяналт болоод
ашиглалтын талаар зөвлөгөө хүргэж ажилласан.
6 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 20 хооронд Санхүүгийн хяналт аудитын алба, орон нутгийн
өмчийн газар, дотоод хяналт шалгалт аудитын хэлтэстэй хамтран Нэгдсэн эмнэлэгт шалгалт
хийсэн. Уг шалгалтын ажлын хэсэгт ахлах мэргэжилтэн Б.Бат-Амгалан, мэргэжилтэн М.Галцог
нар ажилласан. Ажлын явцад хөрөнгө эзэмшилт болоод өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн
хуралдааны тэмдэглэл, тендерээр авсан ажлын биелэлтэд хяналт тавьсан.
Идэр сумаас актлах хөрөнгийн хүсэлт ирүүлсэний дагуу холбогдох хөрөнгийг тус суманд
нүд үзэн шалгаж зарим зөрчил дутагдалтай хөрөнгийг хасаж өмчийн ашиглалт, болоод
эзэмшилтэд хяналт тавьж ажиллах заавар зөвлөгөөг хүргэж ажилласан.
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 05 дугаар сарын 03ны өдрийн 26 дугаар тогтоолоор хөрөнгө актлах тогтоол гарсан ба Улиастай сумын Хөгжимт
жүжгийн театрын хөрөнгийг өөрийн биеэр өмч хамгаалах комиссын хамт хяналт тавьж, нүд үзэн

хөрөнгийн устгалд орж холбогдох тайлан мэдээг гаргуулсан.
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Орон нутгийн өмчийн газрын хамтарсан
шалгалт хийх удирдамжийн дагуу орон нутгийн өмчит 8 байгууллагаар хөрөнгийн эзэмшилт,
ашиглалт, хамгаалалт түүнд тавьж буй хяналт болоод холбогдох бичиг баримт мөн аймгийн
ИТХ-аас гаргасан уриалга, шийдвэрийн биелэлтийн талаар ажлын хэсэгт ахлах мэргэжилтэн
Б.Бат-Амгалан, мэргэжилтэн М.Галцог хамтарч шалгалт хийсэн. Шалгалтын тайлан мэдээг
нэгтгэн аймгийн ИТХуралд хүргүүлсэн ба шалгалтаас гарах дүгнэлтэд тулгуурлан холбогдох
байгууллагуудад зөвлөгөө хүргүүлж ажилласан. /Нэгдсэн эмнэлэг, Дэвшил сургууль, 3 дугаар
сургууль, 3 дугаар цэцэрлэг, 8 дугаар цэцэрлэг, Хөгжимт жүжгийн театр, Биеийн тамир спортын
газар, Усан бассейн цогцолбор/
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 10 дугаар сарын 25ны өдрийн 72 дугаар тогтоолоор хөрөнгө актлах тогтоол гарсан ба Улиастай сумын 3 дугаар
цэцэрлэг, 6 дугаар цэцэрлэгийн холбогдох хөрөнгийг үзсэн.
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 25ны өдрийн 86 дугаар тогтоолоор хөрөнгө актлах тогтоол гарсан ба Улиастай сумын 3 дугаар
сургуулийн хөрөнгийг ахлах мэргэжилтэн Б.Бат-Амгалан, мэргэжилтэн М.Галцог нар нүд үзэн
шалгасан.
Мөн
Алдархаан, Дөрвөлжин, Завханмандал, Эрдэнэхайрхан, Идэр, Тэлмэн зэрэг
сумдад өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтад хяналт хийж ажилласан.
ЗУРГАА. ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ
Авлигатай тэмцэх газар болон Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын албан
тушаалтнууд 2017 оны 11 дүгээр сарын 8-10-ны хооронд хяналт шалгалтыг зохион байгуулж
Худалдан авах ажиллагааны албанаас 2016, 2017 онд зохион байгуулсан худалдан авсан
бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөө, үр дүн, тайлан, тендерийн материалуудтай
танилцаж хяналт шалгалтыг хийсэн. Хяналт шалгалтаар Худалдан авах ажиллагааны
албаны үйл ажиллагаа, 2017 онд хийсэн худалдан авалтыг маш сайн гэж дүгнэлт гаргасан.

ДҮГНЭЛТ
Орон нутгийн өмчийн газар нь Аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд
шинээр байгуулагдаж, 1 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлээд байна.
Байгууллагын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангалттай
бүрэн хэрэгжсэн гэж дүгнэхээр байна. Энэ нь, төлөвлөгөөний хэрэгжилт 100 хувийн
гүйцэтгэлтэй байгаа, авлига, ашиг сонирхлын зөрчил үүсээгүй, мэдээллийн ил тод
байдалд онцгойлон анхаарч ажилласан, худалдан авах ажиллагаанд олон шинэ худалдан
авалтыг шинээр зохион байгуулсан зэрэг байдлаар илэрч байна. Энэ ажилд байгууллагын
удирдлагын манлайлал, хүчин чармайлт, нийт байгууллагын албан хаагчдын идэвх
оролцоо их байсныг тэмдэглэж байна. Тухайлбал, тендер шалгаруулалтын үр дүнг олон
нийтэд мэдээлэх, үнэлгээний хороонд төрийн бус байгууллагуудын оролцоог хангасан,
худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох, компанийн засаглалыг хөгжүүлэхэд
Сангийн яам, Олон улсын байгууллага, энэ чиглэлээр сургалт явуулдаг ТББ-уудтай
хамтран ажилласан, Шилэн дансны мэдээллийг бүрэн мэдээлсэн зэрэг ажил, арга хэмжээг
дурьдаж болно.
Худалдан авах ажиллагаанд мэдээллийн ил тод байдлыг хангах асуудал холбогдох
хууль тогтоомжийн дагуу хамаарагдаж байгаа тул тус байгууллага улсын төсвийн
хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах
явцдаа олон нийтэд худалдан авах ажиллагаа, тендер шалгаруулалтын мэдээллийг ил
тод, нээлттэй хүргэх бодлого баримтлан ажилласныг тэмдэглэж байна. Энэ нь олон
нийтийн буруу ташаа ойлголт, үндэслэлгүй хардалт сэрдэлтээс үүсэн гарах гомдол,
маргааныг багасгах, худалдан авах ажиллагааны шударга байдлыг ил тод мэдээлэх, олон
нийтэд зөв ойлгуулах ач холбогдолтой юм.
2018 онд Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөг батлуулж, аймгийн
цахим хуудас болон төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд байршуулан,
төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийт ажлын 50-аас доошгүй хувийг цахимаар зохион байгуулах
төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.
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