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Товчилсон үгийн тайлбар
МУ

Монгол Улс

УИХ

Улсын Их хурал

ЗГ

Засгийн газар

АДБОУС

Аудитын дээд байгууллагын олон улсын стандарт

ИТХ

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

ИТХТ

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид

ЗДТГ

Засаг даргын тамгын газар

СТСХ

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс

ХО

Хөрөнгө оруулалт

ААНБ

Аж ахуйн нэгж, байгууллага

ХХК

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

ХК

Хувьцаат компани

МЕД

Магадлалын ерөнхий дүгнэлт

ТЭЗҮ

Техник эдийн засгийн үндэслэл

ХАА

Худалдан авах ажиллагаа

ТБОНӨХБАҮХАТ

ТББ

Төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа ажил
үйлчилгээ худалдан авах тухай
Тендерийн баримт бичиг

ТОӨЗ

Тендерт оролцогчдод өгөх зөвлөмж

ТШӨХ

Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт

ТАХ

Төсөл арга хэмжээ

ГЕН

Гэрээний ерөнхий нөхцөл
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Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн
хэлтэс

ГХБХБГ

Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар

БОАЖГ

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

БОХНСА

Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажил
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Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, арга зүй, шалгуур үзүүлэлт
Аудит хийх үндэслэл:
Аудитыг Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын Орлогчийн “Үндэсний аудитын
газрын 2019 онд гүйцэтгэх аудитын сэдэв батлах тухай” 2019 оны А/30 дугаар
тушаалыг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон Үндэсний аудитын
газрын бүрэн эрхийн хүрээнд хийв.
Аудитын зорилт:
“Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний
хэрэгжилт, үр дүн”-нд аудит хийж, дүнг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд
танилцуулахад аудитын зорилт чиглэгдсэн.
“Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д аудит
хийж, дүнг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулахад аудитын
зорилт чиглэгдэнэ.
Энэ зорилтыг хангахын тулд дараах чиглэлээр аудит хийнэ. Үүнд:
-Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлт үндэслэлтэй, үр
ашигтай, оновчтой эсэх
-Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагаа үр
дүнтэй эсэх
-Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт үр дүнтэй, үр ашигтай
эсэх
Аудитын хамрах хүрээ:
Аудитад орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2018 онд санхүүжүүлсэн
төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих чиг үүрэг бүхий төрийн
захиргааны байгууллагууд болон төсөл арга хэмжээг гүйцэтгэгч нарын үйл
ажиллагааг хамрууллаа.
Үндсэн мэдээлэл: Аймгийн ИТХ-ын тогтоолоор “2018 оны төсөв”-ийг 2017
оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 02 дугаар тогтоолоор орон нутгийн төсвийн
суурь зардлаас аймагт хийгдэх хөрөнгө оруулалтын жагсаалт, сумдад орон нутгийн
суурь зардлаас хуваарилсан хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт, аймгаас сумдад
нэмж хуваарилсан хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт, орон нутгийн замын сан,
байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлын зардлаас санхүүжих хөрөнгө
оруулалтын ажлыг жагсаалтаар баталсан. Төсвийн шилжих үлдэгдлээс санхүүжих
хөрөнгийн жагсаалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн 04 дугаар
тогтоолоор, 2018 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 02 дугаар тогтоолоор тус эх
үүсвэрээс нэмэлт санхүүжилтээр санхүүжүүлэх хөрөнгийн жагсаалтыг баталжээ.
Мөн 2018 оны 12 сарын 04-ний өдрийн 01 тоот тогтоолоор “аймгийн төсвийн суурь
зардлаас санхүүжүүлэх, хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ”, “аймгийн БОХНС
арга хэмжээний төлөвлөгөө”, “аймгийн төсвийн шилжих үлдэгдлээс санхүүжүүлэх
арга хэмжээний төлөвлөгөө”-нд нэмж санхүүжүүлэх хөрөнгийг баталсан байна.
2018 онд аймгийн орон нутгийн нийт 4 эх үүсвэрээс 4,634.9 сая төгрөгийн
төсөвт өртөгтэй 70 ажил, сумдад 1,787.9 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил
хийгдсэн байна. Үүнд:
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-Орон нутгийн төсвийн суурь зардлаас 984.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 9
ажилд 958.4 сая төгрөг батлагдаж, 886.0 сая төгрөгийн 9 гэрээ байгуулагдаж, 695.6
сая төгрөгийн санхүүжилт, мөн 27 суманд 1787.9 сая төгрөгийн санхүүжилтийг
хөрөнгө оруулалтад,
-Төсвийн шилжих үлдэгдлээс 2,539.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 31 ажилд
2,348.1 төгрөг батлагдаж, 1,497.0 сая төгрөгийн 23 гэрээ байгуулагдаж, 963.5 сая
санхүүжилт,
-Орон нутгийн замын сангаас 459.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 12 ажилд
371.4 сая төгрөг батлагдаж, 432.1 сая төгрөгийн 11 гэрээ байгуулагдаж, 387.2 сая
төгрөгийн санхүүжилт,
-Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх ажлын зардлаас 652.1 сая
төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 18 ажилд 652.1 сая төгрөг батлагдаж, 647.0 сая төгрөгийн
16 гэрээ байгуулагдаж, 416.7 сая төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон байна.
Эрсдэлийн үнэлгээ: Төлөвлөлтийн үе шатны ажлын явцад цуглуулж
судалсан баримт, материал, хамрах хүрээ, нөхцөл байдалд хийсэн урьдчилсан дүн
шинжилгээнд үндэслэн хийх аудитын эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээг “Дунд” гэж үзлээ.
Аудитын арга зүй: Аудитыг гүйцэтгэхэд Гүйцэтгэлийн аудитын удирдамж
(АДБОУС 3000-3100), гүйцэтгэлийн аудитын журмыг ашиглах бөгөөд шалгагдагч
байгууллагын холбогдох албан тушаалтнуудтай ярилцлага хийх, асуулга, лавлагаа
болон судалгаа авах, байгууллагын худалдан авалт, хөрөнгө оруулалтын үйл
ажиллагааны болон бусад шаардлагатай баримт материалд дүн шинжилгээ хийж
АДБОУС 100-400, 4200, Төрийн хяналт шалгалтын стандартыг баримтлан
холбогдох албан тушаалтантай ярилцлага хийж асуулга лавлагаа авах.
Аудитад ашиглах шалгуур үзүүлэлтүүд:
Аудитад дараах хууль, эрх зүйн актыг шалгуур үзүүлэлт болгон ашигласан.
 Төсвийн тухай хууль,
 Барилгын тухай хууль,
 ТБОНӨХБАҮХАТухай хууль,
 Сангийн сайдын 2014 оны 264 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Төрийн
болон орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан
авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам,
 Сангийн сайдын 2016 оны 415 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Төсвийн хөрөнгө оруулалтын журам”,
 Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль,
 Аймгийн ИТХ-ын тогтоолууд
Аудит хийх бүрэлдэхүүн: Аудитыг аймгийн аудитын газрын Аудитын
менежер О.Амаржаргал удирдан, ахлах аудитор Л.Жаргалсайхан, аудитор
Ч.Загдсүрэн нар хийж гүйцэтгэв.
Аудитын хугацаа:
Аудитыг 2019 оны 2 дугаар сарын 12-ноос эхэлж, 4 дүгээр сарын 01-ний
өдрийн дотор хүргүүллээ.
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Зарим сумд хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг
зориулалтын бус арга хэмжээнд төлөвлөж зарцуулсан
байна.

А.1 Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтыг нэгдсэн бодлогын хүрээнд төлөвлөсөн
үү?
2018 онд хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын ажлууд нь “2016-2020 онд Төв
аймгийн “Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний төлөвлөгөө” болон “аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2018 онд
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлтэй” уялдсан байна.
2018 онд аймгийн ИТХ-ын тогтоолоор орон нутгийн төсвөөс хөрөнгө оруулалт,
төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээнд нийт 6,471.6 сая төгрөгийн санхүүжилтийг баталжээ.
Үүнд:
-Сумдад 1,787.9 сая төгрөг,
-аймагт 4,683.7 сая төгрөгийн санхүүжилт баталсан байна.
Аймгийн ИТХ-ын 2017 оны 12 сарын 04-ний өдрийн “аймгийн 2018 оны төсөв
батлах тухай” 02 тоот тогтоолоор орон нутгийн төсвөөс сумдад 1,787.9 сая төгрөгийг
хөрөнгө оруулалтад зарцуулахаар төлөвлөжээ. Үүнд
 Суурь зардлаас хуваарилсан 30 хувийн хөрөнгө оруулалтад 823.9 сая
төгрөг
 аймгаас нэмж хуваарилсан хөрөнгө оруулалт 964.0 сая төгрөг,
Сумдад аймгийн ИТХ-ын тогтоолоор санхүүжилт
батлагдсантай
холбоотойгоор аймгийн СТСХ-ээс 2017 оны 12 сарын 07-ны өдөр “2017 оны төсвийн
тодотгол болон 2018 оны төсвийн тухай” албан бичгийг сумдын Засаг дарга нарт
хүргүүлсэн байна. Уг албан бичигт “Суурь зардлаас хуваарилсан хөрөнгө
оруулалтын зардлаас багийн Засаг дарга нарыг унаажуулах зардлын 50 хувийг
гаргах”, “аймгаас нэмж хуваарилсан хөрөнгө оруулалтыг албан бичигт заасны дагуу
зориулалтын дагуу батлах” тухай дурдсан байна.
Сумд нь төсвөөс хөрөнгө оруулалтад хуваарилсан 1,787.9 сая төгрөгөөр 178
төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр сумын ИТХ-ын тогтоолоор батлуулжээ.
СТСХ-ээс хөрөнгө оруулалтын зардалд багийн Засаг дарга нарыг унаажуулах
зардлын 50 хувийг батлах чиглэл өгөгдсөн боловч Архуст, Баян, Борнуур, Угтаал,
Цээл, Сэргэлэн сумд уг зардлыг батлаагүй байна.
Аймгийн хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээнд аймгийн ИТХ-ын 4 удаагийн
тогтоолоор орон нутгийн төсвийн 4 эх үүсвэрээс 76 ажилд 4,683.7 сая төгрөгийн
санхүүжилт батлагдсныг тодруулбал:
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№
1
2
3
4

Эх үүсвэр
Аймгийн төсвийн суурь зардлаас 2018 онд
санхүүжих хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт
БОХНС арга хэмжээний 2018 оны төлөвлөгөө
Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр 2018 онд
хийгдэх ажлын төлөвлөгөө
Аймгийн төсвийн шилжих үлдэгдлээс санхүүжих
хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээний
жагсаалт
БҮГД

Тоо

Мөнгөн дүн

12

1,032.2

18

655.6

10

394.9

36

2,601.0

76

4,683.7

Нийт санхүүжилтэд урд оны 2 хөрөнгө оруулалтын ажлын үлдэгдэлд 87.3 сая
төгрөг, шинээр хэрэгжих 74 хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээнд 4,596.4 сая
төгрөгийн санхүүжилт батлагджээ.
Эдгээр нь “2016-2020 онд Төв аймгийн “Засаг даргын үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө” болон “аймгийн эдийн засаг
нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлтэй” уялдсан байна.
А.2 Хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой тодорхойлоогүй, үр ашиггүй хөрөнгө
оруулалтын ТАХ төлөвлөсөн эсэх

Зарим сумд хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг зориулалтын бус арга
хэмжээнд төлөвлөж зарцуулсан байна.
СТСХ-ээс ирүүлсэн албан бичигт аймгаас сумдад нэмж хуваарилсан хөрөнгө
оруулалтын 964.0 сая төгрөгийг дараах зориулалтын дагуу баталж, хэрэгжүүлэхийг
мэдэгдсэн байна. Үүнд:
-5 суманд автомашины худалдан авахад тус бүр 50.0 сая төгрөг, бүгд 250.0
сая төгрөг,
-14 суманд эхо зүрхний бичлэгийн аппарат худалдан авахад тус бүр 10.0 сая
төгрөг, бүгд 140.0 сая төгрөг
-7 суманд сургуулийн дотуур байр, хичээлийн байранд ариун цэврийн
байгууламж байгуулахад тус бүр 15.0 сая төгрөг, бүгд 105.0 сая төгрөг,
-6 суманд технологийн кабинет байгуулахад тус бүр 14.0 сая төгрөг, бүгд 84.0
сая төгрөг,
-17 суманд худаг гаргахад тус бүр 9.0 сая төгрөг, бүгд 153.0 сая төгрөг,
-4 суманд Wi fi сүлжээнд холбоход тус бүр 10.0 сая төгрөг, бүгд 40.0 сая төгрөг,
-1 суманд нийтийн эзэмшлийн барилгын их засварт 192.0 сая төгрөг байна.
Дээрхи албан бичгээр өгөгдсөн чиглэлийн дагуу 26 сум нь аймгаас нэмж
баталсан санхүүжилтийг зориулалтын дагуу сумын ИТХ-аар батлуулсан, Баян сум
2 хөрөнгө оруулалтын 25.0 сая төгрөгийг өөр зориулалтаар зарцуулахаар
төлөвлөжээ.
Зарим сум хуваарилагдсан хөрөнгийг хөрөнгө оруулалтын бус арга хэмжээнд
төлөвлөж зарцуулсан зөрчил байна. Тухайлбал:
-Аргалант сум 33.7 сая төгрөгийн эх үүсвэр батлагдсаныг сумын ИТХ-аар
батлахдаа А3 сертификатын төлбөр гэж 0.5 сая төгрөг төлөвлөж хэрэгжүүлсэн,
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-Баянхангай сумын ИТХ-аас 42.6 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын эх
үүсвэрийг батлахдаа 1.0 сая төгрөгөөр золбин нохой муур устгах зардал баталж
хэрэгжүүлсэн
-Баянцагаан сумын ИТХ-аас 57.6 сая төгрөгийн ХО-н эх үүсвэр батлахдаа
индэр 0.2 сая төгрөг, тугны суурь 0.1 сая төгрөг гэх мэтээр эд хогшил авах зардлыг
тусгаснаас гадна гамшгаас хамгаалах зардал гэж 3.5 сая төгрөг баталсан
-Сэргэлэн сумын ИТХ-аас 35.0 сая төгрөгийн эх үүсвэр батлахдаа "Төрийн
албан хаагчдын ажилласан Шүлхий өвчний хорио цээрийн томилолт бусад зардал"
гэж 8.9 сая төгрөг баталж хэрэгжүүлсэн
-Сүмбэр сумын ИТХ-аас хөрөнгө оруулалтын жагсаалт батлахдаа ахмадын
хүндэтгэлд 0.4 сая төгрөг, хамтарсан баг 0.2 сая төгрөг, ахмадын даргын
урамшуулалд 0.5 сая төгрөг, ахмадын баярт 0.5 сая төгрөг, хөнгөлөлтэй эмийн
үйлчилгээнд 0.3 сая төгрөг гэх мэтийн зардал нэр зааж баталжээ.
Мөн түүнчлэн хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээг баталсан тогтоолыг өөрчлөн
хэрэгжүүлсэн байна. Батсүмбэр сумын ИТХ-аас 75.3 сая төгрөгийн эх үүсвэрийг
батлахдаа “орон нутаг судлах гэр музей” 20.0 сая төгрөгийн эх үүсвэр баталсан,
хэрэгжүүлэх бололцоогүй болсон гэж ИТХТ-ийн тогтоолоор ЗДТГ-ын тоног
төхөөрөмж болгон хэрэгжүүлсэн, Заамар сум Төвийн багийн усан сангийн засвар
24.0 сая төгрөг батлагдсаныг төсөв баталсан тогтоолд өөрчлөлт оруулах тодотгол
хийх замаар бус ОНХС-ийн эрэмбэлсэн жагсаалт шинэчлэх тухай сумын ИТХ-ын
тогтоолыг үндэслэн төсвийн байгууллагуудын камержуулах арга хэмжээ болгон
өөрчилж хэрэгжүүлсэн байна.
Аймагт шинээр хэрэгжих 74 хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээний 4,596.4
сая төгрөгийн санхүүжилтийг зориулалтаар ангилбал:
- Шинээр хэрэгжих барилга, байгууламж, ХО-ын 19 ажилд 1,959.7 сая төгрөг,
- Их засварын 14 ажилд 555.4 сая төгрөг,
- 6 тээврийн хэрэгсэл худалдан авахад 285.0 сая төгрөг,
- 12 төрлийн тоног төхөөрөмж худалдан авах 335.4 сая төгрөг,
- Зураг, төсөв /программ хангамж/-ийн 4 ажилд 375.0 сая төгрөг, нийт 3,510.6
сая төгрөгийн 55 хөрөнгө оруулалтын зардлаас гадна
- 19 төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний зардалд 1,085.8 сая төгрөг батлагдсан
байна.
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Шинээр хэрэгжих барилга,
байгууламж, ХО-ын ажил
Их засвар

24%
43%
8%
7%

Тээврийн хэрэгсэл
Тоног төхөөрөмж

6%

12%
Зураг, төсөв /программ
хангамж/
Төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ

А.3 Газрын зөвшөөрөл, техникийн нөхцөл олгогдоогүй ТАХ-г хэрэгжүүлэхээр
төлөвлөсөн үү?

А.4 ТАХ-ний ТЭЗҮ, зураг төсөл иж бүрэн, хуулийн шаардлага хангасан уу?
Хөрөнгө оруулалтын ажлын 63 хувь нь зураг, төсөвгүй батлагджээ.

Сумдад хэрэгжихээр батлагдсан ажлуудаас Зуунмод суманд хэрэгжих 152.0
сая төгрөгийн санхүүжилттэй нийтийн орон сууцны дээвэр, фасадны их засварын
ажлын зураг, төсөв нь санхүүжилт батлагдсны дараа хийгджээ.
Аймагт зураг, төсвийн дагуу хийгдэх:
- Шинээр хэрэгжих барилга, байгууламж, хөрөнгө оруулалтын 14 ажлаас 4
ажил,
- Их засварын 10 ажлаас 5 ажлын зураг, төсөв нь урд онд хийгдэж, нийт 24
ажлаас 15 ажлын санхүүжилт зураг, төсөвгүй батлагджээ.
Батлагдсан зураг, төсөвгүй ажилд санхүүжилт баталсан нь “Төсвийн тухай”
хуулийн 29.4 1 , Сангийн сайдын 2016 оны “Журам шинэчлэн батлах тухай” 415

1
Хөрөнгө оруулалтын төсөвт техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, зураг төсвөө батлуулсан, хуульд заасан
бусад зөвшөөрөл олгогдсон төсөл, арга хэмжээг тусгана.
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дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, санхүүжилт,
хяналт, тайлагналын журам”-ын 3.22 дах заалтыг зөрчсөн байна.
“Барилгын тухай хууль”-ийн 25.2.5 3 , 25.5 4 -д заасан шаардлагыг хангасан,
зураг төсөвт нь магадлал хийх шаардлагатай, 6 ажлаас 1 ажлын зураг, төсөвт
магадлалын дүгнэлт гараагүй, 3 ажлын санхүүжилт батлагдсны дараа зураг, төсөв
хийгдэж, МЕД-ээр баталгаажсан байна. Тухайлбал:
-606.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй Сүмбэр сумын 100 хүүхдийн
цэцэрлэгийн барилгын ажил МЕД-ээр баталгаажаагүй,
-1,267.1 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй Зуунмод сумын 5 багийн “Гэр
хорооллыг дулаан, цэвэр усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбох”
ажлын МЕД нь 2018 оны 7 сарын 3-нд,
-381.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй Зуунмод сумын Зүүндэлгэр багийн
төвийн барилгын МЕД нь 2018 оны 12 сарын 21-нд,
- Зуунмод голын дагуу ногоон байгууламж, чөлөөт цаг өнгөрөөх бүс байгуулах
ажлын МЕД нь 2018 оны 5 сарын 30-нд гарчээ.
2018 онд хэрэгжихээр санхүүжилт нь батлагдсан боловч зураг, төсөвгүй
ажилд санхүүжилт баталснаас ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 46.1.8 5 дах заалт
хэрэгжээгүй байна.

Бүлэг Б

Захиалагч нь ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 46.1.2 дах
заалтыг хэрэгжүүлж ажиллахгүй байгаагаас “үнэлгээний
хороо”-нд ажиллаж буй гишүүд нь оролцогчийн эрхийг
хязгаарласнаас гадна зарим тендерт оролцогч оролцох
боломжийг санаатайгаар хязгаарлаж шууд гэрээ байгуулах
нөхцлийг бүрдүүлсэн байна.

Б.1 Үнэлгээний хороог журмын дагуу зохион байгуулж, ХАА-ны аргыг зөв
сонгож, ил тод шуурхай байдлыг хангасан уу?
Аймгийн Засаг дарга эрх шилжүүлээгүй, захиалагчаар томилсон
шийдвэр гараагүй байхад нэгдсэн эмнэлгийн дарга “Үнэлгээний хороо”
байгуулж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан.

Сумдад 1,787.9 сая төгрөгийн 178 хөрөнгө оруулалтын ажил хэрэгжихээр
батлагдснаас 1,606.0 сая төгрөгийн 160 ажилд гэрээ байгуулагджээ.

2
Тухайн санхүүгийн жилд эхлүүлэхээр төлөвлөж буй барилга байгууламж нь 3.1-т заасан зарчмыг баримталсан
байхын зэрэгцээ инженер хайгуулын судалгааг хийж, дүгнэлт гаргасан, зураг төслийг экспертизээр батлуулсан, барилга барих
газар болон инженерийн шугам, сүлжээний асуудлыг бүрэн шийдсэн...”
3
энэ хуулийн 10.1.2, 10.1.3-т заасан ангилалд хамаарах улс, орон нутгийн төсөв, гадаадын зээл тусламжийн
хөрөнгөөр барих барилга, байгууламжийн төсөв
4
Барилгын ажлын явцад барилга байгууламжийн үндсэн хийц, бүтээцэд өөрчлөлт оруулсан бол тухайн өөрчлөлтийг
тусгаж боловсруулсан зураг төсөлд дахин магадлал хийлгэнэ.
5
барилга, зам, инженерийн шугам сүлжээ зэрэг тодорхой улиралд гүйцэтгэх онцлог шинж чанартай бараа, ажил,
үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг тухайн жилийн төсөв батлагдсан даруйд эхлүүлэх;
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Аймгаас нэмж баталсан 964.0 сая төгрөгийн 7 хөрөнгө оруулалтын ажлын 7
суманд хэрэгжих 105.0 сая төгрөгийн сургуулийн ариун цэврийн байгууламжаас
бусад 859.0 сая төгрөгийн 6 ажлын худалдан авах ажиллагааг аймгийн Засаг даргын
шийдвэрээр томилогдсон үнэлгээний хороо зохион байгуулжээ.
Сумдад хэрэгжсэн 160 ажлын гүйцэтгэгчийг:
-Нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар 529.0 сая төгрөгийн 4 ажил,
-Харьцуулалтын аргаар 630.8 сая төгрөгийн 29 ажил,
-Шууд худалдан авалтаар 446.2 сая төгрөгийн 127 ажилд шууд гэрээ буюу
шууд худалдан авалт хийжээ.
Аймагт шинээр хэрэгжүүлэхээр батлагдсан 4,596.4 сая төгрөгийн
санхүүжилттэй 74 хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтэд:
-Зуунмод, Угтаал сумдын 2 автомашин худалдан авахад дэмжлэг үзүүлэх
35.0 сая төгрөг,
-14 төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний зардлын 991.8 сая төгрөг, нийт 1,026.8
сая төгрөгийн санхүүжилттэй 16 ажилд худалдан авах ажиллагаа зохион
байгуулагдах шаардлагагүй санхүүгийн дэмжлэг төсөл, арга хэмжээний зардал,
байна.
Үлдсэн 3,569.6 сая төгрөгийн 58 хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэгчийг
сонгон шалгаруулж, гэрээний үндсэн дээр бусдаар гүйцэтгүүлэх бөгөөд төсөл, арга
хэмжээний зардлын:
-30.0 сая төгрөгийн санхүүжилттэй "Төв сайхан нутаг" аймгийн танилцуулгыг
цаасан болон цахим хэлбэрээр шинэчлэн хэвлүүлэх,
-39.0 сая төгрөгийн санхүүжилттэй бэлчээрийн хортон мэрэгч цайвар
үлийчтэй тэмцэх,
-10.0 сая төгрөгийн санхүүжилттэй Усны сав газруудтай хамтран худаг, уст
цэгийн тооллого хийж мэдээллийн сан шинэчлэх
-5.0 сая төгрөгийн санхүүжилттэй Хэрлэн голд загас үржүүлгийн газар
байгуулах судалгаа хийх
-10.0 сая төгрөгийн санхүүжилттэй тарвага сэргээн нутагшуулах төсөл
хэрэгжүүлэх гэсэн нийт 94.0 сая төгрөгийн 5 ажлыг гэрээгээр гүйцэтгүүлнэ.
Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдах 58 ажлаас:
-аймгийн төсвийн шилжих үлдэгдээс хэрэгжих 200.0 сая төгрөгийн
санхүүжилттэй соёл амралтын хүрээлэнд хүлэмжийн парк байгуулах,
-Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардлаас хэрэгжих 10.0 сая
төгрөгийн санхүүжилттэй тарвага сэргээн нутагшуулах төсөл гэсэн 210.0 сая
төгрөгийн 2 ажил хэрэгжээгүй байна.
ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 8.46 дэх заалтын дагуу 3,359.6 сая төгрөгийн 56
ажилд худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулагдахаас 49 ажилд тендер
шалгаруулалт зохион байгуулагджээ. Тухайлбал:
-Нээлттэй тендер шалгаруулалтаар 10 ажил
-Харьцуулалтын аргаар 31 ажил
-Шууд худалдан авалтаар 8 ажил байна.

6

Тендер шалгаруулалтын журмыг сонгохдоо тухайн бараа, ажил, үйлчилгээний нийт төсөвт өртгийг үндэслэл

болгоно.
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Зарим ажилд шууд гэрээ байгуулагдсан байна. Жишээлбэл:
-Орон нутгийн замын сангаас хэрэгжсэн 136.2 сая төгрөгийн санхүүжилттэй 4
ажилд шууд гэрээ байгуулжээ. Тодруулбал: Байгалийн болзошгүй гамшиг, цас
зудны үед орон нутгийн зам, давааг арчлах, засварлах 3 ажилд 91.2 сая төгрөгийн
санхүүжилт батлагдаж ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 34.1.5 7 дах заалт, Зуунмод хот
доторх хатуу хучилттай авто замын өвөл, зуны арчлалтын ажилд 45.0 сая төгрөгийн
санхүүжилт батлагдаж, ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 3.58 дах заалтаар шууд гэрээ,
-Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардлаас хэрэгжих 50.5 сая
төгрөгийн 2 ажлыг сумдад санхүүжилтийг хуваарилсан,
-Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардлаас хэрэгжсэн бэлчээрийн
хортон мэрэгч цайвар үлийчтэй тэмцэх 39.0 сая төгрөгийн санхүүжилттэй ажлын 5.0
сая төгрөгийг 10 суманд шилжүүлж, Дэвжих балир Эрдэнэ ХХК-тай 30.8 сая
төгрөгийн гэрээг ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 8.4 9 , 33.1 10 дэх заалтыг зөрчиж шууд
байгуулжээ.
Аудитын явцад үнэлгээний хороо байгуулахтай холбоотой дараах зөрчил
гарлаа. Жишээлбэл:
-Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн даргын тушаалаар 31.8 сая төгрөгийн
санхүүжилттэй аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн рентген болон өдрийн эмчилгээний
өрөөний засвар, 30.0 сая төгрөгийн санхүүжилттэй аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн
гемодиализийн аппаратын усны төхөөрөмж худалдан авах, нийт 61.8 сая төгрөгийн
санхүүжилттэй 2 ажлын үнэлгээний хороог 2017 онд томилж, үнэлгээний хороо
гүйцэтгэгчээр “Өгөөмөр уул” ХХК-ийг сонгон шалгаруулжээ.
Тус ажил нь аймгийн орон нутгийн төсвөөс хэрэгжиж байгаа хөрөнгө
оруулалтын ажил бөгөөд аймгийн Засаг дарга эрх шилжүүлээгүй, захиалагчаар
томилсон шийдвэр гараагүй байхад нэгдсэн эмнэлгийн дарга “Үнэлгээний хороо”
байгуулжээ. Энэ нь ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 46.111 дэх заалтыг зөрчсөн байна.
Б.2 Гүйцэтгэгчийг сонгон
өрсөлдөөнийг хязгаарласан уу?

шалгаруулахдаа

ХАА-ны

журмыг

зөрчсөн,

Захиалагч нь ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 46.1.2 дах заалтыг хэрэгжүүлж
ажиллахгүй байгаагаас “үнэлгээний хороо”-нд ажиллаж буй гишүүд нь ТББ
боловсруулахдаа хэтэрхий нарийвчилсан, хэрэгжих боломжгүй, хэрэгцээ,
шаардлагагүй, оролцогчдод хүндрэл, чирэгдэл учруулахаар илүү баримтыг
шаардаж, оролцогчийн эрхийг хязгаарласнаас гадна зарим тендерт
оролцогч оролцох боломжийг
санаатайгаар хязгаарлаж шууд гэрээ
байгуулах нөхцлийг бүрдүүлсэн байна.
Аудитын явцад ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийг зөрчсөн дараах зөрчлүүд гарлаа.
Үүнд:

7
гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдлын улмаас нээлттэй буюу хязгаарлагдмал
тендер шалгаруулалтын журмын дагуу тендер хүлээн авах доод хугацааг мөрдөх боломжгүй бол;,
8
Хууль тогтоомжоор олгосон эрхийн дагуу төрийн өмчит хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх улсын чанартай авто замын
засвар, арчилгаатай холбоотой ажил, үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг энэ хуулиар зохицуулахгүй.
9
Тендер шалгаруулалтын журмыг сонгохдоо тухайн бараа, ажил, үйлчилгээний нийт төсөвт өртгийг үндэслэл
болгоно.
10
Бараа, ажил, үйлчилгээний төсөвт өртөг нь энэ хуулийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тохиолдолд
харьцуулалтын аргыг хэрэглэж болно.
11
Захиалагч нь энэ хуульд заасны дагуу үнэлгээний хороо байгуулах;
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-Аймгийн Засаг даргын эрх шилжүүлсэн шийдвэр гараагүй байхад нэгдсэн
эмнэлгийн даргын тушаалаар байгуулагдсан “Үнэлгээний хороо” нь сонгон
шалгаруулалт явуулж, 31.8 сая төгрөгийн санхүүжилттэй аймгийн рентген болон
өдрийн эмчилгээний өрөөний засварын ажлын гүйцэтгэгчээр “Өгөөмөр уул” ХХК,
30.0 сая төгрөгийн санхүүжилттэй гемодиализийн аппаратын усны төхөөрөмж
нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгчээр “Айвико интернэшнл” ХХК шалгаруулсан,
-БОХНСА-ын зардлаас “Бэлчээрийн хортон мэрэгч цайвар үлийчтэй тэмцэх
ажил”-ын 30.8 сая төгрөгийн гэрээг “Дэвжих балир Эрдэнэ” ХХК-тай шууд
байгуулсан, /ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 33.112 дэх заалтыг зөрчиж/
-25.0 сая төгрөгийн санхүүжилттэй аймгийн Төрийн нэгдсэн үйлчилгээний
төвийн гадна тохижилт, явган замын ажлын баталгаажаагүй зураг төсвөөр худалдан
авах ажиллагаа зохион байгуулсан,
-Дээрхи ажлын гүйцэтгэгчийг харьцуулалтын аргаар зохион байгуулж,
Өндөрлөг ХХК, ТЗМ ХХК гэсэн 2 компаниас үнийн санал ирүүлжээ. Үнэлгээний
хорооноос шаардлага хангасан оролцогч байхгүй гэсэн дүгнэлтийг гаргаж, шууд
гэрээ байгуулах зөвлөмжийг захиалгачид хүргүүлсэн боловч захиалагч Өндөрлөг
ХХК-тай гэрээ байгуулсан,
-Зуунмод сумын Зүүндэлгэр багийн төвийн барилгын зураг, төсвийг 2018 оны
08 сарын 06-наас 2018 оны 10 сарын 15 хүртэл гүйцэтгэх гэрээ байгуулж, 2018 оны
11 сарын 15-нд хүлээлгэн өгсөн байна. Гэвч худалдан авах ажиллагааны тендерийн
урилга 9 сарын 12-нд цахим сайтад тавигдсан байна.
-6 суманд технологийн кабинетийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлын
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулал тендерийг 2 удаа зарласан боловч шалгуур
хангасан гүйцэтгэгч байхгүй тул захиалагч аймгийн БСУГ-т шууд гэрээ байгуулах
зөвлөмж хүргүүлжээ. Гэвч аймгийн БСУГ нь тендерийн шалгуур хангаагүй “Аяа”
ХХК-тай ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан,
-Цахим сайтад тавигдсан тендерийн урилгад 101.0 сая төгрөгийн төсөвт
өртөгтэй Аргалант сумын хөв цөөрмийн төсөвт өртгийг 50.0 сая төгрөгөөр, 381.2 сая
төгрөгийн төсөвт өртөгтэй Зуунмод сумын Зүүндэлгэр багын төвийн барилга төсөвт
өртгийг 180.0 сая төгрөгөөр буюу батлагдсан санхүүжилтээр мэдээлж, ТББ-т
Зүүндэлгэр багын төвийн барилгын төсөвт өртгийг 360.0 сая төгрөгөөр тусгасан
боловч Аргалант сумын хөв цөөрмийн төсөвт өртгийг залруулалгүй 50.0 сая
төгрөгөөр тусгасан,
-Аргалант сумын хөв цөөрмийн ажлын тендер шалгаруулалтад ямар нэгэн
залруулга, тодруулга хийгдээгүй бөгөөд өгөгдсөн ажлын тоо, хэмжээ нь тендерийн
урилгад тавигдсан батлагдсан төсөвт багтах боломжгүй, захиалагчаас тодруулга,
залруулга хийгдээгүй байхад нэг компани буюу “Усны барилга” ХХК батлагдсан
төсөвт багтаан 92.0 сая төгрөгийн үнийн санал ирүүлж, үнэлгээний хорооноос тус
компанийг шалгаруулсан,

12
Бараа, ажил, үйлчилгээний төсөвт өртөг нь энэ хуулийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй тохиолдолд
харьцуулалтын аргыг хэрэглэж болно.
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-Цахим сайтад тавигдсан “Үнийн санал авах урилга”-д “Сонгогдсон эрх бүхий
тендерт оролцогчдоос үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна” гэсэн шалгуураар
оролцогчийн тоог хязгаарлан, харьцуулалтын аргаар ХАА-г зохион байгуулахаар
шийдвэрлэсэн боловч тендерийн урилга хүргүүлээгүй, тендерийн нээлтээр тендерт
оролцогч байхгүй гэсэн дүгнэлтийг үнэлгээний хорооноос гаргаж, захиалагчид шууд
гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн. /Мэргэжлийн хяналтын урд уулзвараас 40, 41р байрны зүүн талын зам хүртэлх авто замын хучилтын ажил, Стандартчилал
хэмжил зүйн хэлтсийн автомашины шинэчлэл, аймаг, сумдын төвийн ундны усыг
эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлсэн цэвэршүүлэх төхөөрөмжийг суурилуулах,
Аймгийн ЗДТГазрын суудлын автомашин шинэчлэх/,
-30.0 сая төгрөгийн санхүүжилттэй Заамар сумын ЭМТ-ийн барилгын их
засварыг тусгай зөвшөөрөлгүй, иргэнтэй гэрээ байгуулсан,
-Тендерийн баримт бичгийн ТОӨЗ-нд тендерт оролцогчдоос шаардлагатай
баримтыг ирүүлэхээр тусгасан боловч хэрэгцээ, шаардлагагүй, оролцогчдод
хүндрэл, чирэгдэл учруулахаар илүү баримтыг ирүүлэхээр шаардаж, ирүүлээгүй
тохиолдолд тендерээс татгалзахаар тусгажээ. Үүнд:
 Тендерийн баримт бичгийн ТШӨХ-ийн ТӨОЗ-ийн 5.2д-д “гэрээгээр
гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажилд тооцуулах барилга угсралтын ажлын
жагсаалт, гэрээний хуулбар, гэрээ дүгнэсэн актыг ирүүлэхдээ “гэрээний
гүйцэтгэл бүрэн чанартай байсан талаар өмнөх захиалагч байгууллагын
тодорхойлолт зэрэг баримт бичгийг гэрээгээр гүйцэтгэсэн ажил тус бүрийн
нэрээр өмнөх захиалагчаас авч баталгаажуулж ирүүлнэ” гэсэн нь өмнө
хийсэн ажлуудын гэрээ дүгнэсэн акт, ашиглалтад хүлээн авах комиссын акт
зэрэг бичиг баримт нь өмнөх захиалагчийн тодорхойлолтгүй тохиолдолд
хүчингүй баримт, бичигт тооцогдохоор /Сүмбэр сумын 100 хүүхдийн
цэцэрлэгийн барилгын засварын ажил, Жишиг хорооллыг эрчим хүчний
нэгдсэн системд холбох ажил, Аргалант сумын хөв цөөрөм байгуулах,
Аймгийн ЗДТГазрын сантехникийн шугам сүлжээний их засварын ажил,
Зуунмод сумын 5 дугаар багийн гэр хорооллыг дулаан, цэвэр усан хангамж,
ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбох,
 Тендерийн баримт бичгийн ТШӨХ-ийн ТӨОЗ-ийн 5.3г-д “Тендерт
оролцогчийн ерөнхий инженер нь салбартаа буюу мэргэжлээрээ 5-аас
доошгүй жил ажилласан байх бөгөөд ажиллах хугацаандаа тендерт санал
болгосон барилга, угсралтын ажлын төрөл, үнийн дүнгээрээ дүйцэх гэрээг 5аас доошгүй жил удирдан ажилласан болохыг нотлох баримт, хийж
гүйцэтгэсэн барилга угсралтын ажлын нэр, байршил, хүчин чадал гэрээний
үнэ зэргийг агуулсан мэдээллийн хамт ирүүлэх” гэсэн нь хувь хүний ажлын
туршлагыг компаний шалгууртай хольсон /Сүмбэр сумын 100 хүүхдийн
цэцэрлэгийн барилгын засварын ажил, Жишиг хорооллыг эрчим хүчний
нэгдсэн системд холбох ажил, Аргалант сумын хөв цөөрөм байгуулах,
Зуунмод голын дагуу ногоон байгууламж, чөлөөт цаг өнгөрөөх бүс байгуулах,
Зуунмод сумын 5 дугаар багийн гэр хорооллыг дулаан, цэвэр усан хангамж,
ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбох ажил, Аймгийн ЗДТГазрын
сантехникийн шугам сүлжээний их засвар, Зүүндэлгэр багийн төвийн байр
барих/
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 Тендерийн баримт бичгийн ТШӨХ-ийн ТӨОЗ-ийн 33.1-д “Дотоодын давуу эрх
тооцуулахаар санал болгож буй иргэд нь тухайн орон нутгийн харьяат иргэд
байна. Тэдний иргэний үнэмлэхийн хуулбар, мэргэжлийн болон диплом,
үнэмлэхийн эх хувиас хийсэн хуулбар, оршин суугаа багийн Засаг даргын
тодорхойлолт, Хөдөлмөрийн гэрээ эсвэл хөлсөөр ажиллах гэрээ, ажилд
томилсон тушаал, хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны байгууллагатай байгуулсан гэрээ зэрэг бичиг баримтыг
шаардсаны дагуу тендерт ирүүлнэ” гэсэн нь оролцогч нь тухайн ажил
гүйцэтгэх гэж байгаа орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны байгууллагатай байгуулсан гэрээгээр тухайн газраас
санал болгосон ажилгүй иргэдийг түр ажлын байраар хангадаг байтал
тендерт шалгараагүй байгаа оролцогчоос дээрх
баримт, материалыг
шаардсан нь хэрэгжих боломжгүй бичиг баримтыг бүрдүүлэхээр / Жишиг
хорооллыг эрчим хүчний нэгдсэн системд холбох ажил, Зуунмод голын дагуу
ногоон байгууламж, чөлөөт цаг өнгөрөөх бүс байгуулах, Зуунмод сумын 5
дугаар багийн гэр хорооллыг дулаан, цэвэр усан хангамж, ариутгах татуургын
шугам сүлжээнд холбох ажлын, Зүүндэлгэр багийн төвийн байр барих /,
 Гэрээ байгуулсан тохиолдолд тухайн орон нутгаас ажилтан авч ажиллуулна”
гэсэн агуулга бүхий албан бичиг, мэдэгдэл зэргийг үнэлгээнд тооцохгүй
 Тендерийн баримт бичгийн ТШӨХ-ийн ТӨОЗ-ийн 5.2/д/-д ижил төстэй ажил
гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын талаарх мэдээлэлд “барилга угсралтын
ажил гүйцэтгэхээр төрийн байгууллагуудтай байгуулсан гэрээний үнийн
арифметик дундаж нь 60 хувиас багагүй байх” гэсэн нь тухайн компанийн
ажлын туршлагыг төрд ажил хийснээр дүгнэж, төрийн ажлыг гэрээгээр
гүйцэтгээгүй тохиолдол тухайн компанийг ажлын туршлагагүй гэж үзэхээр
/Аймгийн ЗДТГазрын сантехникийн шугам сүлжээний их засварын ажлын/,
 Борлуулалтын орлого болон ижил төстэй барилга угсралтын ажлын өртгийн
дундаж хэмжээ нь тендерт санал болгож буй үнийн саналаас ижил хувиар
тооцогдохоор /Сүмбэр сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын засварын
ажил, Аргалант сумын хөв цөөрөм байгуулах, Зуунмод голын дагуу ногоон
байгууламж, чөлөөт цаг өнгөрөөх бүс байгуулах, Зуунмод сумын 5 дугаар
багийн гэр хорооллыг дулаан, цэвэр усан хангамж, ариутгах татуургын шугам
сүлжээнд холбох, Зүүндэлгэр багийн төвийн байр барих ажил/
 Борлуулалтын орлогын жилийн дундаж нь гүйцэтгэх ажлын төсөвт өртгөөс
өндөр байхаар /Мэргэжлийн хяналтын урд уулзвараас 40, 41-р байрны зүүн
талын зам хүртэлх авто замын хучилтын 79.4 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй
ажилд 100.0 сая төгрөгөөс доошгүй байх, Өндөрширээт сумын Хэрмэн
дэнжийн гүүрийн их засвар 70.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй ажилд
борлуулалтын орлогын жилийн дундаж нь 100.0 сая төгрөгөөс доошгүй байх/,
 Ижил төстэй барилга угсралтын ажлын өртгийн дундаж хэмжээ нь
борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээнээс их байхаар /Жишиг хорооллыг
эрчим хүчний нэгдсэн системд холбох ажлын 30 хувиас багагүй, ижил төстэй
барилга угсралтын ажлын өртгийн дундаж хэмжээ нь тендерт санал болгож
буй үнийн саналын 50 хувиас багагүй, Аймгийн ЗДТГазрын сантехникийн
шугам сүлжээний их засварын 100.0 сая төгрөгтэй ажлын борлуулалтын
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орлогын дундаж хэмжээ нь тендерт санал болгож буй үнийн саналын 100
хувиас багагүй, ижил төстэй барилга угсралтын ажлын өртгийн дундаж
хэмжээ нь 200.0 сая төгрөгнөөс багагүй,
Дээрхи зөрчлүүд нь ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 6.113, 47.2.114, 50.1.115 дэх
заалтыг зөрчсөн бөгөөд захиалагчаас үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаанд хяналт
тавиагүй нь мөн хуулийн 46.1.2 16 дах заалтыг хэрэгжүүлж ажиллахгүй байгаатай
холбоотой юм.
Б.3 ХАА-г зохион байгуулахдаа хуульд заасан хугацаанд
зориулалтыг өөрчлөхгүйгээр зохион байгуулж, тайлагнасан уу?

ТАХ-ний

Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулалгүй гэрээ байгуулж,
тендерийн баримт бичгийг хуурамчаар бүрдүүлжээ.
Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 12 сарын 19-ний А/714 тоот захирамжаар
“2018 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт, дэлгэрэнгүй
төлөвлөгөө” батлагдаж, хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ тус бүрээр
захиалагчийг томилсон захирамж гаргажээ.
-Зарим ажлын үнэлгээний хороо байгуулсан хугацаа, гэрээ байгуулсан
хугацаанууд хоорондоо зөрүүтэй байгаа нь худалдан авах ажиллагааг зохион
байгуулалгүй шууд гэрээ байгуулж, тендерийн баримт бичгийг хуурамчаар
бүрдүүлсэн болохыг харуулж байна. Жишээлбэл:
 Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн 31.8 сая төгрөгийн санхүүжилттэй аймгийн
Нэгдсэн эмнэлгийн рентген болон өдрийн эмчилгээний өрөөний засвар, 30.0
сая төгрөгийн санхүүжилттэй аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн гемодиализийн
аппаратын усны төхөөрөмж худалдан авах, нийт 61.8 сая төгрөгийн
санхүүжилттэй 2 ажил нь 2017 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө,
тайланд тусгагдаагүй, .
 аймгийн ЗДТГ-ын ариун цэврийн өрөөнүүдийн засварын ажил 5 сарын 10наас 5 сарын 17-нд гүйцэтгэх 14.2 сая төгрөгийн гэрээг Тусгал төв ХХК-тай 5
сарын 28-нд байгуулж, 5 сарын 25-нд ажлыг хүлээж авсан.
-Сангийн сайдын 2016 оны “Журам шинэчлэн батлах тухай” 415 дугаар
тушаалаар батлагдсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, санхүүжилт,
хяналт, тайлагналтын журам”-ын 4.21 17 дэх заалт зөрчигдөж, зарим ажил нь
батлагдсан нэрнээсээ зөрүүтэй хэрэгжжээ. Сүмбэр сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэг нь
шинээр ашиглалтад орох, дутуу баригдсан барилга бөгөөд барилгын засварын ажил
/МЕД гараагүй/, Зуунмод сумын хот тохижуулахын автомашин нь Зуунмод сумын
жишиг ногоон байгууламжийг усалгааны тоног төхөөрөмжөөр хангах, төрийн
сангийн өрөөнүүдийн засвар, компьютер, тоног төхөөрмж худалдан авах ажил нь
13
.Худалдан авах ажиллагаанд ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх
зарчмыг баримтална.
14
Үнэлгээний хороо нь техникийн тодорхойлолт бэлтгэх, тендерийн урилга, тендерийн баримт бичгийг
боловсруулах, тендер хүлээн авах, тендер нээх ажиллагааг холбогдох зааврын дагуу гүйцэтгэх;
15
Худалдан авах ажиллагаанд оролцож байгаа төрийн албан хаагч нь шударга өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх;
16
Захиалагч нь үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаа, үнэлгээний дүгнэлт холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн эсэхэд
хяналт тавьж, гарсан зөрчлийг арилгуулах;
17
Барилга байгууламж, их засвар, тоног төхөөрөмжийн зардлыг хооронд нь шилжүүлэх, батлагдсан нэр, байршлыг
солих, хүчин чадлыг өөрчлөх, ... гэрээ байгуулах, санхүүжүүлэхийг хориглоно
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төрийн сангийн шинэчилсэн программд зориулсан тоног төхөөрөмж шинэчлэх,
засварлах ажил нэрээр жагсаалтад батлагдаж, худалдан авах ажиллагаа явагдаж,
хэрэгжсэн.
-ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 46.1.818 дах заалтыг зөрчиж, хуулийн хугацаанд
худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулаагүй байна. Үүнд: Зуунмод сумын 5
дугаар багийн гэр хорооллыг дулаан, цэвэр усан хангамж, ариутгах татуургын шугам
сүлжээнд холбох ажлын үнэлгээний хороо 8 сарын 17-нд, Зуунмод голын дагуу
ногоон байгууламж, чөлөөт цаг өнгөрөөх бүс байгуулах ажлын үнэлгээний хороо 6
сарын 6-нд байгуулагдаж, Зуунмод сумын Зүүндэлгэр багийн төвийн барилга барих
ажлын үнэлгээний хороо 2018 оны 8 сарын 10-нд, Жишиг хорооллыг эрчим хүчний
нэгдсэн системд холбох ажлын үнэлгээний хороо 8 сарын 10-нд байгуулагдсан.

Бүлэг В

Тендерийн баримт бичиг боловсруулах шатнаасаа
буруу боловсруулагдснаас гүйцэтгэгчтэй байгуулсан
гэрээний зарим заалт нь ойлгомжгүй, хэрэгжүүлэх
боломжгүй заалтуудтай болжээ.

В.1 Гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний нөхцлүүд тодорхойгүй, оновчтой бус
байх, гэрээний хугацаа хэтэрсэн үү?

Тендерийн
баримт
бичиг
боловсруулах
шатнаасаа
буруу
боловсруулагдснаас гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний зарим заалт нь
ойлгомжгүй, хэрэгжүүлэх боломжгүй заалтуудтай болжээ.
Орон нутгийн төсвөөс сумдад батлагдсан 1,787.9 сая төгрөгөөр 178 хөрөнгө
оруулалтын ажил хэрэгжүүлэхээр батлагдснаас 160 ажилд 1,606.0 сая төгрөгийн
гэрээ байгуулагджээ. Үүнээс 1,520.7 сая төгрөгийн 155 ажил бүрэн хэрэгжиж, 85.3
сая төгрөгийн 5 ажлын хэрэгжилт дутуу, 181.2 сая төгрөгийн 18 ажил огт хэрэгжээгүй
байна. Үүнд: 6 сумын ариун цэврийн байгууламж барих 90.0 сая төгрөгийн ажил огт
хэрэгжээгүй байна. /Баян сум 25.0 сая төгрөгийн 2 ажлыг төлөвлөөгүй учраас
хэрэгжилтэд ороогүй/
Аймагт 2018 онд хэрэгжсэн 3,359.6 сая төгрөгийн 56 ажилд 3,770.8 сая
төгрөгийн ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулагджээ.
Аймгийн хэмжээнд 2018 онд сумдад 1520.7 сая төгрөгийн 155 ажил, аймагт
3,770.8 сая төгрөгийн 56 ажил, нийт 5,291.5 сая төгрөгийн 211 ажил хэрэгжснийг
хөрөнгө оруулалтын төрлөөр нь ангилбал:
бүгд
Барилга байгууламж
Тоног төхөөрөмж

Аймаг

сум

2,703.8

2,270.4

769.5

284.8

433.4
484.7

18
барилга, зам, инженерийн шугам сүлжээ зэрэг тодорхой улиралд гүйцэтгэх онцлог шинж чанартай бараа, ажил,
үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг тухайн жилийн төсөв батлагдсан даруйд эхлүүлэх;
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Тээврийн хэрэгслэл
Их засвар
Тавилга эд хогшил

611.1

242.1

522.1

459.7

593.1

62.4
92.0

92.0

бусад зардал

369.0

513.9

79.2

Нийт хөрөнгө оруулалтын 51 хувийг шинээр баригдсан барилга байгууламж,
14 хувийг тоног төхөөрөмж, 12 хувийг тээврийн хэрэгсэл, 11 хувийг бусад зардал,
10 хувийг засвар, 2 хувийг тавилга, эд хогшил эзэлж байна. Сумдад тоног
төхөөрөмж, тавилга эд хогшил, тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэх ажил түлхүү хийгджээ.
орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр бүгд
Тавилга эд
хогшил
2%

бусад зардал
11%

Их засвар
10%

Барилга байгууламж

Барилга
байгууламж
51%

Тээврийн
хэрэгслэл
12%

Тоног төхөөрөмж
Тээврийн хэрэгслэл
Их засвар
Тавилга эд хогшил

Тоног
төхөөрөмж
14%

бусад зардал

Аудитын явцад захиалагчаас шалтгаалж гүйцэтгэгч гэрээний үүргээ
хугацаанд нь хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон, гэрээний тусгай нөхцөлд
гүйцэтгэгчтэй тооцох хариуцлагыг бодитоор тооцож тусгаагүй, гэрээт ажлын
захиалагч тодорхойгүй зэрэг зөрчил байна. Жишээлбэл:
-Зураг, төсөвгүй ажилд санхүүжилт батлагдснаас тодорхой улиралд гүйцэтгэх
онцлог шинж чанартай зарим ажлын худалдан авах ажиллагаа оройтож зохион
байгуулагдан, гэрээний хугацаанд хэрэгжих боломжгүй болжээ. /гэрээний хугацааг
сунгасан/ Үүнд: Зуунмод сумын 5 дугаар багийн гэр хорооллыг дулаан, цэвэр усан
хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбох ажил 2018 оны 10 сарын 20нд, Зуунмод голын дагуу ногоон байгууламж, чөлөөт цаг өнгөрөөх бүс байгуулах
ажил 9 сарын 24-нд, Зуунмод сумын Зүүндэлгэр багийн төвийн барилга барих
ажлын гэрээ 10 сарын 24-нд байгуулагдсан,

Хуудас | 20

ТӨА-2019/75/-ГА

Зүүндэлгэр сумын багийн төвийн барилга

Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

Зуунмод голын дагуу ногоон байгууламж,
чөлөөт цаг өнгөрөөх бүс байгуулах ажил

-ТББ-т чанарын баталгааны 5 хувийг тооцохоор тусгаж, гэрээ байгуулсан
боловч уг заалтыг хэрэгжүүлээгүй. /Жишиг хорооллыг эрчим хүчний нэгдсэн
системд холбох ажил, Сүмбэр сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын засварын
ажил, Аргалант сумын хөв цөөрөм байгуулах ажлын, Зуунмод голын дагуу ногоон
байгууламж, чөлөөт цаг өнгөрөөх бүс байгуулах, Зуунмод сумын 5 дугаар багийн гэр
хорооллыг дулаан, цэвэр усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбох
ажлын, Зүүндэлгэр багийн төвийн байр барих/,
-Гэрээний хугацаа хэтэрсэний алданги нь хоногт гэрээний үнийн 0.01-ээс 10
хувиар тооцохоор гэрээний тусгай нөхцөлд тусгасан байна. Зарим ажилд хоногт 110 хувь, нийт алдангийн дээд хэмжээ нь гэрээний үнийн 10 хувиас хэтрэхгүй гэсэн
нь хоногт тооцох хувь нь өндөр, ойлгомжгүй, хугацаа хэтэрсэн хоног нь 10 хоногоос
дээш гарсан тохиолдолд илүү гарсан хоногт хүлээх хариуцлага байхгүй, 1-2 хоногт
алдангийн дээд хэмжээ тооцогдохоор байгаа нь хэрэгжүүлэх боломжгүй юм.
/Аймгийн ЗДТГазрын сантехникийн шугам сүлжээний их засвар 5%, Сүмбэр сумын
100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын ажил 10%, Зуунмод сумын Зүүндэлгэр багийн
төвийн байр барих 5%, Зуунмод голын дагуу ногоон байгууламж, чөлөөт цаг
өнгөрөөх бүс байгуулах 5%/ Жишээлбэл: 536.4 сая төгрөгийн гэрээтэй Сүмбэр
сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын 1 хоног хугацаа хэтрэхэд 53.6 сая
төгрөгийн алданги төлөхөөр, 1-ээс дээш хоногоор хугацаа хэтрүүлсэн хугацаанд
алданги төлөхгүй,
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Сүмбэр сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэг

-БОХНСА-ын зардлаас хэрэгжсэн бэлчээрийн хортон мэрэгч цайвар үлийчтэй
тэмцэх ажлын захиалагчаар аймгийн БОАЖГ гэрээг байгуулсан боловч аймгийн
ХХААГ-аас зардлын төсвийн тооцоог хийж, захиалагчийн хяналтыг тавьж, тус
ажлын хэрэгжилтийг зохион байгуулсан нь гэрээт ажлын захиалагч тодорхойгүй,
гэрээ ойлгомжгүй болжээ.
Дээрхи зөрчил нь тендерийн баримт бичиг боловсруулах шатнаасаа буруу
боловсруулагдснаас гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний зарим заалт нь ойлгомжгүй,
хэрэгжүүлэх боломжгүй заалтуудтай болжээ.
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө болон аймгийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр 17
суманд 34 худаг барихаар худалдан авах ажиллагаа явагдаж, аймгаас хөрөнгө
оруулалтын зардалд сум тус бүрт 9.0 сая төгрөгийн санхүүжилт баталжээ. Тус
худгийн ажил нь 4 багц болж худалдан авах ажиллагаа явагдаж, дараах
компаниудтай ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулагджээ. Үүнд:
-Багц 1: Топ дриллинг ХХК 91.9 сая төгрөгөөр Албанбулаг 2, Баян өнжүүл 3,
Бүрэн 3, Дэлгэрхаан 3, нийт 11 худаг
-Багц 2: Хан булгийн эх ХХК 87.7 сая төгрөгөөр Баянхангай 2, Лүн 2,
Өндөрширээт 3, Эрдэнэсант 3, нийт 10 худаг
-Багц 3: Буян ус ХХК 53.5 сая төгрөгөөр Баянчандмань 3, Борнуур 1, Сүмбэр
1, нийт 6 худаг,
-Багц 4: Би гарм ХХК 62.5 сая төгрөгөөр Аргалант 1, Баянцогт 1, Цээл 2,
Угтаал 2, Заамар 1, нийт 7 худаг гаргахаар гэрээ байгуулжээ.
Дээрхи худгийн ажлын гэрээний хэрэгжилт хангалтгүй, гүйцэтгэгч нар нь
гэрээт ажлаа гэрээний хугацаанд хийж гүйцэтгээгүй, гэрээний үүргээ биелүүлээгүй
байна.
-Багц 1 буюу Топ дриллинг ХХК худаг тус бүрийг 8.4 сая төгрөгөөр гаргахаас
Алтанбулаг, Баян өнжүүл, Бүрэн, Дэлгэрхаан сумдад гаргах 4 худгийн ажил
хийгдээгүй.
-Багц 2 буюу Хан булгийн эх ХХК худаг тус бүрийг 8.4 сая төгрөгөөр гаргахаас
Баянхангай, Лүн, Өндөрширээт, Эрдэнэсант сумдад гаргах 4 худгийн ажил
хийгдээгүй.
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-Багц 4 буюу Би гарм ХХК худаг тус бүрийг 9.0 сая төгрөгөөр гаргахаас
Баянцогт сумын худаг хийгдээгүй байна.
2018 онд аймагт хэрэгжсэн 12 ажил гэрээний хугацаа хэтрэх буюу ажил
хүлээлцэх комиссын акт 7-150 хоногийн дараа гарчээ. Гэрээний хугацаа хэтэрсэн
шалтгаан нь гүйцэтгэгч “ажил хүлээлцэх комисс” ажиллуулах албан бичгийг
захиалагчид хүргүүлснээс хойш комисс хүлээж авчээ. Үүнээс гадна гүйцэтгэгчээс
шалтгаалж хугацаа хэтэрсэн байна. Үүнд: Аймгийн ЗДТГазрын хурлын танхимуудын
тоног төхөөрөмж шинэчлэх Мандала про аудио ХХК, Мегатайм ХХК-ий 12.2 сая
төгрөгийн ажлын гэрээний хугацаа 2018 оны 5 сарын 10-нд дууссан боловч
комиссын актаар хүлээж аваагүй, Төв АЗЗА ХК-ий гүйцэтгэсэн 4 ажил 21-96
хоногоор хугацаа хэтэрсэн, түрээсийн орон сууц хөтөлбөрийн гүйцэтгэгч Гарден
сити ХХК-ий гэрээний хугацаа 80 хоногоор хэтэрчээ.
В.2 Санхүүжилтийг зориулалтын дагуу зарцуулсан уу?
В.2
Санхүүжилтийг
зориулалтын
дагуу
зарцуулсан
уу? оруулалтын ажлын
Орон
нутгийн төсвийн
хөрөнгөөр
хэрэгжих
хөрөнгө
санхүүжилтийг зориулалтын бус зарцуулжээ.

Аудит хийх явцад төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардлыг зориулалтын бус
зарцуулсан зөрчил илэрлээ. Үүнд:
-Алтанбулаг, Баяндэлгэр, Баянөнжүүл, Баянчандмань, Лүн суманд
автомашин авахаар тус бүр 50.0 сая төгрөг, нийт 250.0 сая төгрөг батлагдаж,
хэрэгжсэн. Алтанбулаг, Баянөнжүүл сумд нь 2006 онд үйлдвэрлэгдсэн, 2007 онд
монголд орж ирсэн, монголд 10 гаруй жил явсан, Ланд-100 автомашиныг худалдан
авсан,
-Алтанбулаг сум аудитын төлбөрт 0.3 сая төгрөг, ЗДТГ-ын цайны газрын
засварт 1.4 сая төгрөг зарцуулсан,
-Дэлгэрхаан сумын орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын зардалд батлагдаагүй
13.2 сая төгрөгийн 6 ажил санхүүжүүлсэн, ОНХС-ийн гэрээт ажлын үлдэгдэл 1.0 сая
төгрөгийг орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын зардлаас ЗДТГ-ын нөөц
сангийн харилцах данс руу өвсний үнэ нэртэйгээр шилжүүлсэн,
-Баянцагаан сумын ИТХ хаалга солих фермер машины засварт 1.9 сая төгрөг,
ЗДТГ-н тохижилт /ширээ сандал, сейф авах/ гэж 4.8 сая төгрөг баталж, 0.3 сая
төгрөгөөр хэтрүүлсэн,
-Баянцогт сум ЗДТГ-ын тоног төхөөрөмж тавилга гэж 4.3 сая төгрөг баталж,
ширээ сандал эд хогшил тоног төхөөрөмж авсан,
-Лүн сум автомашин авах 50.0 сая төгрөг батлагдсан ЗДТГ-ын урсгал
зардлаас 15.0 төгрөг нэмж гарган 65.0 сая төгрөгөөр 2008 оны Ланд-200 автомашин
авсан
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-Мөнгөнморьт сумын ИТХ-аар хөрөнгө оруулалтын жагсаалт батлахдаа
сумын ЗДТГ компюьетер техник хэрэгслэлд 10.0 сая төгрөг, Санхүүгийн албаны
өрөөний тохижилтод 6.2 сая төгрөг, ЗД-н өрөөний тохижилт ширээ сандалд 4.3 сая
төгрөг, ЗДТГ-н даргын сейф 0.5 сая төгрөг, мэргэжилтнүүдийн өрөөний тохижилт
/сандал 15/ 0.9 сая төгрөг, ЗДТГ-н тавилга, эд хогшилд 2.2 сая төгрөг гэх мэтээр
баталж хэрэгжүүлэхдээ санхүүгийн албаны өрөөний тохижилтийг 2.4 сая төгрөг,
ЗДТГ-н даргын сейф 0.5 сая төгрөг, ЗДТГ-н тавилага эд хогшил 0.8 сая төгрөгөөр
батлагдсан дүнгээс хэтрүүлэн зарцуулсан,
-Сэргэлэн сум 4 айлын орон сууцны үлдэгдэлд 6.9 сая төгрөг батлагдсаныг
ОНХС-аас шилжүүлж, аймагт 21.9 сая төгрөг татуулсан
-Сүмбэр сум багийн ЗД-н мотоциклийн үнэ 2.0 сая төгрөг батлагдсаныг
ОНХС-аас шилжүүлсэн, ХО-н арга хэмжээнээс хэрэгжээгүй үлдэгдэл болон
хэмнэлтийг ЗДТГ-н урсгал санхүүжилтэнд зарцуулсан
-Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн Төрийн
сангийн шинэчилсэн программд зориулсан тоног төхөөрөмж шинэчлэх,
засварлахад 15.5 сая төгрөг батлагдаж, ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулагдсан.
Гэрээнд 6.0 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэхээр тусгасан боловч 5.4 сая
төгрөгийн тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн,
В.3 ТАХ-ний хэрэгжилтэд тавих талуудын хяналт хангалтгүй байх, захиалагч
гэрээ дүгнэж хэрэгжилтийг хангуулсан уу?
Захиалагч нь өөрөө хууль зөрчиж, хэрэгжиж дуусаагүй, гэрээ дүгнээгүй
ажлуудад санхүүжилт олгосон зөрчил гаргажээ.

Хөрөнгө оруулалтын ажлын гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах, гэрээг дүгнэж,
санхүүжилтийг олгох зэрэг захиалагч, түүний хяналттай холбоотой дараах зөрчлүүд
гарлаа. Тухайлбал:
-Хөрөнгө оруулалтын ажлын хэрэгжилтийг хангуулах чанарын баталгааны 5
хувийг тооцохоор ТББ, гэрээний тусгай нөхцөлд тусгасан боловч огт хэрэгжүүлээгүй
байна. /Жишиг хорооллыг эрчим хүчний нэгдсэн системд холбох ажил, Сүмбэр
сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын засварын ажил, Аргалант сумын хөв
цөөрөм байгуулах ажлын, Зуунмод голын дагуу ногоон байгууламж, чөлөөт цаг
өнгөрөөх бүс байгуулах, Зуунмод сумын 5 дугаар багийн гэр хорооллыг дулаан,
цэвэр усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбох ажлын, Зүүндэлгэр
багийн төвийн байр барих/,
-Аймгийн төсвөөс хэрэгжсэн Зуунмод сумын Зүүндэлгэр багийн төвийн байр
барих ажлын зураг, төсвийн ажлыг гүйцэтгэсэн Стийл лайн ХХК-д зураг, төсвийн үнэ
9.0 сая төгрөг, зохиогчийн хяналтын зардал 2.5 сая төгрөг нийт 11.5 сая төгрөгийг
12 сарын 26-нд шилжүүлсэн байна. Тус барилгын ажил нь 2019 оны 5 сарын 31-нд
дуусах бөгөөд “Стийл лайн” ХХК-тай барилга угсралтын ажил бүрэн дуусаж
ашиглалтад өгөх хүртэл зохиогчийн хяналт хийхээр гэрээ байгуулсан боловч
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барилга ашиглалтад ороогүй, гэрээт ажил дуусаагүй байхад зохиогчийн хяналтын
зардлыг бүрэн олгосон,
-Дэлгэрхаан сум:
 Сумын нярав П.Даваад цагдаагийн торгуулийн машины үнэ 0.5 сая төгрөг,
гэрлийн үнэ 2.7 сая төгрөг, материалын үнэ 2.9 сая төгрөг, нийт 6.1 сая
төгрөгийг анхан шатны баримтын бүрдэлгүй бэлнээр гаргасан,
 2018 оны 7 сарын 20-ны өдөр ЗДТГ-ын фасад, дээврийн ажил 4.0 сая
төгрөгийн гэрээг Дэлгэрхааны нутаг БХНөхөрлөлтэй байгуулж, гэрээ
байгуулсан өдөр санхүүжилтийг 100% олгосон,
 Долоон давс ХХК-аар 3.2 сая төгрөгийн гэрэлтүүлэг засварын ажлыг гэрээгүй
гүйцэтгүүлсэн,
-Зуунмод сум
 Орхон Констракшн ХХК-тай 12 сарын 24-ний өдөр шинээр хийх ажлын зураг,
төсөв хийх 10.0 сая төгрөгийн гэрээ байгуулж, маргааш нь буюу 12 сарын 25нд 10.0 сая төгрөг шилжүүлсэн,
 Сумын “Төв магистрал шугамд айл өрхийг холбох ажлын зураг төсөл
боловсруулах /Ланс баг/” ажлын “Криетивмонголиа” ХХК-тай байгуулсан 15.0
сая төгрөгийн, “2019 онд шинээр хийх ажлын төсөв боловсруулах зөвлөх
үйлчилгээ”-ний “Орхон констракшн” ХХК-тай байгуулсан 10.0 сая төгрөгийн
ажлын гүйцэтгэл дутуу байхад санхүүжилтийг бүрэн олгосон байна.
-Өндөрширээт сум ЗДТГ-ын дотоод урсгал засварын ажлын 9.0 сая төгрөгийн
гэрээг “Цахилгаан мастер” ХХК-тай байгуулсан боловч засвар хийгдээгүй, “ажил
хүлээлцэх комиссын акт”-аар хүлээж аваагүй байхад санхүүжилтийг бүрэн олгосон,
В.4 Хэрэгжиж дууссан ТАХ-г улсын комисс хүлээж аваагүй, улсын комиссын
акт гараагүй байхад санхүүжилт олгож ашиглалтад оруулсан уу?
2018 онд 56 хөрөнгө оруулалт ажил хэрэгжихээс 3 ажил он дамжин
хэрэгжихээр гэрээ байгуулагдаж, 53 нь тайлант хугацаанд бүрэн хэрэгжиж,
комисс актаар хүлээн авч, ашиглалтад оруулжээ.
2018 онд хэрэгжсэн 3,770.8 сая төгрөгийн ажил гүйцэтгэх гэрээтэй 56 ажлаас
он дамжин хэрэгжих 298.1 сая төгрөгийн Зуунмод сумын Зүүндэлгэр багийн төвийн
байр барих, 269.2 сая төгрөгийн гэрээтэй Зуунмод сум 5 дугаар багийн гэр
хорооллыг дулаан, цэвэр усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбох,
244.9 сая төгрөгийн гэрээтэй Зуунмод голын дагуу ногоон байгууламж, чөлөөт цаг
өнгөрөөх бүс байгуулах гэсэн 812.2 сая төгрөгийн 3 ажил байна. Бусад 53 хөрөнгө
оруулалт, төсөл, арга хэмжээ нь тайлант хугацаанд хэрэгжиж, улсын комисс актаар
хүлээн авч, ашиглалтад оруулжээ.
B.5 Орон нутгийн төсвийн санхүүжилтээр бий болсон хөрөнгийг “Нягтлан
бодох бүртгэлийн тухай хууль”-ийн дагуу бүртгэл тайланд тусгасан уу?
2018 онд хэрэгжсэн хөрөнгө оруулалтын нийт 1,215.5 сая төгрөгийн 19
ажлыг данс бүртгэлд тусгаагүй байна.
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2018 онд сумдад хэрэгжсэн 1,520.7 сая төгрөгийн 155 ажлын 62.5 сая
төгрөгийн 4 ажил, аймгийн орон нутгийн төсвөөс хэрэгжиж дууссан 2,958.6 сая
төгрөгийн 53 хөрөнгө оруулалтын ажлын 1,153.0 сая төгрөгийн 15 ажлыг данс
бүртгэлд тусгаагүй байна.
Энэ нь Монгол улсын “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль”-ийн 9.119 дэх
заалтыг зөрчсөн байна.

ДҮГНЭЛТ

Аудитын явцад цуглуулсан нотлох зүйлс, аудитын дүнд үндэслэн дараах
дүгнэлт хийж байна. Үүнд:
1. Зарим сумд хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг зориулалтын бус арга
хэмжээнд төлөвлөж зарцуулсан байна.
2. Хөрөнгө оруулалтын ажлын 63 хувь нь зураг, төсөвгүй батлагджээ.
3. Захиалагч нь ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 46.1.2 дах заалтыг хэрэгжүүлж
ажиллахгүй байгаагаас “үнэлгээний хороо”-нд ажиллаж буй гишүүд нь
оролцогчийн эрхийг хязгаарласнаас гадна зарим тендерт оролцогч
оролцох боломжийг санаатайгаар хязгаарлаж шууд гэрээ байгуулах
нөхцлийг бүрдүүлсэн байна.
4. Тендерийн
баримт
бичиг
боловсруулах
шатнаасаа
буруу
боловсруулагдснаас гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний зарим заалт нь
ойлгомжгүй, хэрэгжүүлэх боломжгүй заалтуудтай болжээ.
5. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын ажлын
санхүүжилтийг зориулалтын бус зарцуулжээ.
6. Захиалагч нь өөрөө хууль зөрчиж, хэрэгжиж дуусаагүй, гэрээ дүгнээгүй
ажлуудад санхүүжилт олгосон зөрчил гаргажээ.
7. 2018 онд хэрэгжсэн хөрөнгө оруулалтын нийт 1,215.5 сая төгрөгийн 19
ажлыг данс бүртгэлд тусгаагүй байна.

19
“Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хөрөнгө, өр төлбөрөө нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу
үнэлж дансанд тусгана”,

Хуудас | 26

ТӨА-2019/75/-ГА

Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн

ЗӨВЛӨМЖ
Аудитын дүн дүгнэлтэд үндэслэн аймгийн Санхүү, төрийн сангийн
хэлтсийн дарга Ю.Бямбацогт, Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого,
төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Д.Саран-Эрдэнэ нарт зөвлөх нь:
1. Сумдад хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын зардалд тавих хяналтыг
сайжруулах,
2. Зураг, төсөв нь батлагдсан хөрөнгө оруулалтын ажилд санхүүжилт батлах,
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга
Д.Саран-Эрдэнэд зөвлөх нь:
1.ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 46.1.2 дах заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах, зөрчил
гаргасан үнэлгээний хорооны гишүүн, төрийн албан хаагч нарт хариуцлага тооцох,
үнэлгээний хороонд дахин томилохгүй байх,
2.Тендерийн баримт бичиг, гэрээний тусгай нөхцөлд тавигдсан заалтуудыг
хэрэгжүүлж ажиллах,
Орон нутгийн өмчийн газрын дарга Д.Батжаргалд зөвлөх нь:
1.Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр аймаг, суманд хэрэгжсэн хөрөнгө
оруулалтын ажлаар хэрэгжсэн хөрөнгийг данс бүртгэлд тусгах, хяналт тавих
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Холбогдох байгууллагаас ирүүлсэн санал

Холбогдох байгууллагын саналын дагуу хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ
Тус тайлантай холбогдох саналыг аймгийн Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн
бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс, аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар, Газрын
харилцаа барилга, хот байгуулалтын газраас ирүүлсэн байна. Эдгээр газруудаас
ирүүлсэн саналын дагуу дараах арга хэмжээг авч, тайлбарыг гаргаж байна. Үүнд:
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