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Товчилсон үгийн тайлбар
Аудитын зорилт, хамарсан хүрээ, арга зүй, шалгуур
үзүүлэлт
БҮЛЭГ А. Аймгийн Засаг даргаас 2017 онд 9 сайдын
багцаас 2018 онд хэрэгжүүлэх 98 төсөл, арга хэмжээ,
хөрөнгө оруулалтын санал хүргүүлснээс 10 ажил буюу 10
хувь нь батлагдсан байна.
А.1 Аймгийн Засаг даргаас 2017 онд 9 сайдын багцаас
2018 онд хэрэгжүүлэх 98 төсөл, арга хэмжээ, хөрөнгө
оруулалтын санал хүргүүлснээс 10 ажил буюу 10 хувь нь
батлагдсан байна.
А.2. Жагсаалтад батлагдсан төсөл, арга хэмжээ нь
зураг, төсөвгүй батлагдсан байна.
БҮЛЭГ Б. Цахим системд тавигдсан хөрөнгө
оруулалтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
тендерийн анхны урилга болон ТББ-ийн зарим
шалгуураар оролцогчдын эрхийг хязгаарлах нөхцөлийг
бүрдүүлсэн байна.
Б.1 Цахим системд тавигдсан хөрөнгө оруулалтын
ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн анхны
урилга нь оролцогчдын эрхийг хязгаарлах нөхцөлийг
бүрдүүлсэн байна.
Б.2 Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд хэрэгжиж
дууссан 7 ажлаас 6 гүйцэтгэгч нь гэрээний хугацаанд ажлаа
гүйцэтгэж, гэрээний үүргээ биелүүлжээ.
Б.3 Улсын комиссын актаар ашиглалтад хүлээн авсан
5 гэрээт ажлын чанарын баталгааны 84,9 сая төгрөгийг
барьцаа хөрөнгийн харилцах дансанд байршуулалгүй
гүйцэтгэгчийг санхүүжүүлсэн байна.
Б.4 Эрх нь шилжээгүй хөрөнгө оруулалтын ажлуудаас
БСШУСС, ЭМС-ын багцаас хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын
ажлуудын захиалагчийн хяналтыг Барилгын хөгжлийн төв
болон орон нутагт аймгийн ГХБХБГ-аас тавьсан байна.
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БҮЛЭГ В. 2018 онд ашиглалтад орохоор
төлөвлөгдсөн хөрөнгө оруулалтын ажлууд хугацаандаа
хэрэгжсэн байна.
В.1 2018 онд ашиглалтад орохоор төлөвлөгдсөн
19
хөрөнгө оруулалтын ажлууд хугацаандаа хэрэгжсэн байна.
В.2 Улсын төсвийн хөрөнгөөр худалдаж авсан 30.0 сая
19-20
төгрөгийн барилга ашиглалтгүй байна.
Дүгнэлт
Зөвлөмж
Холбогдох байгууллагын санал

Товчилсон үгийн тайлбар
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АДБОУС

Аудитын дээд байгууллагын олон улсын стандарт

МУ

Монгол Улс

УИХ

Улсын Их хурал

ЗГ

Засгийн газар

ИТХ

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

ИТХТ

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид

ТЕЗ

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

ЗДТГ

Засаг даргын тамгын газар

БСШУСС

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд

ЭМС

Эрүүл мэндийн сайд

ЗХЖШ

Зэвсэгт хүчний жанжин штаб

ХХААХҮС

Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд

МЕД

Магадлалын ерөнхий дүгнэлт

ААНБ

Аж ахуйн нэгж, байгууллага

ХХК

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

ХК

Хувьцаат компани

ТЭЗҮ

Техник эдийн засгийн үндэслэл

ХАА

Худалдан авах ажиллагаа

ХОХБТХ

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс

ГХБХБГ

Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар

БЗОСК
ОНӨААТҮГ

Барилга захиалагч, орон сууц корпораци Орон нутгийн өмчит,
аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар

ЭХЯ

Эрчим хүчний яам

ТББ

Тендерийн баримт бичиг

ТБОНӨХБАҮХАТ

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

ТОӨЗ

Тендерт оролцогчдод өгөх заавар

ТШӨХ

Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт

ТАХ

Төсөл арга хэмжээ

ГЕН

Гэрээний ерөнхий нөхцөл
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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:
“Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр
дүн, үр нөлөө”-нд аудит хийж, дүнг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд
танилцуулахад аудитын зорилт чиглэгдсэн.
Энэ зорилтыг хангахын тулд дараах чиглэлээр аудит хийсэн. Үүнд:
-Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт үндэслэлтэй хийгдсэн эсэх,
-Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт үр
дүнтэй эсэх,
-Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр нөлөөг бодитой тооцсон эсэх,
Аудитын хамрах хүрээ:
Аудитад улсын 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: “Монгол улсын 2018 оны төсвийн тухай” хууль 2017 оны
11 дүгээр сарын 14-ний өдөр батлагдсан бөгөөд уг хуульд нэмэлт, өөрчлөлт
оруулаагүй байна.
Тус хуулийн 2 дугаар хавсралтаар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Төв
аймагт 101 сайдын багцаас нийт 176,990.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 41 төсөл,
арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын ажилд 33,514.2 сая төгрөгийн санхүүжилт
батлагджээ.
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 Төрийн хяналт шалгалтын стандарт,
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 аудитын хөтөлбөр, горим, асуудлын шинжилгээний
дагуу нотлох зүйл цуглуулж, аудитын дүнд үндэслэн дүгнэлт зөвлөмж
боловсруулсан.

Аймагт хэрэгжсэн нийт 10 сайдын багцад эрх шилжээгүй ХО-ын ажлыг аймгийн ХОХБТ-ийн
хэлтсээс ирүүлсэн судалгаан дээр үндэслэсэн оруулсан болно.
1
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Аймгийн ТЕЗ-аас орон нутагт эрх шилжээгүй улсын төсвийн хөрөнгөөр
хэрэгжүүлсэн төсөл, арга хэмжээний судалгаа, зөрчлийн жагсаалтыг гаргаж, 2019
оны 4 дүгээр сарын 01-ний дотор Үндэсний аудитын газарт хүргүүллээ.
Аудитад ашиглах шалгуур үзүүлэлтүүд:
Аудитад дараах хууль, эрх зүйн актыг шалгуур үзүүлэлт болгон ашигласан.
 Барилгын тухай хууль
 Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хууль,
 Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль
 Төсвийн тухай хууль
 Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль
 Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль
 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ
худалдан авах тухай хууль
 Төрийн албаны тухай хууль
 Дээрх хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан гарсан УИХ, ЗГ-ын тогтоол,
бусад эрхийн актууд
 Сангийн сайдын 2016 оны 415 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн
хөрөнгө оруулалтын журам”
 Сангийн сайдын 2017 оны 363 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Төрийн болон
орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах
ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам”
 Холбогдох бусад хууль тогтоомж, эрхийн актууд
Аудит хийх бүрэлдэхүүн: Аудитыг аймаг дахь 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 10-ны
өдрийн дотор хүргүүллээ.
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Бүлэг А

Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын
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Аймгийн Засаг даргаас 2017 онд 9 сайдын багцаас 2018
онд хэрэгжүүлэх 98 төсөл, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын
санал хүргүүлснээс 10 ажил буюу 10 хувь нь батлагдсан
байна.

А.1 Аймгийн Засаг даргаас 2017 онд 9 сайдын багцаас 2018 онд
хэрэгжүүлэх 98 төсөл, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын санал хүргүүлснээс
10 ажил буюу 10 хувь нь батлагдсан байна.
“Монгол улсын 2018 оны төсвийн тухай” хуулиар Төв аймагт 10 2 сайдын
багцаас нийт 176,990.7 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 41 төсөл, арга хэмжээ,
хөрөнгө оруулалтын ажилд 33,514.2 сая төгрөгийн санхүүжилт батлагдсанаас
-Өмнөх онд хэрэгжиж дууссан 17,309.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 3 ажлын
үлдэгдэл санхүүжилтэд 2,829.6 сая төгрөг,
-Он дамжин хэрэгжиж байгаа 122,874.2 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 1
ажилд 10,000.0 сая төгрөгийн санхүүжилт,
-Шинээр хэрэгжих 36,806.6 сая төгрөгийн өртөгтэй 37 ажилд 20,684.6 сая
төгрөгийн санхүүжилт батлагджээ.
/Төв аймагт 2018 онд хэрэгжиж буй нийт хөрөнгө оруулалтын ажлыг сайдын багцаар харуулбал/

№

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

V
IX
X
XI
XII

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд
Батлан хамгаалахын сайд
Барилга, хот байгуулалтын сайд
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын
сайд
Зам тээврийн хөгжлийн сайд
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд
Эрчим хүчний сайд
Эрүүл мэндийн сайд

XIII
XIV
XVI
XVII
XVIII

Төсөл арга
хэмжээний
тоо

Төсөвт
өртөг

Санхүүжих дүн

4
1
1
1
1

1515.0
690.0
250.0
9500.0
2884.2

1015.0
400.0
250.0
4500.0
500.0

14
5
1
8
2

13816.6
126624.2
600.0
2010.8
1790.0

9639.3
12100.0
600.0
410.3
1270.0

38

159680.8

30684.6

2018 онд хэрэгжиж буй 38 төсөл арга хэмжээнээс 130,374.1 сая төгрөгийн
төсөвт өртөгтэй 4 хөрөнгө оруулалтын ажил нь улсын шинж чанартай ажил бөгөөд
нийт хөрөнгө оруулалтын ажлын 74 хувийг эзэлж байна. Үүнд:
-Олон улсын шинэ нисэх буудал барихтай холбогдуулан Монголын талын
гүйцэтгэх төсөл, арга хэмжээ /он дамжин хэрэгжиж буй-ЗГ-ын 2015 оны 313 дугаар
тогтоолын хүрээнд хийгдэж байгаа авто зам-Төв Хөшгийн хөндий/ хурдны зам
122,874.2 сая төгрөг,
2
Аймагт хэрэгжсэн нийт 10 сайдын багцад эрх шилжээгүй ХО-ын ажлыг аймгийн ХОХБТ-ийн хэлтсээс ирүүлсэн
судалгаан дээр үндэслэсэн оруулсан болно.
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-Ахмад настны үндэсний төвийн цэвэрлэх байгууламжийн барилга /Төв,
Батсүмбэр/ 250.0 сая төгрөг,
-Манзушир шашин соёлын төвийн ТЭЗҮ, зураг төсвийн ажил 2,400.0 сая
төгрөг
-ЗХЖШ Хуурай цэргийн командлалын барилга 9,500.0 сая төгрөгийн төсөвт
өртөгтэй ажлууд байна.
Үлдсэн 34 ажил буюу 24,656.6 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй хөрөнгө
оруулалт нь орон нутгийн шинж чанартай байна. Эдгээр 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.
Хөрөнгө оруулалтын ажлыг хэрэгжих салбараар авч үзвэл:
Хөдөө аж ахуй
2%

Хөрөнгө оруулалт салбараар
Төрийн захиргаа
9%

Нийгмийн салбар
54%

Төрийн захиргаа

Дэд бүтэц
35%

Дэд бүтэц
Нийгмийн салбар
Хөдөө аж ахуй

Мөн хөрөнгө оруулалтын ажлыг хөрөнгийн ашиглалт, зориулалт, хөрөнгө
оруулалтад эзлэх хувиар нь харвал:
Хөрөнгө оруулалт
1
а
б
2
3
а
б
4
а
б
в
5

Тоо

Шинээр баригдах барилга,
байгууламж
Үүнээс:барилга
инженерийн байгууламж /25ш/

17

Төсөвт
өртөг
16293.6

Санхүүжилт

Хувь

16
1

15693.6
600.0

9726.3
600.0

Их засвар
Бараа худалдан авалт
Үүнээс:авто машин
Тавилга, эд хогшил
Дэд бүтэц
Үүнээс: Усан хангамж
Авто зам, гүүр
Цахилгаан, эрчим хүч
Зураг төсөв
Бүгд

2
3
2
1
11
1
2
8
1
34

443.0
275.0
125.0
150.0
7145.0
2884.2
2250.0
2010.8
500.0
24656.6

423.0
275.0
125.0
150.0
2010.3
500
1100.0
410.3
500.0
13534.6

10326.3

66.1

1.8
1.1

29.0

2.0
100
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Хүснэгтээс харахад орон нутагт хэрэгжихээр төлөвлөсөн нийт хөрөнгө
оруулалтын дийлэнх буюу 54 хувийг нийгмийн салбарт, 66.1 хувийг шинэ барилга
байгууламж барихаар төлөвлөжээ.
Аймгийн Засаг даргаас 2017 онд 9 сайдын багцаас 2018 онд хэрэгжүүлэх
235,223.9 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 98 төсөл, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын
санал хүргүүлснээс 9,585.5 сая төгрөгийн 10 ажил буюу 10 хувь нь батлагдсан
байна.
ТЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Шадар сайд
ЗГХЭГ
ХЗДХС
БХБС
БСШУС
ЗТХС
ХХААХҮЯ
ЭХС
ЭМС
БҮГД

Санал
Тоо
3
9
4
9
32
9
1
11
20
98

Батлагдсан
Төсөвт өртөг
Тоо
Төсөвт өртөг
40.0
0
1,567.8
1
35.0
1,150.4
1
690.0
19,991.6
1
2,884.2
27,501.0
3
3,286.3
137,127.1
2
2,000.0
351.0
1
600.0
38,451.1
0
9,043.9
1
90.0
235,223.9
10
9,585.5

/Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 08 сарын 15-ны 01/1328 тоот албан бичиг/

А.2 Жагсаалтад батлагдсан төсөл, арга хэмжээ нь зураг, төсөвгүй
батлагдсан байна.
2018 онд шинээр хэрэгжихээр батлагдсан 37 ажлаас 10,724.3 сая төгрөгийн
төсөвт өртөгтэй 6,384.3 сая төгрөгийн санхүүжилттэй 15 ажил аймгийн Засаг даргад
эрх шилжсэн байна. Үүнд:
№

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч

V
IX
XIII
XIV
XVI
XVIII

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд
Зам тээврийн хөгжлийн сайд
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд
Эрүүл мэндийн сайд

Төсөл
арга
хэмжээний
тоо
4
1
7
1
1
1
15

Төсөвт
өртөг

Санхүүжих
дүн

1515.0
690.0
6719.3
1000.0
600.0
200.0

1015.0
400.0
3689.3
500.0
600.0
180.0

10724.3

6384.3

Аймгийн Засаг даргад эрх шилжиж ирсэн 15 хөрөнгө оруулалтын ажлууд нь:
-185.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 185.0 сая төгрөгийн санхүүжилттэй
машин, бараа материал худалдан авах 2 ажил,
-443.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 423.0 сая төгрөгийн санхүүжилттэй 2 их
засвар,
-10,096.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 608.0 сая төгрөгийн санхүүжилттэй
11 шинээр баригдах барилга байгууламжийн ажил бөгөөд эдгээр ажлуудын нэр,
байршил, хүчин чадал, хэрэгжүүлэх хугацаа, санхүүжүүлэх эх үүсвэр, тухайн
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төсвийн жилийн санхүүжилтийн дүн нь “Төсвийн тухай” хуулиар баталгаажсан
байна.
Эрх шилжсэн 15 ажлаас 10539.3 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 13 ажил нь
зураг, төсвийн дагуу хэрэгжих барилга, байгууламж, их засварын ажил бөгөөд
эдгээрээс 2 ажлын зураг, 1159.7 сая төгрөгийн төсөв баталгаажсанаас
Баянжаргалан сумын дотуур байрны барилгын зураг, 480.7 сая төгрөгийн төсөв
2012 онд, Улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилга угсралтын ажил/Төв, Зуунмод хот/ын зураг, 679.0 сая төгрөгийн төсөв 2017 онд МЕД-ээр баталгаажжээ. Гэвч өмнө
зураг, төсөв хийж батлагдсан 480.7 сая төгрөгийн төсөвтэй Баянжаргалангийн
дотуур байранд 880.0 сая төгрөг, улсын бүртгэлийн хэлтсийн 679.0 сая төгрөгийн
төсөвтэй барилгад 690.0 сая төгрөгийн санхүүжилт батлагдсан байна.
Үлдсэн 11 ажлын зураг төсөв нь хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт
батлагдсаны дараа хийгджээ. Энэ нь “Төсвийн тухай” хуулийн 29.4 3 , Сангийн
сайдын 2016 оны 415 дугаар тушаалаар баталсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөлт, санхүүжилт, хяналт, тайлагналтын журам”-ын 3.14 дэх заалтыг зөрчсөн
байна.
Шинээр баригдах 11 барилга байгууламжаас 1 ажлын буюу 10 сумын нутагт
баригдах 25 худаг, худгийн барилга баригдах газрын байршлыг тодорхойлсон
боловч геофизикийн судалгаа хийгдээгүй, газрын зөвшөөрөл гараагүй бөгөөд бусад
төсөл, хөрөнгө оруулалтын ажлуудын хувьд газар нь шийдвэрлэгдсэн, холбогдох
байгууллагуудаас техникийн нөхцөлийг гаргасан байна.
Зураг, төсвийн дагуу хэрэгжих 13 ажлаас жагсаалт батлагдахаас өмнө зураг,
төсөв хийгдэж МЕД-ээр баталгаажсан 1,159.7 сая төгрөгийн 2 ажлын төсөвт
өөрчлөлт орсон боловч дахин магадлал хийгдээгүй байна. Тодруулбал:
-Баянжаргалан сумын 75 ортой дотуур байрны барилгын 2012 онд МЕД-ээр
480.7 сая төгрөгөөр баталгаажсан төсөв 880.3 сая төгрөг болж өөрчлөгдсөн,
-Улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилгын МЕД-ээр 679.0 сая төгрөгөөр
баталгаажсан зураг, төсөвт гадна цахилгаан хангамж, холболтын ажлууд нэмэгдэж,
өөрчлөлт орж 748.6 сая төгрөг болсон байна.

880.0 сая төгрөгийн төсөвт
өртөгтэй Баянжаргалан сумын
75 хүүхдийн дотуур байр

748.6 сая төгрөгийн төсөвт
Улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилга

3
Хөрөнгө оруулалтын төсөвт техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн, зураг төсвөө батлуулсан, хуульд заасан
бусад зөвшөөрөл олгогдсон төсөл, арга хэмжээг тусгана.
4
Шинээр баригдах барилга байгууламжийн ТЭЗҮ, батлагдсан зураг, төсөв ... үндэслэсэн байх
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Жагсаалт батлагдсаны дараа хийгдсэн Батсүмбэр сумын Үдлэг багийн
төвийн жишиг барилгын 198.1 сая төгрөгийн, инженерийн хийцтэй 25 худаг гаргах
626.6 сая төгрөгийн, нийт 2 ажлын 824.7 сая төгрөгийн төсөв магадлалаар орж
баталгаажаагүй байна. Үлдсэн 9 ажлын зураг, төсөв МЕД-ээр баталгаажсан боловч
Мөнгөнморьт, Баяндэлгэр сумын соёлын төвийн 2 барилгын 2,226.7 сая төгрөгийн
зураг, төсөвт “Эм си си си корпорейшн” ХХК магадлалын дүгнэлт гаргасан байна.
ХХААХҮЯ-аас эрх шилжиж ирсэн 600.0 сая төгрөгийн санхүүжилттэй 25 худгийн
ажил нь 30 худаг болж, худгийн тоо нэмэгджээ.
Архуст сумын цэцэрлэгийн барилга 1970 онд, нэгдсэн эмнэлгийн
амбулаторийн барилга 1972 онд ашиглалтад орсон, 2005 онд урсгал засвар, 2009
онд дээврийн засвар хийгдсэн бөгөөд ашиглалтад орсон цагаас хойш их засвар
хийгдээгүй байна. 800 хүний суудалтай Монгол туургатан театр нь 2018 онд
ашиглалтад орсон бөгөөд тус театрт хэрэгцээ шаардлагын дагуу сандал
нийлүүлэгджээ.
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Цахим системд тавигдсан хөрөнгө оруулалтын
ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн анхны
урилга болон ТББ-ийн зарим шалгуураар оролцогчдын
эрхийг хязгаарлах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.

Б.1 Цахим системд тавигдсан хөрөнгө оруулалтын ажлын
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн анхны урилга болон ТББ-ийн
зарим шалгуураар оролцогчдын эрхийг хязгаарлах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.
6 сайдын багцаас эрх шилжиж ирсэн улирлын шинж чанартай, байгаль цаг
уураас шалтгаалж хэрэгжих 13 төсөл, хөрөнгө оруулалтын ажил нь 12 сарын 25-аас
01 сарын 22-ны хооронд аймгийн Засаг даргад эрх шилжсэн байна. Харин 2 их
засварын ажил 4-6 сард, шинээр баригдах инженерийн хийцтэй худгийн ажил 3
сарын сүүлээр эрх шилжиж иржээ.
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд нь 690.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй Улсын
бүртгэлийн хэлтсийн барилга угсралтын ажил /Төв, Зуунмод хот/, Төрийн өмчийн
бодлого зохицуулалтын газраас ХХААХҮС-ын 600.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй
25 ш худгийн ажил, ЗГХЭГ-ын 1480.0 сая төгрөгийн өртөгтэй 3 барилгын ажлын
ХАА-г зохион байгуулах эрхийг шилжүүлжээ. Бусад ажлын хувьд захиалагчийн
эрхийг аймгийн Засаг даргад шилжүүлсэн байна.
Аймгийн Засаг дарга нь үнэлгээний хороог төсөл, арга хэмжээ тус бүрд
байгуулсан байна. Гэвч зураг, төсөвгүй болон зураг, төсөв нь шаардлага хангахгүй
ажилд санхүүжилт батлагдсанаас эрх шилжиж ирснээс хойш 3-5 сарын дараа
үнэлгээний хороо байгуулагдаж, худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулсан нь
ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 46.1.85, 48.36 дах заалтуудыг зөрчсөн байна.
Захиалагч нь ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 19.2 7 -т заасны дагуу төсөл, арга
хэмжээ бүрээр тендерийн баримт бичгийг бэлтгэсэн байна.
ХХААХҮЯ-аас ХАА-ны эрх шилжиж ирсэн 600.0 сая төгрөгийн санхүүжилттэй
25 ширхэг худаг барих ажил нь ХАА зохион байгуулагдах хугацаанд буюу тендерийн
баримт бичиг бэлтгэх явцад 30 худаг болж өөрчлөгдсөн байна.
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:
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
6
ТЕЗ улсын төсөв батлагдснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор энэ хуулийн 45.4-т заасан худалдан авах бараа, ажил
үйлчилгээний захиалгыг төсөл, арга хэмжээ бүрийн техникийн тодорхойлолт, ТЭЗҮ, зураг төсөл, ажлын даалгавар болон
бусад шаардлагатай мэдээллийн хамт ХАА-ны мэргэжлийн байгууллагад хүргүүлнэ.
7
Тендерийн баримт бичигт тендерт оролцогч зохих шаардлага хангасан тендер бэлтгэж ирүүлэхэд шаардлагатай
бүх мэдээлэл, тендерт оролцогчдод тавих шаардлага, тэдэнд өгөх заавар, хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендерийг шалгаруулах
шалгуур үзүүлэлт, аргачлал, захиалагчийн санал болгож байгаа гэрээний нөхцөлүүд, техникийн тодорхойлолт, зураг,
тендерийн жишиг маягтууд, зөвлөх үйлчилгээний хувьд ажлын даалгаврыг тусгана.
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-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 /Мөнгөнморьт сумын соёлын төвийн
барилга, Батсүмбэр сумын 160 хүүхдийн дотуур байрны барилга, Батсүмбэр сумын
Үдлэг багийн төвийн жишиг барилга, Улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилга угсралтын
ажил, Баяндэлгэр сумын соёлын төвийн барилга/,
-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 /Мөнгөнморьт
сумын соёлын төвийн барилга, аймгийн НЭ-ийн амбулаторийн засвар, Батсүмбэр
сумын 160 хүүхдийн дотуур байрны барилга, Батсүмбэр сумын Үдлэг багийн төвийн
жишиг барилга, Баянжаргалан сумын 75 хүүхдийн дотуур байрны барилга, Улсын
бүртгэлийн хэлтсийн барилга, Эрдэнэ сумын 160 хүүхдийн дотуур байрны барилга,
Баяндэлгэр сумын соёлын төвийн барилга, Архуст сумын цэцэрлэгийн барилгын их
засвар, Зуунмод сумын 2 дугаар багийн төвийн барилга, авто вокзалын төвийн
барилга, Аргалант сумын ЗДТГ-ын барилга/,
-Тендерийн баримт бичгийн ТШӨХ-ийн ТӨОЗ-ийн 5.3г-д “Тендерт
оролцогчийн ерөнхий инженер нь тус компанид 5-аас доошгүй жил ажилласан байх
бөгөөд ажиллах хугацаандаа тендерт санал болгосон барилга, угсралтын ажлын
төрөл, үнийн дүнгээрээ дүйцэх гэрээг 5-аас 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
тухайн компанид ажиллаагүй нь тухайн иргэн, ажилтны ажил, мэргэжлийн дадлага,
туршлагыг үгүйсгэсэн, хувь хүний ажлын туршлагыг компаний шалгууртай хольсон
/Мөнгөнморьт сумын соёлын төвийн барилга, аймгийн НЭ-ийн амбулаторийн засвар,
Батсүмбэр сумын 160 хүүхдийн дотуур байрны барилга, Батсүмбэр сумын Үдлэг
багийн төвийн жишиг барилга, Баянжаргалан сумын 75 хүүхдийн дотуур байрны
барилга, Улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилга, Эрдэнэ сумын 160 хүүхдийн дотуур
байрны барилга, Баяндэлгэр сумын соёлын төвийн барилга, Аргалант сумын ЗДТГын барилга/,
- 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
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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 /
аймгийн НЭ-ийн амбулаторийн засвар, Зуунмод сумын 2 дугаар багийн төвийн
барилга, авто вокзалын төвийн барилга/,
-Мөн “дотоодын давуу эрх тооцуулахаар санал болгож буй иргэд нь тендерт
оролцогчийн үндсэн ажилчид байна” гэсэн ойлгомжгүй, хэрэгжих боломжгүй
шалгуур тавьж, тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулжээ. /Улсын бүртгэлийн
хэлтсийн барилга/
Үнэлгээний хорооны гишүүд нь ТБОНӨХБАҮХАТ хууль болон бусад ТББ
боловсруулах журам, зааврыг зөрчин тендер шалгаруулалт болгонд өөрсдийн
санасан, хүссэн шалгуурыг тавьж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах худалдан авах
ажиллагааг зохион байгуулжээ. Захиалагч нь ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 46.1.28
дах заалтыг хэрэгжүүлж ажиллаагүй байна.
Цахим системд тавьсан тендерийн урилга болон тендерийн баримт бичигт
ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 6.1 9 , 12.1 10 дэх заалтыг зөрчиж, гүйцэтгэгчид тавих
санхүүгийн болон ажлын туршлагын шалгуур үзүүлэлтээр гүйцэтгэгчийн ил тод,
нээлттэй өрсөлдөх боломжийг хязгаарласан байна. Тухайлбал:
-Цахим системд тавьсан тендерийн урилгад гүйцэтгэгчийн шалгуур
үзүүлэлтэд тендерт санал болгож буй үнийн саналаас нь сүүлийн 2-3 жилийн
борлуулалтын орлого болон ижил төстэй ажлын дунджийг ижил хувьтай байх
шалгуурыг 9 ажилд, борлуулалтын орлогын дунджаас ижил төстэй ажлын хувь нь
өндөр байх шаардлагыг 4 ажилд тавьсан бөгөөд улсын төсвөөс эрх шилжиж
хэрэгжсэн 15 төсөл, арга хэмжээний 13 ажлын худалдан авах ажиллагаа тендерт
оролцогчийн эрхийг хязгаарласан байна. Жишээлбэл:
 Улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилга, Эрдэнэ сум 160 хүүхдийн дотуур
байрны барилга, Батсүмбэр сумын 160 хүүхдийн дотуур байрны барилга
зэрэг нийт 9 ажлын борлуулалтын дундаж орлого болон ижил төстэй ажлын
дундаж нь санал болгож буй үнийн саналаас ижил хувиар тооцохоор,
 Зуунмод сумын 2 дугаар багийн төвийн барилгын ажлыг гүйцэтгэх тендерт
оролцогч нь борлуулалтын орлогын дундаж нь санал болгож буй үнийн
дүнгийн 50 хувиас багагүй, сүүлийн 3 жилийн аль нэг жилд нь төсөвт өртгийн
80 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн байх,
 Баянжаргалан сумын 75 хүүхдийн дотуур байрны барилгын борлуулалтын
орлогын дундаж нь санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй, санал
болгож буй үнийн дүнгийн 300 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажил
гүйцэтгэсэн байх”,
 Батсүмбэр сум, Үдлэг багийн төвийн жишиг барилгын тендерийн урилгад
борлуулалтын орлого болон ижил төстэй ажил нь санал болгож буй үнийн
дүнгийн 60 хувиас багагүй байх гэсэн шалгуур тавьсан боловч тендерийн
8
Захиалагч нь үнэлгээний хорооны үйл ажиллагаа, үнэлгээний дүгнэлт холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн эсэхэд
хяналт тавьж, гарсан зөрчлийг арилгуулах
9
.Худалдан авах ажиллагаанд ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх
зарчмыг баримтална.
10
.Тендерт оролцогчдыг тэгш боломжоор хангаж, шударга өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор тендер
шалгаруулалтад оролцохыг сонирхсон этгээдүүдийн ерөнхий, санхүүгийн, техникийн чадавхи болон туршлагыг энэ хуулийн
14-16 дугаар зүйлд заасан үзүүлэлтээр хянан үзэж магадлана.
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баримт бичгийн ТОӨЗ-ын 5.2.1-д “гэрээгээр гүйцэтгэсэн барилга угсралтын
ажлын өртгийн дундаж хэмжээ нь 300.0 сая төгрөгөөс багагүй байх”,
 Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн амбулаторийн барилгын их засварын ажлын
борлуулалтын орлогын дундаж нь санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас
багагүй, төсөвт өртгийн 180 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажил
гүйцэтгэсэн байх гэсэн шалгууртай боловч тендерийн баримт бичгийн ТОӨЗын 5.2.1-д “гэрээгээр гүйцэтгэсэн барилга угсралтын ажлын өртгийн дундаж
хэмжээ нь 180.0 сая төгрөгөөс багагүй байх”,
Зарим ажлын шалгуурт захиалагчаас залруулга хийгдсэн боловч цахим
системд тавигдсан анхны тендерийн урилга нь оролцогчдын эрхийг хязгаарлах
нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.
Мөн зарим ажлын худалдан авах ажиллагааг батлагдсан төсөвт өртгөөр бус
батлагдсан санхүүжилтээр зохион байгуулжээ. Жишээлбэл:
-Улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилгын ажлын батлагдсан төсөвт өртөг нь
679.0 сая төгрөг, нэмэгдсэн төсөв нь 748.6 сая төгрөг, батлагдсан санхүүжилт нь
690.0 сая төгрөг байна. Худалдан авах ажиллагааны тендерийн урилгад төсөвт
өртөг нь 690.0 сая төгрөгөөр,
-Батсүмбэр сумын дотуур байрны барилга 1,699.8 сая төгрөгийн төсөвт
өртөгтэй, 1600.0 сая төгрөгийн санхүүжилттэй, худалдан авах ажиллагаа 1,600.0
сая төгрөгөөр,
-Баяндэлгэр сумын соёлын төвийн барилга 1,110.8 сая төгрөгийн төсөвт
өртөгтэй, 1,046.3 сая төгрөгийн санхүүжилттэй, худалдан авах ажиллагаа 1,046.3
сая төгрөгөөр,
- Зуунмод сумын 2 дугаар багийн төвийн барилга нь 409.5 сая төгрөгийн
төсөвт өртөгтэй, батлагдсан санхүүжилт 350.0 сая төгрөг, худалдан авах ажиллагаа
350.0 сая төгрөг,
- Батсүмбэр сумын Үдлэг багийн төвийн жишиг барилга нь 198.1 сая төгрөгийн
төсөвт өртөгтэй, батлагдсан санхүүжилт 180.0 сая төгрөг, худалдан авах ажиллагаа
180.0 сая төгрөг,
- Авто вокзалын төвийн барилга 1,404.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй,
батлагдсан санхүүжилт 1,000.0 сая төгрөг, худалдан авах ажиллагаа 1,000.0 сая
төгрөг,
- нэгдсэн эмнэлгийн амбулаторийн барилгын их засварын ажил 217.9 сая
төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, батлагдсан санхүүжилт 180.0 сая төгрөг, худалдан авах
ажиллагаа 180.0 сая төгрөгөөр зарлагдаж зохион байгуулагджээ.
-Мөнгөнморьт сумын соёлын төвийн барилга 1,115.9 сая төгрөгийн төсөвт
өртөгтэй, батлагдсан санхүүжилт 1,200.0 сая төгрөг, худалдан авах ажиллагаа
1,200.0 сая төгрөгөөр,
- Аргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга нь 865.3 сая төгрөгийн
төсөвт өртөгтэй, батлагдсан санхүүжилт 950.0 сая төгрөг, худалдан авах ажиллагаа
950.0 сая төгрөгөөр,
-Угтаал сумын ЗДТГ-т автомашин нийлүүлэх ажлын тендерийн урилгын
төсөвт өртөг 35.0 сая төгрөгөөр зарлагдаж, оролцогч оролцоогүй тул шууд худалдан
авах зөвлөмжийг хүргүүлсний дараа 50.0 сая төгрөгөөр автомашин худалдан авах
гэрээ байгуулагдсан байна.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн 8 ажлын төсөвт өртөг 20.0-400.0 сая
төгрөгөөр буурсан, 2 ажлын төсөвт өртөг 84.0 сая төгрөгөөр нэмэгдэж зохион
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байгуулагджээ. Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж буй “Үнэлгээний хороо”ны хурлын тэмдэглэлд дээрх ажлууд нь “батлагдсан зураг, төсөвтэй” талаар
тэмдэглэгдсэн боловч батлагдсан санхүүжилтийг цахим тендерийн урилгад төсөвт
өртгөөр мэдээлсэн нь нэг талаар тендерт оролцох сонирхолтой оролцогчдыг буруу
мэдээллээр хангаж, өрсөлдөөнийг хязгаарласан, мөн ТБОНӨХБАҮХА тухай
хуулийн 47.2.111, 50.112 дэх заалтыг зөрчжээ.
Худалдан авах ажиллагааны үр дүнд уг төсөвт өртөг нь буурсан хөрөнгө
оруулалтын ажлын өртөг дахин буурч байгаагаас харахад барилгын ажлын төсөв
нь хэр үндэслэлтэй хийгдэж, баталгаажиж байгаад эргэлзээ үүсэх нөхцөл байдал
үүсгэж байна.
Дээрх үнэлгээний хороотой холбоотой гарсан зөрчлөөс харахад үнэлгээний
хорооны бүрэлдэхүүнд аймгийн орон нутгийн өмчийн газраас 2-3 хүн орж
ажилласан бөгөөд үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг орон нутгийн өмчийн газрын
саналаар Аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилдог байна.
Аймгийн Засаг дарга нь ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 49.5 13 , Сангийн сайдын
2017 оны 363 дугаар тушаалаар батлагдсан “ ТБОНӨХБАҮХА ажиллагааг төлөвлөх,
тайлагнах журам”-ын 3.114, 3.215-т заасны дагуу хугацаанд нь тайлагнасан байна.
Монгол улсын Сангийн яамнаас худалдан авах ажиллагааны 2018 оны
хэрэгжилтэд 90 оноо бүхий 7 шалгуур үзүүлэлтээр үнэлгээ өгснөөс Төв аймаг
ерөнхий дүнгээр нийт 79 оноо буюу ХАА-ны тайлагналтаар 20 онооноос 20 оноо авч
“Маш сайн” гэсэн үнэлгээ авчээ.
Б.2 Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд хэрэгжиж дууссан 7 ажлаас 6
гүйцэтгэгч нь гэрээний хугацаанд ажлаа гүйцэтгэж, гэрээний үүргээ
биелүүлжээ.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр эрх шилжин хэрэгжиж буй 15 хөрөнгө оруулалтын
ажлын 8 ажил нь он дамжин хэрэгжихээр батлагдсан боловч Баянжаргалан сумын
75 хүүхдийн дотуур байрны барилгын ажил тайлант хугацаанд дуусахаар гэрээ
байгуулагдаж, нийт 8 ажил хэрэгжихээр болсон байна. Эдгээр 8 ажлаас 3 ажил
гэрээний хугацаанд ажлаа гүйцэтгэсэн, үлдсэн 5 ажил нь 1 сараас 2 сар хүртэл
хугацаагаар гэрээний хугацаа хэтрүүлсэн байна. Гэрээний хугацаа хэтэрсэн
шалтгааныг шалгахад 1 компани гадны хүчин зүйлээс, 3 компани захиалагчид ажил
11
47.2.Үнэлгээний хороо байнгын бус ажиллагаатай байх бөгөөд дор дурдсан чиг үүрэгтэй байна: 47.2.1.техникийн
тодорхойлолт бэлтгэх, тендерийн урилга, тендерийн баримт бичгийг боловсруулах, тендер хүлээн авах, тендер нээх
ажиллагааг холбогдох зааврын дагуу гүйцэтгэх;
12
50.1.Худалдан авах ажиллагаанд төлөвлөх, бэлтгэх, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих болон бусад үүрэгтэй оролцож
байгаа төрийн албан хаагч дараахь үүрэг хүлээнэ:

50.1.1.шударга өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх;
50.1.2.төрийн ашиг сонирхлыг дээдлэх;
13
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг захиалагч тухайн жилийн 12 дугаар сарын 1-ний
дотор төсвийн ерөнхийлөн захирагчид, ерөнхийлөн захирагч нь дараа оны 1 дүгээр сарын 15-ны дотор төсвийн асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад тайлагнана.
14
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон төрийн өмчийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэгч этгээд нь тухайн
онд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний тайланг журамд заасан маягтуудын дагуу нэгтгэж бичгээр болон файлаар
төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад дараах хугацаанд ирүүлнэ
3.1.1.Хагас жилийн тайланг тухайн оны 7 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор;
3.1.2.Бүтэн жилийн тайланг дараа оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор;
15
Эрх шилжүүлсэн төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтийг эрх шилжүүлсэн төсвийн
ерөнхийлөн захирагч төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад тайлагнана.
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хүлээлцэх комисс ажиллуулж өгөх тухай албан бичгийг хүргүүлсэн боловч
захиалагч хугацаа алдаж ажил хүлээлцэх комисс ажиллуулсан, 1 компани 19 хоног
гэрээний хугацаа хэтрүүлжээ.
Аймгийн Засаг даргын захирамжаар “Захиалагч”-ийн эрхийг шилжүүлснээр
аймгийн БЗОСК ОНӨААТҮГ нь захиалагчийн хяналт, зураг төсөв зохиогчтой
зохиогчийн хяналтын гэрээ байгуулж ажиллан, үе шатны ажилд хяналт тавьж
захиалагч, зохиогч нарын актаар баталгаажуулсан байна.

865.3 сая төгрөгийн төсөвт
өртөгтэй Аргалант сумын ЗДТГ

1404.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй
автовокзалын барилга

1699.8 сая төгрөгийн төсөвт
1599.8 сая төгрөгийн төсөвт
өртөгтэй Батсүмбэр сумын
өртөгтэй Эрдэнэ сумын
160 хүүхдийн дотуур байрны барилгын ажлын явц

Тайлант хугацаа буюу 2018 онд хэрэгжсэн болон хэрэгжиж буй 15 хөрөнгө
оруулалтын ажлын гүйцэтгэгч нар нь ажлын гүйцэтгэлээр батлагдсан санхүүжилтээ
бүрэн авч, дууссан ажлын хувьд “Ажил хүлээлцэх комисс”-ын “Ашиглалтад оруулах
комиссын дүгнэлт”-ээр ажлаа хүлээлгэн өгсөн байна.
Б.3 Улсын комиссын актаар ашиглалтад хүлээн авсан 5 гэрээт ажлын
чанарын баталгааны 84,9 сая төгрөгийг барьцаа хөрөнгийн харилцах
дансанд байршуулалгүй гүйцэтгэгчийг санхүүжүүлсэн байна.
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Аймгийн ИТХТ-ийн 2017 оны 10 сарын 30-ны өдрийн “Үйлдвэрийн газрыг
өргөтгөж, дүрэм батлах тухай” 121 16 дүгээр тогтоолоор аймгийн “Барилга
захиалагч”-ийн албыг байгуулан “Төв аймгийн Орон сууцны Корпораци” ОНӨААТҮГт нэгтгэх шийдвэр гарч захиалагчийн хяналтыг БЗОСК ОНӨААТҮГ хэрэгжүүлэх
болсон байна. Тус байгууллагаас “Барилгын тухай” хуулийн 37.1.1917, Монгол улсын
ЗГ-ын 2017 оны 6 сарын 14-нийн өдрийн “Дүрэм батлах тухай” 170 дугаар
тогтоолоор батлагдсан “Барилгын ажлын захиалагчийн дүрэм”-ийн 3.918-д заасны
дагуу хөрөнгө оруулалтын ажилд хяналт тавьж, ажил тус бүрээр акт үйлдэн, фото
зургаар баталгаажуулжээ.
Тус үйлдвэрийн газар нь ХХААХҮ-ийн сайдын 600.0 сая төгрөгийн
инженерийн хийцтэй худаг барих ажлаас бусад 14 хөрөнгө оруулалтын ажлын
захиалагчийн хяналтын зардал нийт 146.0 сая төгрөгөөр санхүүжихээс зарим ажлын
зураг төсвийн үнэ, зохиогчийн хяналтын зардал зэрэг нийт 276.6 сая төгрөгөөр буюу
130.6 сая төгрөгөөр илүү санхүүжигдсэн байна. Тус үйлдвэрийн газраас зураг,
төсвийн үнэ 148.5 сая төгрөг, зохиогчийн хяналтын зардал 27.0 сая төгрөг, нийт
175.5 сая төгрөгийг холбогдох компаниуд руу шилжүүлжээ. Энэ нь Сангийн сайдын
2016 оны 415 дугаар тушаалаар баталсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт,
санхүүжилт, хяналт, тайлагналтын журам”-ын 4.1819дах заалтыг зөрчиж холбогдох
данс руу шилжүүлэлгүй, БЗОСК ОНӨААТҮГ-аар дамжуулан санхүүжүүлжээ.
Тус үйлдвэрийн газрын хувьд 2018 онд хэрэгжсэн 5 /худгаас бусад/ барилгын
ажлын захиалагчийн хяналтын зардлын 16.3 сая төгрөгийн санхүүжилтийг бүрэн
авсан байна.
Эрх шилжиж хэрэгжсэн 15 хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлийг гаргуулж,
захиалагч болон аймгийн ХБХОТХ-ээс баталгаажуулжээ. 6 сайдын багцад 6,384.3
сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдэхээс Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 400.0 сая
төгрөгийн санхүүжилттэй Улсын бүртгэлийн хэлтсийн барилга угсралтын ажил /Төв,
Зуунмод хот/, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 500.0 сая төгрөгийн санхүүжилттэй
авто вокзалын төвийн барилга, /Төв, Зуунмод сум/, ХХААХҮЯ-ны 600.0 сая
төгрөгийн санхүүжилттэй инженерийн хийцтэй худгийн ажил гэсэн 3 сайдын 1,500.0
сая төгрөгийн санхүүжилтийг холбогдох яамдаас шилжүүлсэн байна. Үлдсэн 3
сайдын 12 ажлын 4,921.2 сая төгрөгийн санхүүжилтийг аймгийн улсын төсвийн
хөрөнгө оруулалтын харилцах данснаас ажлын гүйцэтгэлийг үндэслэн бүрэн
санхүүжүүлсэн байна.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэл,
санхүүжилтийн мэдээ, ажлын явцыг Сангийн сайдын 2016 оны “Журам шинэчлэн
батлах тухай” 415 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтын

16
Аймгийн ГХБХГ-ын БХБХ-ийн орон тоо нь бүтээн байгуулалт, барилгын ажлын төсөв, санхүүг зөв зохистой
төлөвлөн зарцуулах, зураг төсөв, техникийн норм, дүрмийг дагаж мөрдүүлэх болон дагалдах ажлыг баталгаажуулах, барилга
байгууламжийн ажлын гэрээт хугацааг чанд мөрдүүлэх, барилга байгууламжийг чанартайгаар ашиглалтанд оруулах ажлуудыг
шаардлагын хэмжээнд хэрэгжүүлэхэд хүрэлцэхгүй байгаа тул эдгээр дутагдлыг засаж, ажил сайжруулах

барилгын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, фото зургаар баримтжуулан, ил, далд ажлын актыг баталгаажуулах;
Захиалагч үе шатны ажилд техникийн хяналт тавих, гүйцэтгэлийн тэмдэглэл, ил далд ажлын болон тоног
төхөөрөмжийн угсралт, туршилт, тохируулга хийсэн акт, санхүүжилтийн тооцоо, холбогдох бусад баримт бичгийг барилгын
ажил гүйцэтгэх график, гэрээний дагуу барилгын үйл ажиллагаанд оролцогчтой хамтран хянаж, баталгаажуулахаас
19
“Захиалагч барилгын ажлын зардал, ТЭЗҮ, зураг төсвийн үнэ, захиалагчийн хяналтын зардал, нормчлолын
сангийн зардал, чанарын баталгаат хугацааны барьцааг тус тусын дансанд холбогдох баримт, материалыг үндэслэн
шилжүүлнэ”
17
18
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төлөвлөлт, санхүүжилт, хяналт, тайлагналтын журам”-ын 6.3 20 -т заасны дагуу
гаргаж хүргүүлжээ.
Улсын комиссын актаар ашиглалтад хүлээн авсан 8 ажлаас гэрээний үүргээ
зөрчиж хугацаа хэтрүүлсэн 1 ажлын гүйцэтгэгчтэй хариуцлага тооцоогүй байна.
Аудитын явцад гэрээний хугацаа 19 хоногоор хэтрүүлсэн Архустын цэцэрлэгийн их
засварын ажлын гүйцэтгэгч “Тусгал төв” ХХК-д 0.4 сая төгрөгийн алданги тооцож акт
бичигдлээ.
Мөн “Барилгын тухай” хуулийн 14.8 21 дах заалт, ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн
43.7 23 дах заалт, ТББ-ийн ТОӨЗ 41.0(а) 24 дэх заалт, “Барилгын ажил
гүйцэтгэх гэрээ”-ний 625 дах заалт, “Гэрээний тусгай нөхцөл”-ийн 32.026, 45.027 гэсэн
заалтуудыг зөрчиж 5 гэрээт ажлын чанарын баталгааны 84.9 сая төгрөгийг барьцаа
хөрөнгийн харилцах дансанд байршуулалгүй гүйцэтгэгчийг санхүүжүүлсэн байна.
43.6 22 ,

Б.4 Эрх нь шилжээгүй хөрөнгө оруулалтын ажлуудаас БСШУСС, ЭМСын багцаас хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын ажлуудын захиалагчийн
хяналтыг Барилгын хөгжлийн төв болон орон нутагт аймгийн ГХБХБГ-аас
тавьсан байна.

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтад захиалагч болон
зохиогчийн хяналт тавигдаж, үе шатны ажил бүрээр акт бичиж, фото зургаар
баталгаажуулан, санхүүжилтийг ажлын гүйцэтгэл дээр үндэслэн захиалагч, аймгийн
ХОХБТХ-ээс баталгаажуулж олгосон байна.
Эрх нь шилжээгүй хөрөнгө оруулалтын ажлуудаас БСШУСС-ын 4,099.9 сая
төгрөгийн гэрээтэй 5 хөрөнгө оруулалтын ажил, ЭМС-ын 844.6 сая төгрөгийн
гэрээтэй 1 ажил, нийт 6 ажлын захиалагчийн хяналтыг Барилгын хөгжлийн төв
болон аймгийн ГХБХБГ-аас тавьж, алдаа зөрчлийг арилгаж, фото зургаар
баталгаажуулжээ.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад батлагдсан боловч ХАА нь орон нутагт эрх шилжин хэрэгжиж буй хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийн мэдээ, ажлын явц, үр дүнгийн талаарх тайланг тухайн орон нутгийн
захиргааны байгууллага сар бүр энэ журмын зургаа дугаар хэвсралтаар батлагдсан маягтын дагуу гаргаж, дараа сарын 3-ны
дотор тухайн төсвийн ерөнхийлөн захирагчид хүргүүлнэ.
21
“Улс, орон нутгийн төсөв, гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх барилга байгууламжид энэ хуулийн
14.3-т заасан хугацаанд гүйцэтгэгчээс хүлээсэн үүргийн биелэлтийг баталгаажуулах зорилгоор гэрээний үнийн дүнгийн
тодорхой хувийг уг хугацаа дуустал барьцаалах нөхцөлийг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил,
үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 43.6-д заасны дагуу зохицуулна.”,
22
“Бараа, ажил, үйлчилгээний чанарын баталгаат болон зүгшрүүлэх тохируулах хугацаанд гүйцэтгэгчийн хүлээсэн
үүргийн биелэлтийг баталгаажуулах зорилгоор гэрээний үнийн дүнгийн 5-10 хувийг уг хугацаа дуустал барьцаалах нөхцөлийг
захиалагч тендерийн баримт бичигт тусгаж болно”,
23
“Гүйцэтгэгч энэ хуулийн 43.6-д заасан үүргээ банкны баталгаа, даатгалын гэрчилгээ, Засгийн газрын бондоор
баталгаажуулж болох бөгөөд ийнхүү баталгаажуулсан тохиолдолд захиалагч барьцаалсан мөнгийг уг баталгаанд заасан
дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр урьдчилан олгоно”,
24
“Бараа, ажил, үйлчилгээний чанарын баталгаат хугацаанд гүйцэтгэгчийг хүлээсэн үүргийн биелэлтийг
баталгаажуулах зорилгоор гэрээний үнийн дүнгийн 5 хувьтай тэнцэх чанарын баталгааг уг хугацааг дуустал барьцаална”,
25
“захиалагч, гүйцэтгэгч нь гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлд заасан эрх, үүрэг, хариуцлагыг хүлээнэ”,
26
“Чанарын баталгаат хугацаа нь: Монгол улсын Барилгын тухай хуульд заасны дагуу байх бөгөөд чанарын
баталгааны мөнгөн дүнг гэрээний үнийн дүнгийн 5%-тай тэнцүү байхаар тооцно”,
27
“Барьцаа хөрөнгийн хувь нь 5 хувь байна”
20
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Бүлэг В

Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө

2018 онд ашиглалтад орохоор төлөвлөгдсөн
хөрөнгө оруулалтын ажлууд хугацаандаа хэрэгжсэн байна.

В.1 2018 онд ашиглалтад орохоор төлөвлөгдсөн хөрөнгө оруулалтын
ажлууд хугацаандаа хэрэгжсэн байна.

2018 онд ашиглалтад орсон 75 хүүхдийн дотуур байр 1, багийн төвийн 2
барилга, 30 худаг, нийт 33 шинэ барилга, байгууламж, 2 их засварын ажил хийгдэж,
өнөөдрийн байдлаар бүрэн хүчин чадлаар ашиглагдаж байна.

Багийн төвийн барилга/Төв, Зуунмод
сум, 2 дугаар баг/ нь 409.5 сая төгрөгийн
төсөвт өртөгтэй

Багийн төвийн жишиг барилга
/Батсүмбэр сум, Үдлэг баг/ нь 198.1 сая
төгрөгийн төсөвт өртөгтэй

В.2 Улсын төсвийн хөрөнгөөр худалдаж авсан 30.0 сая төгрөгийн
барилга ашиглалтгүй байна.

Зуунмод сумын 2 дугаар багт баригдсан багийн төвийн барилга барих
гэрээний үнэ 334.5 сая төгрөг бөгөөд тус гэрээний үнэнд газрын үнэ 12.0 сая төгрөг,
барилгын үнэ 30.0 сая төгрөг орж тооцогдсон байна. Багийн төвийн барилгыг
барихад 30.0 сая төгрөгөөр худалдаж авсан барилга нь шууд ашиглах боломжгүй,
дутуу баригдсан барилга бөгөөд данс бүртгэлд тусгаагүй байна.
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Зуунмод сумын Ланс /2/ багт баригдсан багийн төвийн барилга барихад
худалдаж авсан 12.0 сая төгрөгийн газар, 30.0 сая төгрөгийн барилга

Өмнөх онд “Улс, орон нутгийн төсвийн 2017 оны хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг” гэсэн сэдвээр хийгдсэн гүйцэтгэлийн
аудитаар 7.1 сая төгрөгийн акт, 5 зөвлөмж өгөгдсөн байна. 2018 оны жилийн эцсийн
байдлаар 3.7 сая төгрөгийн актын төлбөр барагдуулж, хэрэгжилт 52.1 хувьтай,
зөвлөмжийн биелэлт 100 хувьтай хэрэгжсэн байна. Өмнөх онд дараах зөвлөмжүүд
өгөгдсөн байна. Үүнд:
1.Хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг, төсөв, газрын зөвшөөрөл гэх мэт бусад
шаардлага хангасан, батлагдсан төсөвтэй төсөл, арга хэмжээнд санхүүжилт батлах.
2. Худалдан авах ажиллагааг ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн дагуу батлагдсан
төсөвт өртгийг үндэслэн явуулах, тендерт оролцогчдын хэрэгжүүлэх эрх авсан
гэрээг оролцогчийн чадварыг үнэлэхэд харгалзан үзэж, давхар гэрээ байгуулах эрх
олгохоос зайлсхийх.
3. Төсвийн хөрөнгөөр ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу ажил гүйцэтгэгч нарын
гэрээний хугацаа болон ажлын гүйцэтгэлд тавих хяналтыг сайжруулах.
4.Захиалагчаас гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй гүйцэтгэгчтэй тооцох
хариуцлагыг бүрэн тооцож, гэрээ болон ТББ-т хугацаа хэтэрсэн хоногт тооцох
алдангийн хэмжээг тодорхой болгож, чанарын баталгаат хугацааны барьцаа
хөрөнгийг бүрэн тооцож авах.
5.Батлагдсан зураг төсвийн дагуу ажлыг гүйцэтгүүлж, тендерт шалгарсан
өртгөөр ажлыг гүйцэтгүүлэх, нэмэлт ажлын гэрээ, нэмэлт гэрээ байгуулсан
тохиолдолд магадалшгүй ажлын зардлыг актаар санхүүжүүлэхийг зогсоох гэсэн 5
зөвлөмж өгөгджээ.
Аудитаар зөвлөмжийн 1, 2 дугаар заалт дутуу хэрэгжсэн байна гэж дүгнэлээ.
Учир нь хөрөнгө оруулалтын ажлуудын газар болон холбогдох байгууллагуудаас
техникийн нөхцөл өгөгдсөн боловч зураг, төсөв нь санхүүжилт батлагдсаны дараа
хийгджээ. Энэ нь улсын төсвөөс хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын ажлууд нь
аймгийн ТЕЗ-аас явуулсан саналд үндэслэж батлагдаагүй байна.

Хуудас | 20

ГАГ-2019/01/-ГА

Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө

ДҮГНЭЛТ

Аудитын явцад цуглуулсан нотлох зүйлс, аудитын дүнд үндэслэн
дараах дүгнэлт хийж байна. Үүнд:
1.Аймгийн Засаг даргаас 2017 онд 9 сайдын багцаас 2018 онд хэрэгжүүлэх 98
төсөл, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын санал хүргүүлснээс 10 ажил буюу 10 хувь
нь батлагдсан байна.
2.Жагсаалтад батлагдсан төсөл, арга хэмжээ нь зураг, төсөвгүй батлагдсан
байна.
3.Захиалагч нь ТБОНӨХБАҮХА тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.2 дах
заалтыг хэрэгжүүлж ажиллаагүйгээс цахим системд тавигдсан хөрөнгө оруулалтын
ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн анхны урилга нь оролцогчдын
эрхийг хязгаарлах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Худалдан авах ажиллагааг зохион
байгуулж буй “Үнэлгээний хороо” нь хөрөнгө оруулалтын ажлыг төсөвт өртгөөр бус
батлагдсан санхүүжилтээр зохион байгуулах, оролцогчдыг хууль бус шалгуураар
сонгон шалгаруулахаар ТББ-ыг бэлтгэн,
тендерт оролцох сонирхолтой
оролцогчдыг буруу мэдээллээр хангаж, өрсөлдөөнийг хязгаарлан, ТБОНӨХБАҮХА
тухай хуулийн 47.2.128, 50.129 дэх заалтыг зөрчжээ.
4.Үнэлгээний хороотой холбоотой гарсан зөрчлөөс харахад үнэлгээний
хорооны бүрэлдэхүүнд аймгийн орон нутгийн өмчийн газраас 2-3 хүн орж
ажилласан бөгөөд үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг орон нутгийн өмчийн газрын
саналаар Аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилдог байна.
4.Улсын комиссын актаар ашиглалтад хүлээн авсан 5 гэрээт ажлын чанарын
баталгааны 84.9 сая төгрөгийг барьцаа хөрөнгийн харилцах дансанд
байршуулалгүй гүйцэтгэгчийг санхүүжүүлсэн байна.
5.Эрх нь шилжээгүй хөрөнгө оруулалтын ажлуудаас БСШУСС, ЭМС-ын
багцаас хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын ажлуудын захиалагчийн хяналтыг
Барилгын хөгжлийн төв болон орон нутагт аймгийн ГХБХБГ-аас тавьсан байна.

28
47.2.Үнэлгээний хороо байнгын бус ажиллагаатай байх бөгөөд дор дурдсан чиг үүрэгтэй байна: 47.2.1.техникийн
тодорхойлолт бэлтгэх, тендерийн урилга, тендерийн баримт бичгийг боловсруулах, тендер хүлээн авах, тендер нээх
ажиллагааг холбогдох зааврын дагуу гүйцэтгэх;
29
50.1.Худалдан авах ажиллагаанд төлөвлөх, бэлтгэх, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих болон бусад үүрэгтэй оролцож
байгаа төрийн албан хаагч дараахь үүрэг хүлээнэ:

50.1.1.шударга өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх;
50.1.2.төрийн ашиг сонирхлыг дээдлэх;
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ЗӨВЛӨМЖ
Аудитын дүн дүгнэлтэд үндэслэн аймгийн Засаг дарга Ж.Батжаргал,
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Д.СаранЭрдэнэ нарт зөвлөх нь:
1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын ажлын
жагсаалтад батлагдсан зураг төсөвтэй, хэрэгжих боломжтой ажлуудын
саналыг явуулж, саналыг хэрэгжүүлэх талаар анхаарч ажиллах
2. Үнэлгээний хорооны гишүүдийг орон нутгийн өмчийн газрын саналаар бус
ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.4 дэх заалтыг хэрэгжүүлж,
хөндлөнгийн захиалагчийг төлөөлөх эрх бүхий газрын саналаар байгуулах,
зөрчил гаргасан үнэлгээний хорооны гишүүнийг дахин ажиллуулахгүй байх,
А3 сертификатыг хүчингүй болгох зэргээр хариуцлага тооцож ажиллах,
3. ”Барилгын тухай” хуулийн 14.830 дах заалт, ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 43.631,
43.7 32 дах заалт, гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөл дэх заалтыг
хэрэгжүүлж, чанарын баталгааны барьцаа хөрөнгийг барьцаа хөрөнгийн
харилцах дансанд байршуулах,
Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга
Д.Саран-Эрдэнэ, Орон нутгийн өмчийн газрын дарга Д.Батжаргал, БЗОСК
ОНӨААТҮГ-ын захирал Д.Ганбаяр нарт зөвлөх нь:
1. Захиалагчаас “Үнэлгээний хороо”-ны үйл ажиллагаанд хяналт тавьж,
боловсруулсан ТББ-т заавар, зөвлөмж хүргүүлж ажиллах
2. Аймгийн ИТХ-ын тогтоолоор БЗОСК ОНӨААТҮГ-ын дүрмийг баталж үйл
ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлсон боловч хөрөнгө оруулалтын ажлыг
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой захиалагч талаас хийгдэх зарим ажлууд
хийгдэхгүй орхигдсон, давхацсан, ойлгомжгүй байгаа тул тус газрын үйл
ажиллагааг тодорхой болгох
Тайлан хянасан:
Дарга, Тэргүүлэх аудитор
Аудитын менежер

Ц.Хишигжаргал
О.Амаржаргал

Тайлан бичсэн:
Ахлах аудитор
Аудитор

Л.Жаргалсайхан
Ч.Загдсүрэн

30
“Улс, орон нутгийн төсөв, гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх барилга байгууламжид энэ хуулийн
14.3-т заасан хугацаанд гүйцэтгэгчээс хүлээсэн үүргийн биелэлтийг баталгаажуулах зорилгоор гэрээний үнийн дүнгийн
тодорхой хувийг уг хугацаа дуустал барьцаалах нөхцөлийг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил,
үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 43.6-д заасны дагуу зохицуулна.”,
31
“Бараа, ажил, үйлчилгээний чанарын баталгаат болон зүгшрүүлэх тохируулах хугацаанд гүйцэтгэгчийн хүлээсэн
үүргийн биелэлтийг баталгаажуулах зорилгоор гэрээний үнийн дүнгийн 5-10 хувийг уг хугацаа дуустал барьцаалах нөхцөлийг
захиалагч тендерийн баримт бичигт тусгаж болно”,
32
“Гүйцэтгэгч энэ хуулийн 43.6-д заасан үүргээ банкны баталгаа, даатгалын гэрчилгээ, Засгийн газрын бондоор
баталгаажуулж болох бөгөөд ийнхүү баталгаажуулсан тохиолдолд захиалагч барьцаалсан мөнгийг уг баталгаанд заасан
дүнтэй тэнцэх хэмжээгээр урьдчилан олгоно”,
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Холбогдох байгууллагаас ирүүлсэн санал
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