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Бүлэг А 

Хуулийн шаардлагад нийцүүлэн ТАХ-г төлөвлөж 

байгаа ч зарим оновчтой бус хөрөнгө оруулалт 

батлуулсан байна. 

 Ихэнх ТАХ-г аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, үндсэн чиглэлд 

үндэслэн төлөвлөсөн боловч зарим ажлын нэр, 

зориулалт өөрчлөгдсөн байна. 

 Зарим хөрөнгө оруулалтын ТАХ-ний хэрэгцээ 

шаардлагыг оновчтой тодорхойлоогүй байна. 

 Төсвийн тухай хуульд ТАХ-ний нэр, эхлэх, 
дуусах хугацаа, байршил болон ангилал 
зөрүүтэй тусгагдаагүй байна. 

 

Бүлэг Б 

ТАХ-ний гэрээний гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулах ажиллагааны үр нөлөө хангалтгүй 
байна.  

 Үнэлгээний хороог журмын дагуу зохион 

байгуулаагүй, ХАА-ны ил тод байдлыг 

хангаагүй тохиолдол байна. 

 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжсэн 
зарим ТАХ-ний гүйцэтгэгчийг сонгон 
шалгаруулахдаа ХАА-ны журмыг зөрчсөн 
байна.  

 Зарим ТАХ-ний ХАА-г хуульд заасан хугацаанд 
зохион байгуулж, тайлагнасан эсэх нь тодорхой 
бус байна. 

 ХАА-аас бий болсон хэмнэлтийг эрх бүхий 
байгууллагын зөвшөөрөлтэй зарцуулсан 
байна. 

 

Бүлэг В 

http://www.audit.mn/
https://www.facebook.com/uvurkhangai.audit
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urkhangai.audit facebook 

хаягаас үзнэ үү. 

 

 

 

Аудитын тайлан, 

дүгнэлттэй холбоотой 

асуудлаар нэмж 

тодруулах, асууж лавлах 

зүйл байвал 70323833 

дугаарын утас,70323253 

дугаарын факсаар 

харилцана уу 

 

 

ХАЯГ: 

 

(Өвөрхангай аймаг, 

Арвайхээр сум, 5 дугаар 

баг, Нутгийн удирдлагын 

ордон 405 тоот) 

Гэрээний хэрэгжилтэд тавих хяналт хангалтгүй 
байгаагаас чанарын болон ашиглалтын 
шаардлага хангахгүй ТАХ байна. 
 

 Гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээнд хариуцлагын 
талаар тодорхой тусгаагүйгээс хугацаандаа 
хэрэгжээгүй ТАХ нэлээд байна. 

 Санхүүжилтийг зориулалтын дагуу зарцуулсан 
байна. 

 ТАХ-ний гэрээ, ажлын гүйцэтгэлийн дагуу 
санхүүжилт олгосон байна. 

 ТАХ-ний хэрэгжилтэд тавих хяналт хангалтгүй 
байна. 

 Зарим ТАХ чанарын болон ашиглалтын 

шаардлага хангахгүй байна. 

 

 

Дүгнэлт 

 

Зөвлөмж 

 

Тайлан баталгаажуулсан тушаал 

 

Холбогдох байгууллагын санал: 

 

Саналд өгсөн тайлбар  

 

Хавсралтууд 
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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ 

 

 

 

 

 

 

 

УИХ Улсын их хурал 

ҮАГ Үндэсний аудитын газар 

ГАГ Гүйцэтгэлийн аудитын газар 

ГА Гүйцэтгэлийн аудит 

ИТХ Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 

ЗДТГ Засаг даргын тамгын газар 

ХАА Худалдан авах ажиллагаа 

ТБОНӨХБАҮХАТХ Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 

ТАХ Төсөл арга хэмжээ 

СТСХ Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс 

ХОХБТХ Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс 

ГХБХБГ Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 

БХБ Барилга хот байгуулалт 

БСШУСЯ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам 

БСУГ Боловсрол, соёл, урлагийн газар 

ЕБС Ерөнхий боловсролын сургууль 

ЕБ Ерөнхий боловсрол 

ХХК Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 

ТББ Тендерийн баримт бичиг 

ТШӨХ Тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгт 

ТОӨЗ Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгаа 

НТШ Нээлттэй тендер шалгаруулалт 

ОНӨААТҮГ Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 

ОНХС Орон нутгийн хөгжлийн сан 

ЛЭОС Либерал эмэгтэйчүүдийн оюуны сан 

ЦБСЦ Цэцэрлэг, бага сургуулийн цогцолбор 

ЦДАШ Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 

км километр  

ААН Аж ахуйн нэгж 

БОЭТ Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв 

м.кв метр квадрат 

ШТС Шатахуун түгээх станц 
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Аудит хийх үндэслэл, бүрэн эрх: 

  Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.5-д заасан бүрэн эрхийн 

хүрээнд, УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны 2017 оны 02 дугаар тогтоол, Монгол 

Улсын Ерөнхий аудиторын 2017 оны А/12 дугаар тушаал, ҮАГ-ГАГ/2017/02-ГА 

төлөвлөгөөг үндэслэн Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр Өвөрхангай аймагт 2016 

онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүн, үр 

ашиг, Засгийн газраас олгосон векселийн үр дүнд аудитыг хийж гүйцэтгэв. 

 Аудитын зорилт:  

    Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, хэрэгжилтэд аудит хийж, дүнг холбогдох 

байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулахад аудитын зорилт чиглэгдэв. Үүнд:  

 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ үр дүнтэй, үр ашигтай 

хэрэгжсэн эсэх 

 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ үр дүнтэй, үр 

ашигтай хэрэгжсэн эсэх 

 

Аудитын хамрах хүрээ: 

         Энэхүү аудитыг Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр, Баян-Өндөр, Бүрд, Бат-

Өлзий, Баруунбаян-Улаан, Нарийнтээл, Тарагт, Уянга, Хужирт, Хархорин зэрэг 

сумд, ГХБХБГ, Орон нутгийн өмчийн газар, аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ, СТСХ зэрэг 

байгууллагыг хамруулан тэдгээрийн эрх зүйн үндэслэл, гүйцэтгэсэн ажлын тайлан 

мэдээ, хөрөнгө оруулалтын үр дүн, хэрэгжилтийн талаарх тайлан, судалгаа, 

мэдээлэлд үндэслэн бодит байдлыг газар дээр нь үзэж, холбогдох бусад баримт 

материалуудад тулгуурлан аудитыг гүйцэтгэв.  

 Аудитад хэрэглэсэн арга зүй: 

Аудитын явцад асуудлыг шинжлэхдээ: Төрийн хяналт, шалгалтын стандарт, 

гүйцэтгэлийн аудитын удирдамж (АДБОУС 3000-3001), гүйцэтгэлийн аудитын 

журмыг ашиглан ГХБХБГ, Орон нутгийн өмчийн газар, аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ, 

СТСХ-ийн мэргэжилтнүүд, аймаг, сумдын удирдлага болон бусад ажилтнуудтай 

ярилцлага хийх, асуулга лавлагаа авах, улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө 

оруулалттай холбоотой хууль, эрх зүйн байдлыг бодит байдалтай харьцуулах, 

мэдээ, судалгаа, ажлын тайланд дүн шинжилгээ хийх зэрэг арга зүйг баримталсан 

бөгөөд аудитын хөтөлбөр болон аудитын горимын дагуу нотлох зүйл цуглуулах 

ажиллагаа хийгдэв.   

 Аудитад ашигласан шалгуур үзүүлэлтүүд:  

Аудитад дараах хууль, эрх зүйн актыг шалгуур үзүүлэлт болгон ашиглав. 

Үүнд: 

 Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хууль болон түүнд оруулсан нэмэлт, 

өөрчлөлт 

Ерөнхий зүйл 
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 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 

 Барилгын тухай хууль 

 Иргэний хууль 

 Концессын тухай хууль 

 Дээрх хуулиудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан гаргасан УИХ, Засгийн газрын 

тогтоол, аймгийн ИТХ, Засаг даргын Захирамж, бусад эрхийн актууд 

 Сангийн сайдын 2012 оны 290 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Төсвийн 

хөрөнгө оруулалтын журам” 

 Сангийн сайдын 2012 оны 264 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Төрийн болон 

орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 

ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам” 

 Засгийн газрын 2015 оны 377 дугаар тогтоол 

 Холбогдох бусад хууль, тогтоомж, эрхийн актууд 

 

Аудитын стандартын талаарх мэдэгдэл:  

           Энэхүү аудитыг гүйцэтгэхдээ: Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан 

ҮАГ-ГАГ/2017/02-ГА аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг мөрдөж ажиллав. Төрийн 

хяналт, шалгалтын стандарт, Гүйцэтгэлийн аудитын журамд заасны дагуу аудитын 

дүгнэлтэд дэмжлэг болох нотлох зүйлс, холбогдох бусад мэдээллийг ажлын баримт 

материалд хавсаргав. Аудитыг Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 

гүйцэтгэлийн аудитын ахлах аудитор Б.Чимэдцэрэн, аудитор С.Шийлэгмаа, 

шинжээч Ч.Гантулга нар 2017 оны 3 дугаар сарын 03-аас 4 дүгээр сарын 13-ны 

өдрүүдэд хийж гүйцэтгэв.  

Аудитаар 3 төрлийн 147.2 сая төгрөгийн албан шаардлага бичиж, 187.3 сая 

төгрөгийн үр өгөөж тооцон, холбогдох албан тушаалтнаар хүлээн зөвшөөрүүлэв. 

 
 
 

 

А. Хуулийн шаардлагад нийцүүлэн ТАХ-г төлөвлөж байгаа ч зарим оновчтой 

бус хөрөнгө оруулалт батлуулсан байна. 

А.1 Ихэнх ТАХ-г аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 

үндсэн чиглэлд үндэслэн төлөвлөсөн боловч зарим ажлын нэр, зориулалт 

өөрчлөгдсөн байна. 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт: 

Эрх шилжиж ирсэн Бат-Өлзий, Нарийнтээл сумдын Цагдаагийн кабон байр 

барих, Нарийнтээл сумын цэцэрлэгийн барилгын засвар, Арвайхээр сумын 4 дүгээр 

Хөрөнгө оруулалтын ТАХ-ний гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалт, 
гэрээний хэрэгжилтэд тавих хяналт хангалтгүй байна. 
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цэцэрлэгийн засвар, Тарагт, Хужирт сумдын дотуур байрны барилгын засварын 

ажлууд байна. Харин Өвөрхангай аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2016 онд 

хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд Хужирт сумын Цагдаагийн хэсгийн байр, Нарийнтээл 

сумын Цагдаагийн кабон байрны асуудлыг шийдвэрлэх гэж тусгасан байхад Бат-

Өлзий суманд Цагдаагийн кабон байр баригджээ. 

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт: 

Аймгийн ИТХ-ын 2016 оны 13/01 дүгээр тогтоолоор Цагдаагийн газрын 

техник, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлд 9.0 сая төгрөг батлагдсан боловч тоног 

төхөөрөмж аваагүй бөгөөд Цагдаагийн байгууллагын ой болсонтой холбогдуулан 

ЦЕГ-аас урсгал засварт 0.5 сая төгрөгийн эрх нээлгэж, Мэргэд групп ХХК-тай 9.5 сая 

төгрөгийн гэрээ байгуулж, барилгын гадна фасад, хурлын танхим, даргын өрөө 

зэргийг засварласан байна.  

             ЗӨВЛӨМЖ 

Өвөрхангай аймгийн ИТХ-ын дарга А.Ишдорж, нарийн бичгийн дарга 

Т.Гончигдорж нарт: 

o Төсөл, арга хэмжээний нэр зориулалтыг сайтар нягталж, тогтоол шийдвэр 

гаргаж байх 

А.2 Зарим хөрөнгө оруулалтын ТАХ-ний хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой 

тодорхойлоогүй байна. 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт: 

Улсын төсвөөс Өвөрхангай аймагт эрх шилжиж ирсэн төсөл арга хэмжээнүүд 

нь нийгмийн хэв журмыг хамгаалах болон боловсролын салбарын хэвийн үйл 

ажиллагааг хангахад чиглэсэн байна. 

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт: 
Төсөвт байгууллагын барилга байгууламж барих, засварлах нийтийн орон 

сууцны гадна засвар тохижилт зэрэг ашиглалтын хугацааг нэмэгдүүлэхэд 
чиглэгдсэн 16 төсөл арга хэмжээнд 1,371.5 сая төгрөг, Арвайхээр сумын 
инженерийн шугам сүлжээний засвар, шинэтгэл, ногоон байгууламжийн зардалд 
51.7 сая төгрөг, төсөвт байгууллагуудад суудлын автомашин, нийтийн тээврийн 
хэрэгсэл авахад 181.5 сая төгрөг, уст цэг гаргах засварлахад 54.5 сая төгрөг, орон 
сууцны автомашины зогсоол, төв замын гэрэлтүүлэг, төв бараан захын орох, гарах 
хаалга зэрэгт 233.6 сая төгрөг, БОЭТ, өрхийн эрүүл мэндийн төв, аймаг сумдын 
ИТХ-д тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл авахад 79.0 сая төгрөг тус, тус 
зарцуулахаар баталж хэрэгжүүлсэн байна. 

Өмнөх онд төлөвлөгдсөн 500.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй Бат-Өлзий 
сумын цэцэрлэгийн барилга, 125.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй Арвайхээр сумын 
нийтийн тээврийн үйлчилгээний автомашиныг тайлант онд ХАА-г зохион байгуулж, 
хэрэгжүүлсэн байна.  

Хужирт суманд Австрийн сантай хамтран хэрэгжүүлж буй инженерийн шугам 
сүлжээний шинэчлэлийн ажлын аймгаас оролцох оролцооны 100.0 сая төгрөг, 
Арвайхээр суманд шинээр баригдаж буй 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн техник, тоног 
төхөөрөмж, тавилга бэлтгэх 60.0 сая төгрөгийн төсөл арга хэмжээнүүд барилга 
байгууламж  нь баригдаагүй буюу дуусаагүй шалтгааны улмаас аймгийн ИТХ-аас 
баталсан төсвийн тодотголоор хасагджээ.  
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Дараах төсөл арга хэмжээний хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой 
тодорхойлоогүй байна. Үүнд: 

 Арвайхээр сумын төв замын гэрэлтүүлэг 80.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, 
гэрлэн чимэглэл нэмэгдүүлэх ажлын гүйцэтгэгчээр Арвайн эрчим ХХК-ийг 
шалгаруулж, 79.6 сая төгрөгөөр гүйцэтгэжээ. Өмнө байсан гэрэлтүүлэг нь 
улайсах гэрэлтэй, хоорондын зай 4 метр зайтай тул солих шаардлагатай гэж 
үзээд  тус бүр 2 туузан гэрэл, 1 ширхэг LED гэрэлтэй 70 ширхэг шонг 3 метр 
зайтайгаар шинээр суурилуулжээ. Гэрэлтүүлгийн шонг солихгүйгээр LED 
гэрэл толгойн хамт суурилуулсан бол хамгийн багадаа 40.1 сая төгрөг хэмнэх 
тооцоо гарч байна. 

 Арвайхээр сумын 12, 24, 36,48, 52 айлын орон сууцууд болон Найрамдал 

хотхоны байруудын хуучин хаалгыг сольж кодтой төмөр хаалга суулгасан 

байна. Шинээр хийгдсэн хаалгануудын код эвдэрсэн, зарим хаалга кодыг нь 

хийсэн ч гаднаасаа онгойхгүй гацдаг байна. Мөн хаалганы цоожоо гацааж 

түгжигдэхээргүй болгосон зэргээс харахад оршин суугчдын хүсэл 

шаардлагад нийцээгүй хаалга суулгасан байна.  

 Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд тоног 

төхөөрөмж нийлүүлэх тендер шалгаруулалтын техникийн тодорхойлолтыг 

аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсээс Худалдан авах ажиллагааны 

албанд хүргүүлэхдээ БОЭТ-д нэн шаардлагатай коагуляцийн аппарат, 

наркозны аппарат, судас тодруулагч, тариурын шахуурга зэргийг захиалсан 

байхад, захиалгад ороогүй гематологи анализатор, пульсоксиметр, интубаци 

хийх маникен, зүрх судасны хангамжийн үзүүлэн, чиг иж бүрдэл, дамнуурга 

гэх мэт тоног төхөөрөмжүүдийг бэлтгүүлэхээр захиалсан байна.  

 

ЗӨВЛӨМЖ 

Аймгийн Засаг дарга Г.Ганболд, ЗДТГ-ын дарга Ц.Ганболд, Нийгмийн 

бодлогын хэлтсийн дарга Б.Мөнхжаргал нарт: 

o Хөрөнгө оруулалтын ТАХ-ний хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой тодорхойлж, 

ажлын тоо хэмжээ, техникийн тодорхойлолтыг хууль, журмын дагуу гаргаж 

байх 

А.6 Төсвийн тухай хуульд ТАХ-ний нэр, эхлэх, дуусах хугацаа, байршил болон 
ангилал зөрүүтэй тусгагдаагүй байна. 
 

Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдсэн төсөл арга 
хэмжээнүүдийн нэр, эхлэх, дуусах хугацаа, байршил болон ангилал зөрүүтэй 
тусгагдсан эсэхэд тулган баталгаажуулалт хийхэд зөрүүтэй тусгагдсан ажлууд 
байхгүй байна. 
 
Б. ТАХ-ний гэрээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажиллагааны үр 
нөлөө хангалтгүй байна.  
 
Б.1 Үнэлгээний хороог журмын дагуу зохион байгуулаагүй, ХАА-ны ил тод 

байдлыг хангаагүй тохиолдол байна. 

Улсын төсөв: 

Тус аймагт 2016 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжсэн 1 бараа, 4 их 

засварын ажил, 2 барилга угсралтын ажил байгаа бөгөөд 1-ийг НТШ-ын аргаар, 6-г 
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харьцуулалтын аргаар зохион байгуулж,  тендерийн зар, урилгыг цахим сайт болон  

үндэсний хэмжээний өдөр тутмын сонин хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр зарлан 

мэдээлсэн байна. Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан үнэлгээний 

хороо журмын дагуу байгуулагджээ.  

Харин аймгийн Цагдаагийн газрын даргын тушаалын дагуу байгуулагдсан 

Бат-Өлзий, Нарийнтээл сумдын цагдаагийн кабон байр барих ажлын гүйцэтгэгчийг 

сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо нь 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ба гишүүдийн 

нэгээс бусад нь ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийг хэрэгжүүлэх суурь мэдлэг олгох сургалтад 

хамрагдсан гэрчилгээгүй байгаа нь энэ хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.6 дахь 

заалттай нийцэхгүй байна. 

Орон нутгийн төсөв: 

Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны алба орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 

санхүүжсэн 2 бараа, 2 барилга угсралтын ажил, 8 их засварын ажлын гүйцэтгэгчийг 

сонгон шалгаруулах ажиллагааны 5-ыг НТШ-ын журмаар, 7-г ХА-аар зохион 

байгуулж, тендерийн зар, урилгыг цахим сайт болон үндэсний хэмжээний өдөр 

тутмын сонин хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр зарлан мэдээлсэн байна. 

Эдгээр төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгох үнэлгээний хороог 

аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулжээ. Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд 

төрийн бус байгууллагын нэг төлөөлөгч оролцож бусад нь төрийн албан хаагч нар 

байгаа нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 47 дугаар зүйлийн 47.4-т ”Худалдан авах 

ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд 

тухайн салбарын мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл, хувийн хэвшлийн, эсхүл төрийн 

бус байгууллагын хоёроос доошгүй төлөөлөгч, орон нутагт тухайн нутаг дэвсгэрийн 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас томилсон иргэн, Засаг даргын Тамгын газрын 

ажилтныг оролцуулна” гэснийг зөрчсөн байна. Үнэлгээний хороонд ЛЭОС-ийн 

Өвөрхангай аймаг дахь салбарын зохицуулагч Ч.Ганцэцэг, Монголын гэр бүлийн 

сайн сайхны нийгэмлэгийн Өвөрхангай аймаг дахь салбарын менежер 

Ш.Оюунчимэг, Өвөрхангай аймаг дахь Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах 

нийгэмлэгийн тэргүүн П.Чимэг нар нэг, нэгээрээ  төрийн бус байгууллагын төлөөлөл 

болгон оруулж байгаа боловч, эдгээр хүмүүс ихэнхдээ Үнэлгээний хорооны хуралд 

оролцоогүй байна. Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр сургалтад сууж авсан 

гэрчилгээний хугацаа дууссан хүмүүсийг Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд 

оруулсан, үнэлгээний хорооны гишүүд нь Үнэлгээний хорооны гишүүнээр 

ажиллахыг зөвшөөрсөн мэдүүлэг, Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, 

зөрчил үүссэн тухай мэдэгдлийг бөглөөгүй байна. Үнэлгээний хорооны хуралдааны 

тэмдэглэл тодорхой бус, хуралдаанд оролцсон гишүүдийн гарын үсэг дутуу зэрэг 

зөрчлүүд маш их байна. Эдгээрийн заримаас дурдвал: 

 Арвайхээр сумын шинэ 36 айлын орон сууцны гадна фасадны засварын 

ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд 

аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Т.Гончигдоржийг оруулсан байхад, 

үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд ороогүй Д.Уранцэцэг тендер 

шалгаруулалтад оролцсон байна.  

 Хужирт сумын 100 хүүхдийн дотуур байрны их засварын ажлыг гүйцэтгэгчийг 

сонгон шалгаруулах үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэлд үнэлгээний 
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хорооны нарийн бичгийн дарга Т.Эрдэнэсүрэн анх “Тахидаг-Овоо” ХХК нь 1.0 

сая төгрөгийн тендерийн баталгааг ирүүлсэн гэсэн боловч дараа нь 

үнэлгээний хорооны гишүүн Ц.Оюун болон нарийн бичгийн дарга 

Т.Эрдэнэсүрэн нь Тахидаг-Овоо ХХК тендерийн баталгаа ирүүлээгүй, үнэлгээ 

хийх шаардлагагүй, татгалзах саналтай байна гэсэн байна. “Тахидаг-Овоо” 

ХХК-ийн тендерийн материалд Төрийн банкны тендерийн баталгаа байхад 

тендерийг дутуу үнэлсэн байна. 

 Арвайхээр сумын төв замын гэрэлтүүлэг, гэрлэн чимэглэл нэмэгдүүлэх 

ажлын техникийн тодорхойлолт, ажлын тоо хэмжээг тендерийн бичиг 

баримтад “Хуучин гэрэлтүүлгийн шонг ашиглаж LED 70 ширхэг гэрэл толгойн 

хамт шинээр суурилуулах, туузан гэрлийг 1 шонд 2 ширхгийг нийт 140-ийг 

суурилуулах” гэжээ. Гэтэл 2016 оны 8-р сарын 04-ний өдөр хуралдсан 

үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэлээс харахад үнэлгээний хорооны 

нарийн бичгийн дарга Т.Эрдэнэсүрэн: “Тус гэрэлтүүлгийн ажлын тоо хэмжээ 

нь улсын чанартай А02-А03 автозамын дагуу 70 ширхэг гэрлийн шон, 140 

ширхэг LED гэрэл толгойн хамт суурилуулах ажил байгаа...” гэж зөрүүтэй 

тайлагнасан байна. 

Аймгийн ЗДТГ ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийг зөрчин тендерийн зар, урилгыг 

цахим сайт болон үндэсний хэмжээний өдөр тутмын сонин хэвлэл, мэдээллийн 

хэрэгслээр зарлаж мэдээлэхгүй, үнэлгээний хороо байгуулахгүйгээр гүйцэтгэгч 

нартай шууд гэрээ байгуулсан байна. 

  

                                    ЗӨВЛӨМЖ 

Аймгийн Засаг дарга Г.Ганболд, ЗДТГ-ын дарга Ц.Ганболд, Орон нутгийн 

өмчийн газрын дарга Н.Ганболд, ХАА-ны албаны дарга Б.Даваасүрэн нарт: 

o Хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор 

үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд хувийн хэвшлийн болон төрийн бус 

байгууллагын худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр сургалтад сууж авсан 

гэрчилгээтэй хоёроос доошгүй төлөөлөгч нарыг оролцуулж байх  

o Үнэлгээний хорооны гишүүдээр үнэлгээний хорооны гишүүнээр ажиллахыг 

зөвшөөрсөн мэдүүлэг, ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил 

үүссэн тухай мэдэгдлийг бүрэн бөглүүлж, хуралдааны тэмдэглэлийг 

ойлгомжтой тодорхой, үнэн зөв хөтөлж, гарын үсэг зуруулж байх 

o Тендерийн зар, урилгыг цахим сайт болон  үндэсний хэмжээний өдөр тутмын 

сонин хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлж байх 

Б.2 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжсэн зарим ТАХ-ний гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулахдаа ХАА-ны журмыг зөрчсөн байна.  
 

Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албанаас зохион байгуулсан ХАА-д 

дараах зөрчлүүд илэрлээ. Үүнд: 

 Арвайхээр сумын шинэ 36 айлын орон сууцны гадна фасадны засварын 

ажлын гүйцэтгэгчийг харьцуулалтын аргаар сонгон шалгаруулахаар ХАА-г 

зохион байгуулсан үнэлгээний хорооны хуралдааны тэмдэглэлд 3 компанид 
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саналын урилга хүргүүлж, 2 компани бүртгүүлж, 2 компани санал ирүүлсэн 

гэж байгаа боловч зөвхөн Эрхэс импекс ХХК-ийн 29.5 сая төгрөгөөр үнийн 

санал ирүүлсэн материал байна. Ган нэгдэл ХХК 31.2 сая төгрөгийн үнийн 

санал ирүүлсэн гэж байгаа боловч материал нь байхгүй. Түргэн хөрвөх 

чадвартай хөрөнгө болон авах боломжит зээлийн хэмжээг шалгарсан ААН 

ирүүлээгүй байна. 

 Арвайхээр сумын нийтийн тээврийн парк шинэчлэлтэд зориулж 2015 онд 

аймгийн ИТХ-аас 125.0 сая төгрөг батлагдсан бөгөөд ХАА-г зохион байгуулах 

эрхийг аймгийн Засаг даргын захирамжаар Арвайхээр сумын Засаг даргад 

шилжүүлсэн байна. Үүний 30.0 сая төгрөгөөр Арвайхээр сумын нийтийн 

тээврийн үйлчилгээнд явж байсан бага оврын 3 автобусыг Өвөр баян бүрд  

ХХК-аас шууд худалдан авсан нь ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 8 дугаар зүйлийг 

зөрчсөн байна. Арвайхээр сумын нийтийн тээврийн парк шинэчлэлтийн 95.0 

сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 2 автобус авах ХАА-г НТШ-ын журмаар цахим 

хэлбэрээр зохион байгуулжээ. Уг тендерт зөвхөн Чамин хаус ХХК материал 

ирүүлж, 93.5 сая төгрөгөөр 2 автобус нийлүүлэхээр шалгарсан байна. Чамин 

хаус ХХК-ийн  ирүүлсэн баримтад нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өр 

авлагагүй гэсэн тодорхойлолтыг Өвөрхангай аймгийн Нийгмийн даатгалын 

хэлтсийн албан бичиг,  даргын үүрэг гүйцэтгэгч Л.Ариунтулгын гарын үсгийг 

хуурамчаар үйлдсэн байна. Иймд аудитын явцад Өвөрхангай аймгийн 

Нийгмийн даатгалын хэлтсээс лавлагаа гаргуулахад Чамин хаус ХХК нь 

бүртгэлгүй болох нь тогтоогдсон. Үүнийг харуулбал: 
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ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 8, 45,46, 47 дугаар зүйлүүдийг зөрчин аймгийн ЗДТГ 

дараах бараа, ажилд шууд гэрээ байгуулжээ.Үүнд: 

 Цагдаагийн газрын албан хэрэгцээнд зориулж 85.8 сая төгрөгөөр 3 өрөө байр 

авах гэрээг Их богд оргил ХХК-тай, 

 Бат-Өлзий сумын шинээр баригдаж буй 75 хүүхдийн цэцэрлэгт тоног 

төхөөрөмж, зөөлөн эдлэл нийлүүлэх 43.3 сая төгрөгийн гэрээг Эрч хүч хөгжил 

ХХК-тай, 

 Арвайхээр сумын ЕБС-ийн 1 дүгээр сургуулийн гадна талбайн ажлын 30.1 сая 

төгрөгийн гэрээг Марзат-Арвай ХХК-тай. 

 Арвайхээр сумын 48 айлын орон сууцны хойд замын ажлын 146.0 сая 

төгрөгийн гэрээг Өндөр сант хайрхан ХХК-тай байгуулжээ.  

Аймгийн ИТХ-ын 2016 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн 46 дугаар 

тогтоолоор Арвайхээр сумын нийтийн орон сууцуудын гадна фасад, дээврийн 

засвар тохижилтод 230 сая төгрөг батлагджээ. Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 8 

дугаар сарын 17-ны а/365 дугаар захирамжаар дээрх хөрөнгө оруулалтын эх 

үүсвэрийг зориулалт, нэр төрөл, нэг төрлийн болон ижил төстэй байдлаар нь 4 

багцад хувааж жагсаалтаар баталсан байна. Энэ багцын дагуу тендер 

шалгаруулалт явуулж болох байтал дээрх хуулийн 8 дугаар зүйлийг зөрчсөн байна. 

Үүнд: 

 Арвайхээр сумын 12 айлын орон сууцны гадна фасадны их засварын ажлын 

15.2 сая төгрөгийн гэрээг Тахидаг-Овоо ХХК-тай, 

 Орон сууцуудын орцны хуучин хаалгыг 2 самбартай кодтой хаалгаар солих 

32.8 сая төгрөгийн ажлыг 4 иргэнтэй 7.1-9.7 сая төгрөгөөр гүйцэтгүүлэхээр, 

  40.3 сая төгрөгөөр 5 орон сууцны дээврийг засварлах ажлыг 6 иргэнтэй 4.6-

9.7 сая төгрөгөөр нийт 50.8 сая төгрөгөөр гүйцэтгүүлэхээр шууд гэрээ 

байгуулсан байна.  

 

                              ЗӨВЛӨМЖ 
Аймгийн ЗДТГ-ын дарга Ц.Ганболд, Орон нутгийн өмчийн газрын дарга 
Н.Ганболд, ХАА-ны албаны дарга Б.Даваасүрэн нарт: 
 

o Хуулийн дагуу ХАА-г зохион байгуулж, тендерийг үнэлж байх 

o Хуурамч баримт бүрдүүлэн тендерт оролцдог, тендерт шалгарснаас өөр 

бараа нийлүүлдэг компанийг шалгаруулахгүй байх 

Б.3 Зарим ТАХ-ний ХАА-г хуульд заасан хугацаанд зохион байгуулж, 
тайлагнасан эсэх нь тодорхой бус байна. 
 

Аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албанаас зохион байгуулсан ХАА-г 

хуульд заасан хугацаанд зохион байгуулж, тайлагнасан байна.  
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Харин аймгийн ЗДТГ-аас зохион байгуулсан ХАА-ны мэдээ, тайланг удаа 

дараа шаардсан боловч гаргаж өгөөгүй, зөвхөн СТСХ-ийн санхүүжилт олгохтой 

холбогдуулж  бүрдүүлсэн  гэрээ, хүлээн авсан актаас өөр баримт материал үзээгүй 

болно. 

 
Б.4 ХАА-аас бий болсон хэмнэлтийг эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлтэй 
зарцуулсан байна. 
 

Орон нутагт эрх шилжсэн улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдсэн төсөл арга 
хэмжээ нь гэрээ, ажлын гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжигдсэн, орон нутгийн төсвийн 
хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний ХАА-аас бий болсон хэмнэлтийг ИТХ-ын 
тогтоолын дагуу зарцуулсан байна. 
 
В. Гэрээний хэрэгжилтэд тавих хяналт хангалтгүй байгаагаас чанарын болон 
ашиглалтын шаардлага хангахгүй ТАХ байна. 
 
В.1 Гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээнд хариуцлагын талаар тодорхой 
тусгаагүйгээс хугацаандаа хэрэгжээгүй ТАХ нэлээд байна. 
 

Гүйцэтгэгчтэй байгуулсан зарим гэрээнд хуулийн зүйл, заалтыг буруу 

хэрэглэсэн тохиолдол байна. Тухайлбал: Гэрээний тусгай нөхцөлд “Чанарын 

баталгаат хугацаа одоо мөрдөгдөж байгаа Барилын тухай хуулийн 12 дугаар 

зүйлийн 12.4-т зааснаар 3 жил байна” гэжээ. Гэтэл Барилын тухай хуулийн 12 дугаар 

зүйл нь барилгын зураг төсөлд тавих шаардлага байгаа бөгөөд 12.4 гэсэн заалт 

байхгүй байна. Харин тус хуулийн 14.3-т “Барилга байгууламжийг ашиглалтад 

зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаа нэг жил байна”, 14.6-д “Энэ хуулийн 14.3-т заасан 

хугацаа дуусгавар болсноос хойш барилга байгууламжийн гадна, дотор засал, бүх 

төрлийн материал, үндсэн хийц, бүтээц, цэвэр, бохир ус, уур, хий, дулаан, 

цахилгаан, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмж, тоноглолын хэвийн ашиглалтын 

хугацаа гурваас доошгүй жил байна” гэж заажээ. Гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээнд 

хугацаандаа гүйцэтгээгүй бараа, ажил, үйлчилгээний хариуцлагын талаар тодорхой 

тусгаагүйгээс хугацаа хэтэрсэн ТАХ-нд хариуцлага огт тооцохгүй байна. 

Дараах төсөл, арга хэмжээнүүд гэрээт хугацаандаа дуусаагүй байна. Үүнд: 
 

Улсын төсөв: 

 Сантехникийн болон цонхны гадна амлагаа нэмж хийлгэхээр нэмэлт гэрээ 
байгуулсны улмаас Тарагт сумын 100 хүүхдийн дотуур байрны барилгын их 
засвар 11 хоногоор хэтэрсэн,  

 Гүйцэтгэгч байгууллагаас шалтгаалан Хужирт сумын 100 хүүхдийн дотуур 
байрны барилгын их засвар 10 хоногоор гэрээний хугацаа хэтэрсэн,  

 
Орон нутгийн төсөв: 

 Цаг агаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалж барилгын цутгалт, материалын 
тээвэрлэлтийн явц хойшилсон тул Бат-Өлзий сумын 75 хүүхдийн 
цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил 24 хоног,  

 Санхүүжилтийг хугацаанд нь олгоогүй шалтгаанаар гүйцэтгэгч байгууллага 2 
удаа ажилчдаа барилгын талбай дээрээс буулгасан тул Уянга сумын 
Жаргалант багт цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил 72 хоног, 
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 Блокны хаалтад хийсэн материал хугацаандаа ирээгүйгээс Арвайхээр сумын 
хуучин 48 айлын орон сууцны гадна фасадны их засвар 5 хоног,  

 Гүйцэтгэгч байгууллагаас шалтгаалан Арвайхээр сумын шинэ 36 айлын орон 
сууцны гадна фасадны их засвар 5 хоног, Баян-Өндөр сумын цэцэрлэгийн 
барилгын өргөтгөлийн ажил 10 хоног, Арвайхээр сумын ЕБ-ын 1 дүгээр 
сургуулийн их засвар 45 хоног, Арвайхээр сумын төв замын гэрэлтүүлэг, 
гэрлэн чимэглэл нэмэгдүүлэх ажил 48 хоног, Хужирт сумын спорт заалны 
дулаан, сантехникийг хийх ажил 63 хоног, Бат-Өлзий сумын шинээр баригдаж 
буй 75 хүүхдийн цэцэрлэгт тоног төхөөрөмж, зөөлөн эдлэл нийлүүлэх ажил 
68 хоног гэрээт хугацаанаас тус, тус хэтэрсэн байна.  

 
ЗӨВЛӨМЖ 

Аймгийн ЗДТГ-ын дарга Ц.Ганболд, ГХБХБГ-ын дарга Ч.Гүнсэнхорол, БХБ-ын 
хэлтсийн дарга А.Энхцэцэг нарт: 
 

o Гүйцэтгэгчтэй байгуулж буй гэрээг хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулийн 
зүйл, заалттай уялдуулах  

o Гүйцэтгэгчээс шалтгаалан гэрээт хугацаандаа ашиглалтад хүлээлгэн өгөөгүй 
тохиолдолд алданги тооцох талаар гэрээнд тусгаж, хэрэгжүүлж хэвших 

 
В.2 Санхүүжилтийг зориулалтын дагуу зарцуулсан байна. 
 

Улсын төсөв: 
Орон нутагт ХАА-ны эрх шилжиж 2016 онд хэрэгжүүлсэн 8 ТАХ-г гэрээний 

дагуу 320.2 сая төгрөгөөр, 2015 онд хэрэгжсэн боловч санхүүжилт дутуу 4 төсөл 
арга хэмжээг 533.6 сая төгрөгөөр санхүүжүүлсэн байна. 

 
 Орон нутгийн төсөв: 
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2016 онд 1,539.4 сая төгрөгийн  

төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр баталсан байна. Тайлант онд 29 төсөл арга 
хэмжээнд 1,976.1 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон байна. Үүний 593.5 сая төгрөг 
нь өмнөх онд хөрөнгийн шийдвэр гарч тайлант онд ТАХ нь хэрэгжсэн Бат-Өлзий 
сумын 75 хүүхдийн цэцэрлэг, Арвайхээр сумын нийтийн тээврийн парк шинэчлэлт, 
24.8 сая төгрөг нь  урд онд ажлыг гүйцэтгэж, санхүүжилт дутуу олгосон Зүүнбаян-
Улаан сумын халуун усны барилга, Хужирт сумын багш хөгжлийн төвийн 
тохижилтын ажлууд байжээ. Арвайхээр сумын 48 айлын орон сууцны барилгын 
дээврийн гарц, агааржуулалтын яндан хоолой, усны хаялга төмөр хийх засварын 
ажлын гүйцэтгэл дутуу байснаас 5.8 сая төгрөгийн санхүүжилт олгоогүй байна. 

 

 

62.10%
23.60%

5.10%
9.20%

Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг зориулалтаар нь ангилбал

Барилга байгууламж Дэд бүтэц Тоног төхөөрөмж Нийтийн тээвэр, албан хэрэгцээний авто машин
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В.3 ТАХ-ний гэрээ, ажлын гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилт олгосон байна. 
 
Орон нутагт эрх шилжсэн улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүжсэн 

төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээнд ажлын гүйцэтгэл дутуу болон 
хуурамч гүйцэтгэлд санхүүжилт олгосон зөрчил илрээгүй болно. 

 
В.4 ТАХ нь 2015 онд хэрэгжсэн ажлын дутуу санхүүжилтийг 2016 онд олгожээ. 
 

Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр санхүүжүүлэхээр 2015 онд гэрээ байгуулж, 
гэрээний хугацаа 20-29 хоног хэтэрч ашиглалтад хүлээн авсан, санхүүжилт дутуу 
дараах төсөл арга хэмжээнд 2016 онд санхүүжилтийг олгосон байна. Үүнд: 

 Арвайхээр сумын Цахилгаан хангамжийг сайжруулах /Бурхийн хэсэг, шинэ 
түүхий эдийн зах, өвсний фондын арын хэсэг, БОЭТ-ийн зүүн дэнж, Өгөөмөр 
хэсгийн цахилгаан хангамжийн ажил/ гүйцэтгэсэн Баянмогод ХХК-д 219.0 сая 
төгрөг, 

 Баруунбаян-Улаан, Гучин-Ус сумдын цахилгаан хангамжийн өргөтгөл, 
шинэчлэлийн ажил, Арвайхээр сумын Цахилгаан хангамжийг сайжруулах 
/Цагаан хаалга, Жаст ШТС-ын зүүн хэсгийн цахилгаан хангамжийн барилга 
угсралтын ажил/ Баянцэгц ХХК-д 122.7 сая төгрөг, 

 Арвайхээр сумын цахилгаан хангамжийг сайжруулах /10, 11-р баг, ЦБСЦ-ын 
зүүн хэсэг дэх ЦДАШ-ын 0.4 кв ажлын гүйцэтгэл/  Хангай-Энержи ХХК-д 191.9 
сая төгрөгийн санхүүжилт олгожээ.  

 
В.5 ТАХ-ний хэрэгжилтэд тавих хяналт хангалтгүй байна. 
 

Улсын төсөв: 

БСШУСЯ-аас улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2016 онд 376.9 сая 

төгрөгийн  тоног төхөөрөмжийг тус аймгийн сургууль цэцэрлэгүүдэд хуваарилсан 

хуваарийг аймгийн БСУГ-т ирүүлсэн байна. Гэтэл хуваарилагдсан тоног 

төхөөрөмжөөс нийт 9 цэцэрлэг, 1 ЕБС-д бүгд 26.9 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж 

ирээгүй байхад БСУГ хэрэгжилтэд хяналт тавиагүй байна.  

 

Орон нутгийн төсөв: 

Сүвэн-Уул ХХК нь БОЭТ, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд тоног төхөөрөмж 

нийлүүлэх тендерт болон гэрээнд заасан үзүүлэлтийг хангаагүй тоног төхөөрөмжийг 

БОЭТ-д нийлүүлсэн байхад гэрээтэй тулгаж үзээгүй, комисст гэрээ байгуулсан 

ажилтан оролцоогүй, хүлээж авсан байна.   

 
Д/д Тоног 

төхөөрөмжийн нэр 
 

Гэрээгээр нийлүүлэх тоног 
төхөөрөмжийн үзүүлэлт 

Сүвэн-Уул ХХК–ийн нийлүүлсэн 
тоног төхөөрөмжийн үзүүлэлт 

 

 

 

1 

 

 

 

Монитор 

1. Бичлэг 6 ЭКГ-2, SpO2, RR, 
EtCO2,IBP-2 бичлэгийн хурд 6.25, 12.5, 
25, 50 mm/sek 
2. Хүчилтөрөгчийн гаралт хэмжигчтэй 
3. 12 сувагтай электро кардиограф 
хэмжих горимтой. 
4. Дохионы 3 түвшинтэй, мэдээлэгч 
гэрлийн ламп 
5. Дахин цэнэглэдэг цэнэгээ барьдаг 
батарейтай байх. 
6 .Мэдрэгчтэй дэлгэцтэй, эргэдэг 
кноптой. 

1. Бичлэг 6 ЭКГ-2, SpO2, RR,  
бичлэгийн хурд 6.25, 12.5, 25, 50 
mm/sek 
2. Дохионы 3 түвшинтэй, мэдээлэгч 
гэрлийн ламп 
3. Дахин цэнэглэдэг цэнэгээ барьдаг 
батарейтай байх. 
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2 

 
Хагалгааны багаж 
/эмэгтэйчүүд/ 

Гинекологийн хагалгааны иж бүрэн 
багаж хэрэгсэл /нэр төрөл 42-с дээш/ 

Гинекологийн хагалгааны иж бүрэн 
багаж хэрэгсэл /нэр төрөл 26 нэр 
төрлийн 43 ширхэг/ 
 

 
3 

Шээсний 
шинжилгээний 
аппарат 

1. 15-16 үзүүлэлтэй, тунадас хардаг 
2. Бүрэн автомат 
3. Тог баригчтай 

1. 15-16 үзүүлэлтэй, тунадас 
хардаггүй 
2.  Хагас автомат 
3. Тог баригчгүй 

 
 
4 

 
Хүчилтөрөгч 
өтгөрүүлэгч 

1. Цахилгаан тэжээл 220В, 50Гц 1Тz 
2. Хүчилтөрөгчийн концентранци 95,5-
85% 
3. Хүчилтөрөгчийн урсгал 1-5л/мин 
4. Гарах даралт 0,04-0,05МРа 
 

1. Цахилгаан тэжээл 220В, 50Гц 
1Тz 
2. Хүчилтөрөгчийн концентранци 
95,5-85% 
3. Хүчилтөрөгчийн урсгал 1-5л/мин 

5 Ходоодны видео 
дуран 

Fujinon 2200 маркийн процессорт 
тохирох /ходоодны дурангийн марк 
EG250 WL 5/ 

Fujinon 2200 маркийн XENON ламп 

6 Гематологи 
анализатор 

1.Бүрэн автомат 
2. 20 үзүүлэлтэй  
3. тог баригчтай байх 

1. Хагас автомат 
2. 20 үзүүлэлтэй  
3. тог баригчтай байх 

 

Дээрх зөрчлүүдэд албан шаардлага бичигдэв. 

 

ЗӨВЛӨМЖ 
БСУГ-ын дарга Ж.Пүрэвсүрэн, БОЭТ-ийн захирал Э.Хүдэрчулуун нарт: 

o Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ирсэн тоног төхөөрөмжийг нэр төрөл, тоо 
хэмжээ, үзүүлэлттэй тулган авч байх  
 

В.7 Зарим ТАХ чанарын болон ашиглалтын шаардлага хангахгүй байна. 

 

Дараах төсөл арга хэмжээний чанар сайн болсон байна. Үүнд: 

 

      Улсын төсөв: 

 Халзан хайрхан ХХК-ийн 78.8 сая төгрөгөөр гүйцэтгэсэн Нарийнтээл сумын 

Цагдаагийн кабон байрны барилга угсралт,  

 ӨВ-Од барилга ХХК-ийн 50.0  сая төгрөгөөр гүйцэтгэсэн Тарагт сумын Дотуур 

байрны барилгын засвар, 

 Ган нэгдэл ХХК-ийн 32.5  сая төгрөгөөр гүйцэтгэсэн Арвайхээр сумын ЕБ-ын 

2 дугаар сургуулийн барилгын дээврийн засвар, 

 

Орон нутгийн төсөв: 

 Марзат цамхаг ХХК-ийн 46.2 сая төгрөгөөр гүйцэтгэсэн Бат-Өлзий сумын 

ЕБС-ийн өргөтгөлийн дээврийн засвар, 

 Тералинк ХХК-ийн 70.5 сая төгрөгөөр гүйцэтгэсэн Хужирт сумын спорт 

заалны гадна дулаан, дотор сантехникийн их засварын ажил,  

 Өндөр бөх ХХК-ийн 146.0 сая төгрөг/Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт 

100.0 сая төгрөг, ОНХС-ийн санхүүжилт 46.0 сая төгрөг/-өөр гүйцэтгэсэн 

Баян-Өндөр сумын цэцэрлэгийн өргөтгөл  

 

ХАА-г зохион байгуулах эрхийг тухайн байгууллага, орон нутагт шилжүүлж, аж 

ахуйн аргаар гүйцэтгэсэн ТАХ-үүдийг хямд зардлаар чанартай гүйцэтгэсэн байна. 

Үүнд:  
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 Арвайхээр сумын ЕБ-ын 4 дүгээр сургуулийн барилгын агааржуулалтын 

системийг мэргэжлийн байгууллагаас зөвлөгөө авч  4.0 сая төгрөгт багтаан 

гүйцэтгэсэн 

 Хархорин сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн нэг бүлэг, эрхлэгчийн 

өрөө бүхий  72 м.кв барилгыг 10.0 сая төгрөгөөр  гүйцэтгэсэн,  

 Хархорин сумын Орхон цогцолбор сургуулийн цэвэр усны 324 метр шугамыг 

8.0 сая төгрөгт багтаан татаж, 00-ийг холбосон байна.   

 

    Аж ахуйн аргаар 10.0 сая төгрөгөөр гүйцэтгэсэн Хархорин сумын 1-р цэцэрлэгийн өргөтгөл. 

 

     Дараах ажлууд чанарын шаардлага хангахгүй байна. Үүнд: 

Улсын төсөв: 

 Гүнчимэгтэй ХХК 43.9 сая төгрөгөөр Хужирт сумын 100 хүүхдийн дотуур 

байрны зөвхөн 2 дугаар давхрын хана таазыг засварласан ба  зарим хэсэгт 

эмульс хууларсан,  

 Харшийн гэгээ ХХК 44.3 сая төгрөгөөр Нарийнтээл сумын цэцэрлэгийн 

барилгын засварыг гүйцэтгэсэн ба барилгын дотор хананд 12 м.кв талбайг 

чанар муутай будгаар будсанаас ховхорсон байгаа тул дахин будах 

шаардлагатай болсон, гадна фасадын эмульс шохой нь хууларсан байна.  

 Их богд оргил ХХК 78.8 сая төгрөгөөр гүйцэтгэсэн Бат-Өлзий сумын 

цагдаагийн кабон байрны цагдаагийн ажилтны амьдардаг өрөөний болон 

гадна фасадын  эмульс  хууларсан,  

 Ган нэгдэл ХХК 49.5 сая төгрөгөөр Арвайхээр сумын 4-р цэцэрлэгийн 

барилгын хаалга, цонх, дотор заслын засварыг гүйцэтгэсэн байна. Цонхны 

тавцангийн амлагааны замаск ховхорч нурсан, дотор хана мөөгөнцөртөж 

харласан, чанар муутай будаг, эмульсээр будсанаас ховхорч хууларсан 

байна. 
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   Арвайхээр сумын 4-р цэцэрлэгийн тавцангийн амлагааны замаск ховхорсон, мөөгөнцөртсөн байна. 

 

 

Орон нутгийн төсөв: 

 Бат-Өлзий сумын 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгыг Эрч хүч хөгжил ХХК 

456.7 сая төгрөгөөр гүйцэтгэжээ. Бохирын худаг хэт жижиг ухагдсанаас болж 

амархан дүүрч хальдаг тул гар аргаар ажиллагсад нь шавхдаг, ашиглалтад 

орсноос хойш бохирын хоолой нэг удаа битүүрсэн, халаалтын 2 ширхэг 

радиатор цоорч ус алдсан байна. 

 Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-т 1997 онд үйлдвэрлэгдэж, 2006 

онд Монгол улсад орж ирсэн 30.0 сая төгрөгөөр шууд худалдан авсан 3 

автобусны хоёр нь ашиглах боломжгүй болсон байна. 

 Чамин хаус ХХК-ийн 93.5 сая төгрөгөөр нийлүүлсэн 2 автобус нь тендерт 

оролцохоор ирүүлсэн материал дээрхээс өнгө, чанар, үзэмж маш муу, 

зорчигчийн суудал тав тухгүй, гадна тал бүтэн замасктай байгаа тул албан 

шаардлага бичсэн болно.  

 Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас Арвайхээр сумын 

хөрсний бохирдлыг бууруулах, хог хаягдлыг зөөвөрлөх зорилгоор хог 

тээврийн 2 авто машиныг нийт 58.0 сая төгрөгөөр худалдан авах эрхийг 

Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-т шилжүүлсэн байна. Худалдан 

авсан хоёр автомашины нэг болох 23.0 сая төгрөгөөр авсан 51-54 ӨВА улсын 

дугаартай 1996 онд солонгос улсад үйлдвэрлэгдсэн KIA TRADE маркийн авто 

машин нь чанар, өнгө үзэмж муу, мотор болон бусад эд ангиар тос хаясан, 

аккумляторын таг байхгүй зэрэг нь олон жил эдлэгдсэн, чанар муутайг 

харуулж байна. Монголын автомашины зах зээлд 3-5 тонны даацтай БНСУ-

ын KIA автомашины үйлдвэрт үйлдвэрлэгдсэн ачааны шинэ буюу Монгол 

улсад явж байгаагүй автомашинууд 12.0-17.0 сая төгрөгийн үнэтэй байна. Уг 

автомашиныг зах зээлийн үнээс хэт дээгүүр үнээр худалдан авсан байна.      

 Арвайхээр сумын төв зам дагуу шинээр суурилуулсан гэрэлтүүлгийн шон нь 
өмнөх шонгоос чанарын хувьд маш муу байна. Арвайхээр тохижилт 
үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-ын ажилтнуудтай уулзаж ярилцахад: “Өмнө байсан 
гэрэлтүүлгийн шонг автомашин дайрахад суурийн цементтэй хэсгээрээ 
ховхорч унадаг байсан тул шонг эргэж ашиглаж болдог. Харин шинээр 
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суурилуулсан гэрэлтүүлгийн шон нь маш нимгэн, бахиар татахад пивоны 
лааз шиг урагддаг тул дахин ашиглахааргүй чанар муутай” гэж байв. 

 Хүлгийн дээд ХХК-ийн 75.0 сая төгрөгөөр 2015 онд нийлүүлсэн хог тээврийн 

3 автомашины 2 нь эвдэрсэн, 

 Итгэлт-Өргөө ХХК 2014 онд 91.4 сая төгрөгөөр гүйцэтгэсэн Хужирт сумын 

спорт заалны барилгын их засварын ажил чанаргүй хийгдсэнээс заалны 

ашиглалт муу, бэлтгэл хийхэд хүндрэлтэй болсон байгаа тул гүйцэтгэгчээр 

засварын ажлыг дахин хийлгэх шаардлагатай байна. 2015 онд заалны тааз, 

гадна талын халтардсан хэсгийг шохойн будгаар будах, нэгдүгээр давхрын 2 

өрөөний заслын ажлыг дуусгах, шатны гишгүүрийг цемент шохойн 

зуурмагаар тэгшилж, тавцанд плита нааж, бариулыг будах, заал болон 

туслах өрөөнүүдийн шал, ханын халтардсан хэсгүүдийг сэргээж будах, 

хагарсан цонхны шилийг солих зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэх байсныг хийгээгүй 

байна.  

 Сүвэн-Уул ХХК нь бүрэн автомат гематологи анализатор захиалсан байхад 

хагас автоматыг 12.1 сая төгрөгөөр нийлүүлсэн,  ба урвалж бодис байхгүйн 

улмаас ашиглагдаагүй, шээсний шинжилгээний аппарат нь тог баригчгүй 

тунадас хардаггүй, БОЭТ-ийн түвшинд шаардлага хангахгүй, оношилгооны 

ач холбогдол багатай тоног төхөөрөмж байна. Урвалж бодис байхгүйн улмаас 

ашиглагдаагүй, утлагын 2 ширхэг аппарат шинээрээ ажиллахгүй байна. 

 
Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдсэн барилга угсралт, 

их засварын ажлын техник хяналтын зардал ГХБХБГ-т 2016 онд олгогдоогүйгээс үе 
шатны ажлуудад тавих хяналт сулрах эрсдэл дагуулж байгаа тул  үе шатны 
ажлуудад тавих хяналт сулрах эрсдэлтэй байна.  
 
 

      ЗӨВЛӨМЖ 
ГХБХБГ-ын дарга Ч.Гүнсэнхорол, ГХБХБГ-ын БХБ-ын хэлтсийн дарга 
А.Энхцэцэг, БОЭТ-ийн захирал Э.Хүдэрчулуун, Арвайхээр тохижилт 
үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-ын дарга Д.Сүх-Өлзий нарт: 
 

o Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3, 14.6 дахь хэсэгт заасны 
дагуу барилга угсралт их засварын чанаргүй хийгдсэн ажлыг гүйцэтгэгчээр 
дахин хийлгэх 

o ТАХ-г хүлээн авахдаа тендерт шалгарсан болон гэрээнд заасан техникийн 
тодорхойлолт, үзүүлэлт, тоо хэмжээтэй тулган үзэж, зөрүүтэй тохиолдолд 
гүйцэтгэгчид буцааж шаардлага хангасан бараа, ажил, үйлчилгээг авч байх   

o Баталгаат хугацаанд засвар үйлчилгээг хийлгүүлж хэвших 
o Гэрээнд тусгагдсан техник хяналтын зардлыг авч, барилга угсралт, их 

засварын үе шатны ажлуудад хууль, журмын дагуу хяналт тавьж байх  
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Хөрөнгө оруулалтын ТАХ-ний гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалт, 
гэрээний хэрэгжилтэд тавих хяналт хангалтгүй байна. 

 
Хуулийн шаардлагад нийцүүлэн ТАХ-г төлөвлөж байгаа ч зарим оновчтой 

бус хөрөнгө оруулалт батлуулсан байна. 

 Ихэнх ТАХ-г аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 

үндсэн чиглэлд үндэслэн төлөвлөсөн боловч зарим ажлын нэр, зориулалт 

өөрчлөгдсөн байна. 

 Зарим хөрөнгө оруулалтын ТАХ-ний хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой 

тодорхойлоогүй байна. 

 Төсвийн тухай хуульд ТАХ-ний нэр, эхлэх, дуусах хугацаа, байршил болон 
ангилал зөрүүтэй тусгагдаагүй байна. 
 
 

ТАХ-ний гэрээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажиллагааны үр 
нөлөө хангалтгүй байна.  

 Үнэлгээний хороог журмын дагуу зохион байгуулаагүй, ХАА-ны ил тод 

байдлыг хангаагүй тохиолдол байна. 

 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжсэн зарим ТАХ-ний гүйцэтгэгчийг 
сонгон шалгаруулахдаа ХАА-ны журмыг зөрчсөн байна.  

 Зарим ТАХ-ний ХАА-г хуульд заасан хугацаанд зохион байгуулж, тайлагнасан 
эсэх нь тодорхой бус байна. 

 ХАА-аас бий болсон хэмнэлтийг эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлтэй 
зарцуулсан байна. 
 

Гэрээний хэрэгжилтэд тавих хяналт хангалтгүй байгаагаас чанарын 
болон ашиглалтын шаардлага хангахгүй ТАХ байна. 
 

 Гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээнд хариуцлагын талаар тодорхой 
тусгаагүйгээс хугацаандаа хэрэгжээгүй ТАХ нэлээд байна. 

 Санхүүжилтийг зориулалтын дагуу зарцуулсан байна. 

 ТАХ-ний гэрээ, ажлын гүйцэтгэлийн дагуу санхүүжилт олгосон байна. 

 ТАХ-ний хэрэгжилтэд тавих хяналт хангалтгүй байна. 

 Зарим ТАХ чанарын болон ашиглалтын шаардлага хангахгүй байна. 

 
 

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР 

 

Дүгнэлт 
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Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын тамгын газар болон Засаг даргын дэргэдэх 

Орон нутгийн өмчийн газраас аудитын тайлангийн төсөлд ирүүлсэн саналд өгөх 

тайлбар 

                                                                                    

 1. “Арвайхээр сумын төв замын дагуух гэрэлтүүлгийг солих ажил нь Арвайхээр 

хотын өнгө үзэмжийг сайжруулах зорилгоор хийгдсэн ажил юм. Өмнө нь байсан 70 

ширхэг гэрлийн шон нь өөр өөр хийц загвартай байсан нь хотын өнгө үзэмжид 

сөргөөр нөлөөлж байсан. Иймд 70 ширхэг гэрлийн шонг нэг загвартай, LED 

гэрэлтэй, үйлдвэрийн шонгоор сольж иж бүрэн шинэчилсэн. Үүнд нийт 79,6 сая 

төгрөг зарцуулсан. Харин солигдсон гэрлийн шонгуудыг Арвайхээр хотын 

захирагчийн алба гэр хорооллуудын дундах гэрэлтүүлгийг шинэчлэх, засварлахад 

ашиглаж байна. Иймд та бүхний дүгнэлтэд дурдсан үргүй зардал гаргасан зүйл 

байхгүй болохыг мэдэгдэж байна” гэсэнд дараах тайлбарыг өгч байна. Үүнд: 

- Өмнө байсан 70 ширхэг гэрлийн шон нь өөр өөр хийц загвартай байгаагүй бөгөөд 

тус гэрэлтүүлгийн шон хоорондын гэрлийн утсыг дахин ашиглаж болохооргүй 

болсон, буулгахад нэлээд хэмжээний зардал гарсан, гэр хорооллуудад тавихад 10.0 

гаруй сая төгрөг зарцуулсан байгаа тул тайланд өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй 

гэж үзсэн болно.  

 2. “Бат-Өлзий, Нарийнтээл сумдын цагдаагийн кобан байр барих ажил нь Хууль 

зүйн яамны төсвөөр батлагдан хийгдсэн бөгөөд худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулах эрх нь аймгийн Засаг даргад шилжиж ирээгүй. Иймд энэ асуудлыг орон 

нутгийн хөрөнгө оруулалтын ажилтай холбож авч үзэх шаардлагагүй юм. Харин энэ 

талаарх дүгнэлтийг Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчид нь хүргүүлж шийдвэрлүүлэх нь 

зүйтэй” гэсэнд дараах тайлбарыг өгч байна. Үүнд: 

- Тус аудитаар Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд 

санхүүжигдсэн төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийн үр дүнд дүгнэлт өгч байгаа тул 

худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах эрх нь аймгийн Засаг даргад шилжиж 

ирээгүй ч байсан Хууль зүйн сайдын багцад батлагдан ХАА-г зохион байгуулах 

эрхийг аймгийн Цагдаагийн газарт шилжин ирсэн учраас өөрчлөлт ороогүй болно. 

 3. “Хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах 

зорилгоор үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд хувийн хэвшлийн болон төрийн бус 

байгууллагын худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр сургалтад сууж авсан 

гэрчилгээтэй 2-оос доошгүй төлөөлөгч нарыг оролцуулж байх  - 2016 онд үнэлгээний 

хороог байгуулахдаа Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.4 дэх заалтын дагуу 

төрийн бус байгууллагын төлөөлөл, орон нутгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас 

томилогдсон иргэн, Засаг даргын Тамгын газрын ажилтныг оролцуулан үнэлгээний 

хороог байгуулсан. Ямар нэгэн үнэлгээний хороог байгуулахдаа ТББ төлөөлөл, 

Холбогдох байгууллагын саналд өгөх тайлбар 
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иргэний төлөөллийг орхигдуулсан зүйл байхгүй болно. Аймагт үйл ажиллагаа 

явуулж буй төрийн бус байгууллагуудад худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр 

мэргэшсэн А3 сертификаттай иргэд цөөхөн байдаг бөгөөд бид бололцооны хирээр 

үнэлгээний хороонд ээлжлэн оруулж томилсон. Харин үнэлгээний хороо хуралдах 

зарыг ТББ-ын төлөөлөлд удаа дараа мэдэгддэг ч хуралд ирдэггүй энэ нь бидний 

ажлын үйл ажиллагаатай холбоотой бус юм” гэсэн байгаа тул дараах байдлаар 

өөрчлөв. Үүнд: 

- “Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд төрийн бус байгууллагын нэг төлөөлөгч 

оролцож бусад нь төрийн албан хаагч нар байгаа нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 47 

дугаар зүйлийн 47.4-т ”Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах 

зорилгоор үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн 

холбоодын төлөөлөл, хувийн хэвшлийн, эсхүл төрийн бус байгууллагын хоёроос 

доошгүй төлөөлөгч, орон нутагт тухайн нутаг дэвсгэрийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлаас томилсон иргэн, Засаг даргын Тамгын газрын ажилтныг оролцуулна” 

гэснийг зөрчсөн байна. Үнэлгээний хороонд ЛЭОС-ийн Өвөрхангай аймаг дахь 

салбарын зохицуулагч Ч.Ганцэцэг, Монголын гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэгийн 

Өвөрхангай аймаг дахь салбарын менежер Ш.Оюунчимэг, Өвөрхангай аймаг дахь 

Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн тэргүүн П.Чимэг нар нэг, 

нэгээрээ  төрийн бус байгууллагын төлөөлөл болгон оруулж байгаа боловч, эдгээр 

хүмүүс ихэнхдээ Үнэлгээний хорооны хуралд оролцоогүй байна” гэж бичсэнийг 

“Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд төрийн бус байгууллагын нэг төлөөлөгч,  

иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас томилсон иргэнийг төлөөлж аймгийн ИТХ-ын 

санхүү, төсөв хариуцсан ажилтан зарим үед оролцож бусад нь төрийн албан хаагч 

нар байгаа нь ТБОНӨХБАҮХАТХ-ийн 47 дугаар зүйлийн 47.4-т ”Худалдан авах 

ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд 

тухайн салбарын мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл, хувийн хэвшлийн, эсхүл төрийн 

бус байгууллагын хоёроос доошгүй төлөөлөгч, орон нутагт тухайн нутаг дэвсгэрийн 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас томилсон иргэн, Засаг даргын Тамгын газрын 

ажилтныг оролцуулна” гэснийг зөрчсөн байна. Үнэлгээний хороонд ЛЭОС-ийн 

Өвөрхангай аймаг дахь салбарын зохицуулагч Ч.Ганцэцэг, Монголын гэр бүлийн 

сайн сайхны нийгэмлэгийн Өвөрхангай аймаг дахь салбарын менежер 

Ш.Оюунчимэг, Өвөрхангай аймаг дахь Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах 

нийгэмлэгийн тэргүүн П.Чимэг нар нэг, нэгээрээ  төрийн бус байгууллагын төлөөлөл 

болгон оруулж байгаа боловч, эдгээр хүмүүс ихэнхдээ Үнэлгээний хорооны хуралд 

оролцоогүй байна” гэж өөрчлөв. 

 6. “Цагдаагийн газрын албан хэрэгцээнд зориулж 85,8 сая төгрөгөөр 3 өрөө 

байр худалдан авах гэрээ Их богд ХХК-тай байгуулсан. Учир нь цагдаагийн газрын 

албан хэрэгцээнд ашиглагдаж байсан 24 айлын орон сууц дахь  3 өрөө хуучин 

байрыг Их богд-Оргил ХХК-аас хамгийн өндөр үнээр тооцон авах санал ирүүлсэн 

учир Их богд ХХК-тай шууд гэрээ байгуулсан” гэсэнд дараах тайлбарыг өгч байна.  

Үүнд: 
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- Цагдаагийн газрын албан хэрэгцээнд ашиглагдаж байсан 24 айлын орон сууц дахь  

3 өрөө хуучин байрыг Их богд-Оргил ХХК-аас өөр байгууллага иргэдээс ирүүлсэн 

санал аудитын явцад үзээгүй тул өөрчлөх боломжгүй байна. 

 7. “Бат-Өлзий суманд шинээр баригдсан 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 

угсралтын ажилд Эрч хүч хөгжил ХХК 456,3 сая төгрөгөөр гүйцэтгэхээр тендерт 

шалгарсан гэрээ байгуулсан. Ажлын хэмнэлт 43,3 сая төгрөгийг тус цэцэрлэгт тоног 

төхөөрөмж, зөөлөн эдлэл нийлүүлэхээр Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр, бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 

34.1.3, 34.1.4 дахь заалтуудын дагуу шууд гэрээ байгуулсан. Энэ нь хууль зөрчсөн 

зүйл байхгүй болно” гэсэнд дараах тайлбарыг өгч байна.  Үүнд: 

- Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр, бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1.3-т “нэмэлт нийлүүлэлт нь анхны 
гэрээний үнийн 20 хувиас хэтрэхгүй нөхцөлд анхны гэрээний дагуу нийлүүлсэн 
бараа, тоног төхөөрөмжийн зарим хэсгийг солих, засварлах болон нэмж 
нийлүүлэх үед нийлүүлэгчийг өөрчлөх нь захиалагч өөр төрлийн техникийн 
үзүүлэлттэй материал авахад хүргэх, энэ нь ашиглалт болон засвар үйлчилгээнд 
техникийн хүндрэл учруулах, эсхүл үргүй зардал гаргахаар бол”; 34.1.4-т “нэмэлт 
ажлын өртөг нь анхны гэрээний үнийн 15 хувь болон энэ хуулийн 8.1.1-д заасан 
харьцуулалтын босго үнийн аль багаас хэтрээгүй нөхцөлд тендер 
шалгаруулалтаар худалдан авсан ажлын нэмэлт болон түүнтэй ижил төстэй 
ажлыг давтан хийх тохиолдолд дахин тендер шалгаруулалт явуулснаар илүү 
сайн санал ирэхгүй гэж үзсэн бол”; гэсэн байдаг. Энэ заалт нь дээрх гэрээнд  
хамаарахгүй юм. Учир нь Эрч хүч хөгжил ХХК-ийн 456,3 сая төгрөгөөр гүйцэтгэх Бат-
Өлзий суманд шинээр баригдсан 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын гэрээ 
нь ажлын гэрээ, харин 43,3 сая төгрөгөөр тус цэцэрлэгт тоног төхөөрөмж, зөөлөн 
эдлэл нийлүүлэх гэрээ бол бараа нийлүүлэх гэрээ тул тайланд өөрчлөлт оруулах 
шаардлагагүй гэж үзэв. 

 8. “2016 оны 07 дугаар сарын 21-ний өдрийн аймгийн ИТХ-ын 46 дугаар 

тогтоолоор Арвайхээр сумын нийтийн орон сууцуудын гадна фасад, дээврийн 

засвар тохижилтод 230,0 сая төгрөг батлагдсан. Уг ажлуудын худалдан авах 

ажиллагааг нээлттэй тендер шалгаруулалтын аргаар зохион байгуулах нь цаг 

хугацааны хувьд боломжгүй байсан учраас ажил тус бүр дээр харьцуулалтын 

аргаар тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулсан болно” гэсэнд дараах тайлбарыг 

өгч байна.  Үүнд: 

- Дээрх ажлыг харьцуулалтын аргаар ХАА-г зохион байгуулсан тухай ямар нэгэн 

баримт материал аудитын явцад ирүүлээгүй тул тайланд өөрчлөлт орохгүй.  

 9. “Арвайхээр сумын 48 айлын орон сууцны хойд замын ажлыг 146,0 сая 

төгрөгөөр Өндөр сант хайрхан ХХК-аар гүйцэтгүүлсэн. Уг ажлын тендер 

шалгаруулалтыг зохион байгуулсан бөгөөд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дэд бүтэц хариуцсан 

мэргэжилтнээр ажиллаж байсан Б.Ууганбаяр дээр холбогдох материал байсан. Тус 

мэргэжилтэн нь 2017 оны 02 дугаар сард өөрийн хүсэлтээрээ ажлаас чөлөөлөгдсөн 

тул материалуудыг үзүүлээгүй байна” гэсэнд дараах тайлбарыг өгч байна.  Үүнд: 



                                           УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2016 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛСЭН    
                                          ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН   

                                               

 
  

-  Тендер шалгаруулалтын талаарх материалыг аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн 

мэргэжилтнүүдээс удаа дараа шаардсан боловч энэ талаарх баримт үзэгдээгүй тул 

тайланд засвар оруулах боломжгүй байна. 

 10. Тендерийн зар урилгыг цахим сайт болон үндэсний хэмжээний өдөр 

тутмын сонин хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд зарлан мэдээлж байх – Улс, 

орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар төлөвлөгөөт 4738,5 сая төгрөг бүхий 22 

төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн 

бөгөөд хуулийн 21 дүгээр зүйлийн дагуу нийтэд зарлан мэдээлсэн байна.  

- ХАА-ны албанаас зохион байгуулсан тендерүүдийн зар, урилгыг цахим сайт болон 

үндэсний хэмжээний өдөр тутмын сонин хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд 

зарлан мэдээлсэн байгаа бөгөөд харин аймгийн ЗДТГ-ын гэрээ байгуулсан төсөл, 

арга хэмжээнүүдийн хувьд энэ талын мэдээлэл байхгүй байгаа тул тайланд 

өөрчлөлт ороогүй болно.   
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