
 

 

 

                                                                                          Санхүүгийн хяналт, шалгалт 

                                                                                                хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

НЭГ: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

         Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын 

албаны 2020 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу Говь-Алтай аймгийн Авто 

замын сангийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа нь “Авто замын тухай”, “Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 

бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай”, “Төсвийн тухай”, “Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай”, “Шилэн дансны тухай”  хуулиуд болон “Авто замын санг 

төлөвлөх, түүнд хөрөнгө төвлөрүүлэх, захиран зарцуулах журам”-д нийцэж байгаа 

эсэхийг шалгаж, зөрчил дутагдал илэрсэн тохиолдолд холбогдох хуулийн дагуу 

шийдвэрлэх, ирээдүйд учирч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, мэргэжил арга 

зүйн зөвлөгөө өгөхөд хяналт шалгалтын зорилго оршино. 

 

ХОЁР: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

Шалгалтыг Санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын байцаагч Б.Дэлгэрбаяр 

2020 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрөөс эхлэн 2020 оны 03 дугаар сарын 19-ний 

өдөр хүртэл ажлын 10 өдөр хийж гүйцэтгэв.  

 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

 Шалгалтад дараах асуудлуудыг бүрэн хамруулна. Үүнд: 

 - Санхүүгийн анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн баримтын 

бүрдүүлэлт, хөтлөлт, баталгаажуулалт. 

 - Сангийн хөрөнгийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, хөрөнгө оруулалт, түүний үр 

дүн. 

 - Сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлуудын зураг төсөвтэй танилцах. 

 - Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байдал. 

 - Гүйцэтгэгчтэй гэрээ хийсэн огноо, анхны санхүүжилт хийсэн хугацаа 

харьцуулалт.  

 - Гэрээний үнэ, гүйцэтгэлийн дүн харьцуулалт. 



 - Ажил хүлээн авах Улсын комиссын хуралдааны тэмдэглэл, акттай 

танилцах.  

 - Сангийн хөрөнгийн зарцуулалтыг нийтэд ил тодоор мэдээллэсэн байдал, 

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт.  

 - Сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлуудтай газар дээр нь танилцаж, фото 

зургаар баримтжуулах. 

 

ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

 Тус сангийн зарцуулалтыг Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн хэлтсийн хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн төлөвлөн 

боловсруулж, аймгийн ИТХ-аар батлуулан, аймгийн Засаг даргын захирамжаар 

зарцуулдаг. 

 “Орон нутгийн замын сан”-ийн хөрөнгийн гүйлгээний баримтад 1 дүгээр 

гарын үсгийг Засаг даргын Тамгын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 

Д.Баттайван, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн ерөнхий нягтлан бодогч 

Т.Энхцэцэг  2 дугаар гарын үсгийг зурж сангийн хөрөнгийг зарцуулж ирсэн байна. 

 

 ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны шалгалтаар. 

Тус албаны 2017 оны санхүүгийн хяналт, шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу 

2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт шалгалт хийсэн байна. 

        1. Мэргэжлийн бус, Авто замын зураг, төсөв хийх тусгай зөвшөөрөлгүй 

хуулийн этгээдээр зураг, төсөв хийлгэж санхүүжүүлсэн, 

        2. Мэргэжлийн бус, Авто зам барих, засварлах тусгай зөвшөөрөлгүй ААН-

тэй гэрээ хийж, ажил гүйцэтгүүлсэн, 

       3. “Орон нутгийн замын сан”-ийн хөрөнгийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, 

“Замын сангаас хөрөнгө зарцуулах тухай” шийдвэрүүд болон 5.0 сая төгрөгөөс 

дээш үнийн дүнтэй орлого, зарлагын гүйлгээ зэрэг мэдээллүүдийг Шилэн дансны 

нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд мэдээлээгүй, 

       4. “Орон нутгийн замын сан”-ийн хөрөнгийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтын  

талаарх тайланг  “Авто замын санг төлөвлөх, түүнд хөрөнгө төвлөрүүлэх, захиран 

зарцуулах журам”-ын хавсралт маягтаар гарган холбогдох яамдад хүргүүлээгүй, 

     5. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын даргын “Ажилд 

томилох тухай” 2015 оны 05 дугаар сарын 11-ний  өдрийн Б/15 дугаар тушаалаар 

Д.Лхагвабаатарыг авто зам хариуцсан мэргэжилтнээр томилж, нэмэлт 



санхүүжилтийн дансаар орж ирэх замын хяналтын зардлаас цалинжуулахаар 

шийдвэрлэсэн, нийт 15.8 сая төгрөгийг зарцуулсан зөрчилд албан шаардлага 

хүргүүлсэн байна. 

Төрийн аудитын байгууллагын шалгалтаар. 

     2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудит хийгдээгүй байгаа. 

  

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

6.1: Санхүүгийн анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн 

баримтын бүрдүүлэлт, хөтлөлт, баталгаажуулалт. 

Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2019 оны 12 дугаар сарын 03-ны 

өдрийн 18 дугаар тогтоолын 03 дугаар хавсралтаар аймагт 2019 онд орон нутгийн 

замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг тодотгон 

баталсан байна. Жагсаалтыг хүснэгтээр харуулав. 

                                                                                                            
д/д 

Төсөл, арга хэмжээний 
нэр, байршил 

Эхлэх, 
дуусах 
хугацаа 

2019 онд 
санхүүжүүлэх 
дүн/Төгрөгөөр/ 

Тайлбар 

1 
Алтай хотын хатуу 

хучилттай авто замын 
шинэчлэл 

2019 он 270 000 000 Сайжруулах шаардлагатай. 

2 
Найрамдал хорооны 
1,3 км сайжруулсан 

зам 

2019 он 
40 000 000 

Найрамдлын хорооны 5, 6 
дугаар гудамжны дундуур 

3 
Дөтийн давааны зам 

засвар 
2019 он 

60 000 000 Засварлах шаардлагатай 

2018 оны замын сангийн шилжих үлдэгдэл: 100 000 000 

2019 оны замын сангийн дүн: 270 000 000 

Дүн: 370 000 000 

 

 6.2: Сангийн хөрөнгийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, хөрөнгө оруулалт, 

түүний үр дүн. 

Орлогын төлөвлөлт, биелэлтийг хүснэгтээр харуулав.  

                                                                                                       
д/д 

Тайлант он 
Орлогын төлөвлөгөө 

/төг/ 
Орлого төвлөрүүлэлт /төг/ 

/гүйцэтгэлээр/ 

Биелэлтийн хувь 

 

1 2019 300 000 000 320 870 575 
107 % 

 

Тайлант онд 300 000 000 төгрөгийн АТБӨЯХ-ийн албан татварын орлого 

бүрдүүлэхээр төлөвлөснөөс Төрийн сан дахь 10005000931 тоот дансанд 320 870 

575 төгрөгийн орлого төвлөрүүлэн 107 хувийн биелэлттэй ажилласан байна. 

Монгол Улсын Засгийн газрын “Журам батлах тухай” 2019 оны 08 дугаар 

сарын 07-ны өдрийн 312 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар “Авто замын санд 



хөрөнгө төвлөрүүлэх, захиран зарцуулах журам” баталжээ. Тус журмын 2.5 

/Нийслэл, орон нутгийн авто замын санд дараахь байдлаар хөрөнгө төвлөрүүлнэ/ 

гэжээ. Үүнд: 

       2.5.1. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварыг аймаг, 

дүүргийн татварын албанаас тухай бүр нийслэл, орон нутгийн авто замын сангийн 

тусгай дансанд; 

 Орон нутгийн авто замын сангийн хөрөнгийг зөвхөн АТБӨЯХАТ 100 хувь 

бүрдүүлдэг. 

       2.5.2. Орон нутгийн тухайн жилийн батлагдсан төсвөөс нийслэл, орон 

нутгийн авто замын санд хуваарилах хөрөнгийг тухай бүр нийслэл, орон нутгийн 

авто замын сангийн тусгай дансанд; 

 Орон нутгийн төсвөөс хөрөнгө хуваарилаагүй. 

       2.5.3. Өрийн удирдлагын тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу нийслэл, 

орон нутгийн чанартай авто замын арчлалт, засвар, түүнтэй холбоотой үйл 

ажиллагаанд зориулж авсан зээл, буцалтгүй тусламж, хандивын хөрөнгийг тухай 

бүр нийслэл, орон нутгийн авто замын сангийн тусгай дансанд; 

 Зээл, буцалтгүй тусламж, хандивын хөрөнгө бүрдүүлээгүй. 

       2.5.4. нийслэл, орон нутгийн авто зам дээр замын хөдөлгөөний  аюулгүй 

байдлын зөрчил гаргасан, авто замын талаарх хууль тогтоомжийг зөрчсөн 

этгээдэд ногдуулсан торгуулийг тухай бүр нийслэл, орон нутгийн авто замын 

сангийн тусгай дансанд; 

 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын зөрчил гаргасан, авто замын талаарх 

хууль тогтоомжийг зөрчсөн этгээдэд ногдуулсан торгуулийг аймгийн Төрийн сан 

дахь 10005000985, 100050000987, 100050000988 тоот дансанд төвлөрүүлдэг 

бөгөөд Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 46 дугаар 

зүйлийн 46.1/ Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг тухайн жилд Эрүүгийн 

хуульд заасны дагуу оногдуулсан торгох ял, Зөрчлийн тухай хуулийн 5.1 дүгээр 

зүйлийн 1, 2 дахь хэсэг, 5.2, 5.3 дугаар зүйл, 5.4 дүгээр зүйлийн 1, 2, 3 дахь хэсэг, 

5.5, 5.6, 5.7 дугаар зүйл, 5.8 дугаар зүйлийн 1, 2, 3, 4, 5 дахь хэсэг, 5.9 дүгээр зүйл, 

5.10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 5.11 дүгээр зүйлийн 1.5 дахь заалт, 4, 6 дахь хэсэг, 

5.12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 2.1 дэх заалт, 3 дахь хэсэг, 5.16, 5.18 дугаар зүйл, 

6.3 дугаар зүйлийн 1, 2, 4 дэх хэсэг, 6.5 дугаар зүйлийн 1, 4, 5, 11, 12, 13 дахь хэсэг, 

6.18 дугаар зүйлийн 4, 7 дахь хэсэг, 6.20 дугаар зүйлийн 4, 5, 7, 9 дэх хэсэг, 6.21, 



6.22 дугаар зүйл, 7.15 дугаар зүйлийн 8 дахь хэсэг, 8.8 дугаар зүйл, 10.4, 10.8, 

10.26, 10.28 дугаар зүйл, 11.15 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэг, 13.5, 14.4, 14.5 дугаар 

зүйл, 14.6 дугаар зүйлийн 5, 6, 7, 9 дэх хэсэг, 14.7, 15.1 дүгээр зүйл, 15.2 дугаар 

зүйлийн 2 дахь хэсэг, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.18 дугаар зүйл, 15.20 

дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, 15.21 дүгээр зүйл, 15.22 дугаар зүйлийн 1, 2 дахь 

хэсэг, 15.24 дүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан зөрчилд оногдуулсан торгох 

шийтгэлийг биелүүлж, төсөвт төвлөрүүлсэн мөнгөн дүнгийн 40-өөс доошгүй 

хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд 

зориулан дараагийн жилийн төсөвт тусгаж, санхүүжүүлнэ./ дэх заалтыг 

хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 

хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1-д заасан Зөрчлийн тухай хуулийн  14 дүгээр 

зүйлийн 14.7 нь замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль зөрчих гэсэн 

бүлэг болно.  Иймд Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон 

энэхүү журам нь хоорондоо зөрүүтэй байгаа тул энэ журмын 2.5.4 дэх заалтыг 

хэрэгжүүлэн ажиллаагүй байна. 

       2.5.5. аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нийслэл, орон нутгийн авто замын 

зогсоол ашигласны төлбөрийн орлогыг хагас, бүтэн жилээр нийслэл, орон нутгийн 

авто замын сангийн тусгай дансанд; 

Зогсоол ашигласны төлбөрийн орлого бүрдүүлээгүй. 

       2.5.6. аймаг, нийслэлийн Засаг дарга авто замын зурвас газарт үйлчилгээ 

эрхэлсэн болон хаяг, сурталчилгаа, мэдээлэл байрлуулсны төлбөрийн орлогыг 

хагас, бүтэн жилээр нийслэл, орон нутгийн авто замын сангийн тусгай дансанд. 

Үйлчилгээ эрхэлсний болон хаяг, сурталчилгаа, мэдээлэл байрлуулсны 

төлбөрийн орлого бүрдүүлээгүй байна. Аймгийн төв дотор замын дагуу Хаан банк, 

Мобиком гэх мэт байгууллагаас рекламны самбар байршуулсан байх бөгөөд 

орлогыг орон нутгийн автозамын санд байршуулаагүй байгаа зөрчлийг цаашид 

журмын дагуу засч залруулан ажиллах нь зүйтэй байна. 

 6.3: Сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлуудын зураг төсөвтэй 

танилцах. 

Дөтийн давааны зам засвар, Найрамдлын хорооны 1.3 км замын ажилд 

зураг төсөл зохиогоогүй бөгөөд төсөв, гүйцэтгэлд үндэслэн санхүүжилт олгосон 

байна. 

  Бумбат даваа ХХК-ийн хийсэн Алтай хотын 3.49 км авто замын зураг 

төслийг тусгай зөвшөөрөл бүхий Классик роуд ХХК хийж гүйцэтгэсэн байна. Зураг 



төсөлд тусгасан ажлуудыг бүрэн хийж гүйцэтгээгүй байх тул санхүүжилтийг бүрэн 

олгоогүй байна. 

 6.4: Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан байдал. 

№ Хийгдсэн ажил 
Сонгон 

шалгаруула
лтын журам 

Үнэлгээний 
хорооны 

зөвлөмжийн 
дугаар 

Аймгийн засаг 
даргын 

захирамжийн 
дугаар 

Шалгарсан 

компанийн нэр 

 

1 

Алтай хотын хатуу 
хучилттай авто 

замын шинэчлэл 
/3.49 км зам/ 

Нээлттэй 
тендер 

шалгаруула
лтын журам 

Үнэлгээний 
хорооны 
2019 оны 06 
дугаар 
сарын 06-ны 
өдрийн 38 
дугаар 
зөвлөмж 

“Гэрээ байгуулах 
эрх олгох тухай” 
2019 оны 06 дугаар 
сарын 06-ны 
өдрийн А/260 
дугаар захирамж 

Бумбат даваа ХХК 

2 

Найрамдал хорооны 
1,3 км хатуу 

хучилттай зам барих 
ажил 

Онцгой 
журам 

/Харьцуула
лтын арга/ 

Үнэлгээний 
хорооны 
2019 оны 09 
дүгээр сарын 
04-ний 
өдрийн 84 
дүгээр 
зөвлөмж 

“Гэрээ байгуулах 
эрх олгох тухай” 
2019 оны 09 дүгээр 
сарын 19-ний 
өдрийн А/466 
дугаар захирамж 

Говь-Алтай АЗЗА 
ТӨХК             

3 

Дөтийн давааны зам 
засвар 

Онцгой 
журам 

/Харьцуула
лтын арга/ 

Үнэлгээний 
хорооны 
2019 оны 08 
дугаар 
сарын 12-ны 
өдрийн 72 
дугаар 
зөвлөмж 

“Гэрээ байгуулах 
эрх олгох тухай” 

2019 оны 08 дугаар 
сарын 13-ны 
өдрийн А/405 

дугаар захирамж 

Говь-Алтай АЗЗА 
ТӨХК 

  

6.5: Гүйцэтгэгчтэй гэрээ хийсэн огноо, анхны санхүүжилт хийсэн 

хугацаа харьцуулалт.  

№ Хийгдсэн ажил 

Гэрээ 
байгуулсан 

огноо, 
гэрээний 
дугаар 

Төсөвт 
өртөг 

Гэрээний үнэ 
Төлбөр гүйцэтгэсэн огноо, 

дүн  

1 

Алтай хотын хатуу 
хучилттай авто 

замын шинэчлэл 
/3.49 км зам/ 

2019.06.13 
/ГААОНӨГ/
201901018/ 

 

270 000 000 
/Нийт өртөг 
2 024 976 

863/ 

2 024 976 863 

1/ 270 000 000 /2019.12.09 
авто замын сангаас/  
2/ 1 619 753 768 /2019 он 
нийт 6 удаагийн гүйлгээгээр 
орон нутгийн хөгжлийн 
сангаас шилжүүлсэн./ 
3/ 35 149 116 /хяналтын 
зардал ГХБХБГ-ын дансруу 
шилжүүлсэн./ 
Нийт : 1 924 902 884 
Үлдэгдэл: 100 073 979 

2 

Найрамдал 
хорооны 1,3 км 

сайжруулсан зам 

2019.10.01 
/ГААОНӨГ/
201907037/ 

 

40 000 000 39 993 201 

1/ 27 995 240 /2019.10.22/ 
2/ 11 287 075 /2019.12.23/ 
3/ 710 886 /Хяналтын болон 
нормчлолын зардал  
2019.12.25/ 

Нийт: 39 993 201 



3 

Дөтийн давааны 
зам засвар 

2019.08.22 
/ГААОНӨГ/
201907038/ 

60 000 000 59 998 482 

1/ 41 998 938 /2019.09.13/ 
2/ 16 799 338 /2019.12.23/ 
3/ 1 200 206/хяналтын 
болон нормчлолын зардал/ 
/2019.12.25/ 

Нийт: 59 998 483 

Нийт: 270 000 000  
369 991 684                         

/8 316 төгрөг татан 
төвлөрүүлсэн./ 

  

Дөтийн давааны зам засвар: Говь-Алтай АЗЗА ТӨХК-ийн гүйцэтгэсэн 

Дөтийн давааны зам засварын ажлын гэрээний дүн 59 998 482 төгрөг, үүнээс 58 

798 276 төгрөгийг Говь-Алтай АЗЗА ТӨХК-ийн Төрийн банк дахь 240000027234 

тоот дансруу шижүүлж, үлдэгдэл 1 200 206 төгрөгийг Төрийн сан дахь 

100050000370 тоот техник, хяналтын зардлын данс руу гэрээний дагуу 

шилжүүлсэн байна. 

Найрамдлын хорооны 1.3 км авто зам засвар: Говь-Алтай АЗЗА ТӨХК-ийн 

гүйцэтгэсэн Найрамдлын хорооны 1.3 км авто зам засварын ажлын гэрээний дүн 

39 993 201 төгрөг, үүнээс 39 282 315 төгрөгийг Говь-Алтай АЗЗА ТӨХК-ийн Төрийн 

банк дахь 240000027234 тоот дансруу шижүүлж, үлдэгдэл 710 886 төгрөгийг 

Төрийн сан дахь 100050000370 тоот техник, хяналтын зардлын данс руу гэрээний 

дагуу шилжүүлсэн байна. 

Алтай хотын 3.49 км шинэ авто зам: Бумбат даваа ХХК-ийн гүйцэтгэсэн 

Алтай хотын 3.49 км шинэ авто зам ажлын гэрээний дүн 2 024 976 863 төгрөг, 

үүнээс аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөнөөс 2019 онд  1 619 753 

768  төгрөг, Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөнөөс 270 000 000 төгрөг, нийт 1 

889 753 768 төгрөгийг Бумбат даваа ХХК-д, 35 149 116 төгрөгийн хяналтын 

зардлыг аймгийн ГХБХБГ-ын Төрийн сан дахь нэмэлт санхүүжилтийн 

100050029401 тоот дансруу тус тус шилжүүлэн үлдэгдэл  100 073 979 төгрөгийн 

санхүүжилтийг хийгээгүй байна. 

6.6: Гэрээний үнэ, гүйцэтгэлийн дүн харьцуулалт. 

Дээрх хүснэгтээр давхар харуулав. 

 6.7: Ажил хүлээн авах Улсын комиссын хуралдааны тэмдэглэл, 

акттай танилцах.  

№ Хийгдсэн ажил 

Гэрээгээр 
ажил 

хүлээлгэн 
өгөх огноо 

Ажил 
хүлээн 
авсан 
огноо 

Ажил хүлээн 
авах комисс 

томилсон 
шийдвэр 

Ажил хүлээн 
авсан акт, 

дүгнэлт 
шийдвэр 

Алдангий 
тооцох 

эсэх 
/Тайлбар/ 

1 
Алтай хотын хатуу 

хучилттай авто 
замын шинэчлэл 

/3.49 км зам/ 

2019.11.02 2019.11.25 
/Гүйцэтгэгч 
компанийн 
хүлээлгэн 
өгөх 
хүсэлт 

Аймгийн 
Засаг 
даргын 2019 
оны 11 
дүгээр сарын 
22-ны 

Захирамжаар 
байгуулагдсан 
ажлын хэсгийн 
АЗКА-2019/02 
дугаар 
дүгнэлтээр үүрэг 

Гэрээ 
сунгасан  



2019 оны 
11 дүгээр 
сарын 22-
ны өдрийн 
562 тоот 
албан 
бичиг/ 

өдрийн 
А/602 дугаар 
захирамж 

даалгаврын 
биелэлтээр 
хүлээн авсан. 

2 

Найрамдал хорооны 
1,3 км сайжруулсан 

зам 

2019. 
10.30 

 
2019.12.06 

Аймгийн 
Засаг 

даргын 2019 
оны 12 
дугаар 

сарын 05-ны 
өдрийн 

А/614 дүгээр 
захирамж 

Захирамжаар 
байгуулагдсан 
ажлын хэсгийн 

КА-2019/43 
дугаар 

дүгнэлтээр 100 
хувь хүлээн 

авсан. 

Үгүй 
/Ажлыг 
гэрээнд 
заасан 

хугацаан
д хийж 

гүйцэтгэс
эн./ 

3 

Дөтийн давааны зам 
засвар 

2019.09.25 2019.09.28 

Аймгийн 
Засаг 

даргын 2019 
оны 09 
дүгээр 

сарын 25-ны 
өдрийн 

А/474 дүгээр 
захирамж 

Захирамжаар 
байгуулагдсан 
ажлын хэсгийн 

КА-28/2019 
дугаартай 

дүгнэлтээр 100 
хувь хүлээн 

авсан. 

Үгүй 

  

Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/648 дугаар 

захирамжаар гэрээ сунгах эрх олгосны дагуу үлдэгдэл ажлыг 2020 оны 05 дугаар 

сарын 28-ны өдөр хүлээж авахаар 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр гэрээ 

сунгасан байна. Улмаар Бумбат даваа ХХК-ийн гүйцэтгэсэн Алтай хотын 3.49 км 

авто зам шинээр барих ажлыг аймгийн Засаг даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 22-

ны өдрийн А/614 дүгээр захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг үүрэг 

даалгаврын биелэлтээр хүлээн авч үлдэгдэл санхүүжилт болох  100 073 979 

төгрөгийг ажил бүрэн дууссаны дараа шилжүүлнэ. 

Говь-Алтай АЗЗА ТӨХК-ийн 2019 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 114 

тоот албан бичгээр Найрамдлын хорооны 1.3 км сайжруулсан замын ажлыг 

ашиглалтад хүлээлгэн өгөх тухай албан хүсэлт ирүүлсэн тул гүйцэтгэгч 

байгууллагаас шалтгаалахгүйгээр ажлыг хугацаанд нь хүлээж аваагүй байна. 

6.8: Сангийн хөрөнгийн зарцуулалтыг нийтэд ил тодоор 

мэдээллэсэн байдал, Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт.  

 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн мэдээллийн цэсний Хөрөнгө 

оруулалт, тендер худалдан авалтын мэдээлэл байршуулах хэсэгт “Орон нутгийн 

замын сан”-ийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн мэдээлэл  

байршуулаагүй, мөн бусад хэсэг дахь хөрөнгө мөнгө зарцуулсан, өглөг, авлага 

үүсгэсэн аливаа шийдвэр хэсэгт 2019 оны 9 дүгээр сараас хойш ТЕЗ-ийн  гаргасан 

шийдвэрүүд болон Орон нутгийн авто замын сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн Дөтийн 

давааны зам засвар, Найрамдлын хорооны 1.3 км зам засварын ажлуудад хөрөнгө 



зарцуулах, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай шийдвэрүүд тус тус байршуулаагүй 

байна. 

 Говь-Алтай АЗЗА ТӨХК нь орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр 59 998 482 

төгрөгийн гэрээний үнэ бүхий  Дөтийн давааны зам засварын ажил, 39 993 201 

төгрөгийн гэрээний үнэ бүхий Найрамдлын хорооны 1.3 км авто зам засварын 

ажил хийж гүйцэтгэсэн атал Говь-Алтай АЗЗА ТӨХК-ийн шилэн дансны цахим 

хуудасны хөрөнгө оруулалт тендер худалдан авалт цэсний улс, орон нутгийн 

төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий ажил, үйлчилгээ 

гүйцэтгэсэн талаарх улирлын мэдээ хэсэгт мэдээлэл байршуулаагүй байна. 

 6.9: Сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлуудтай газар дээр нь танилцаж, 

фото зургаар баримтжуулах. 

Дөтийн давааны зам засвар, Найрамдлын хорооны 1.3 км зам засварын 

ажлууд зураг төсөл байхгүй, Алтай хотын 3.49 км хатуу хучилттай авто замын 

ажлыг бүрэн хийж гүйцэтгээгүй, мөн ажил хүлээн авах комисс тус ажлуудыг хүлээн 

авсан акт үйлдсэн байгаа тул газар дээр нь очиж танилцах шаардлагагүй гэж үзэж 

байна. 

6.10: Бусад 

№ Хийгдсэн ажил 
Нийт 

төлбөрийн 
дүн 

Магадл-
ашгүй 
ажлын 
төлбөр 

Зураг 

төслийн 

ажил 

 

Хяналтын 
зардал 

Нормчлолын 
сангийн 
зардал  

Төсвийн 

үнэ 

 

1 Алтай хотын 
хатуу 

хучилттай авто 
замын 

шинэчлэл /3.49 
км зам/ 

270 000 000 31 587 495 
 

18 000 000 35 149 116   

2 Найрамдал 
хорооны 1,3 км 
сайжруулсан 

зам 

39 993 201   639 463 71 422  

3 Дөтийн 
давааны зам 

засвар 

59 998 482   990 113 210 094 992 581 

Нийт 369 991 684 31 587 495 18 000 000 36 778 692 281 516 992 581 

 

Алтай хотын 3.49 км авто замын ажлын 35 149 116 төгрөгийн хяналтын 

зардлыг аймгийн ГХБХБГ-ын Төрийн сан дахь нэмэлт санхүүжилтийн 

100050029401 тоот дансруу, Дөтийн давааны зам засварын ажлын хяналтын 

зардал 990 113 төгрөг, нормчлолын сангийн зардал 210 094 төгрөг, нийт 1 200 206 

төгрөг болон Найрамдлын хорооны 1.3 км замын хяналтын зардал 639 463 төгрөг, 

нормчлолын сангийн 71 422 төгрөг, нийт 710 885 төгрөгийг Төрийн сан дахь 



100050000370 тоот техник, хяналтын зардлын данс руу гэрээний дагуу 

шилжүүлсэн байна. 

Төрийн сан дахь 100050000370 тоот техник, хяналтын зардлын дансны 

хуулгаас үзвэл дээр дурдсан 2 ажилд хяналтын зардлаас хөрөнгө зарцуулаагүй 

байна. 

Бумбат даваа ХХК-ийн гүйцэтгэсэн ажлын 35 149 116 төгрөгийн хяналтын 

зардлыг мөн 100050000370 тоот дансруу төвлөрүүлэх байтал ГХБХБГ-ын нэмэлт 

зардлын 100050029401 тоот данс руу шилжүүлэн П.Лхагвабаатарын шүүхийн 

шийдвэрээр олгох цалинд 18 224 451 төгрөг олгож, үлдэгдлийг П.Лхагвабаатарын 

НДШ, ХХОАТ, болон гэрээт 2 ажилтны 10, 11, 12 дугаар сарын цалин олгосон 

байна. 

 

      ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

        1. Говь-Алтай АЗЗА ТӨХК нь орон нутгийн замын сангийн хөрөнгөөр 59 998 

482 төгрөгийн гэрээний үнэ бүхий  Дөтийн давааны зам засварын ажил, 39 993 201 

төгрөгийн гэрээний үнэ бүхий Найрамдлын хорооны 1.3 км авто зам засварын 

ажил хийж гүйцэтгэсэн атал Говь-Алтай АЗЗА ТӨХК-ийн шилэн дансны цахим 

хуудасны хөрөнгө оруулалт тендер худалдан авалт цэсний улс, орон нутгийн 

төсвийн хөрөнгөөр 10 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий ажил, үйлчилгээ 

гүйцэтгэсэн талаарх улирлын мэдээ хэсэгт мэдээлэл байршуулаагүй байхад 

санхүүжилтийг бүрэн олгосон байгаа нь “Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх 

тухай” аймгийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 02 дугаар 

албан даалгаврын 2.1/Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих 

төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлийн үе шатны санхүүжилтийг олгохдоо өмнөх 

санхүүжилтийн зарцуулалтын талаар холбогдох мэдээллийг Шилэн дансны 

нэгдсэн системд байршуулсан, тайлагнасан эсэхэд хяналт тавьж зөрчил 

илэрсэн тухай бүрт залруулан ажиллах./, 2.2 /Улсын болон орон нутгийн 

төсвийн урсгал санхүүжилт олгох, байгууллагын төсвийн зарлагын гүйлгээг 

хийх тухай бүрд Шилэн дансны нэгдсэн системд мэдээлэх, тайлагнах талаар 

шаардлага тавьж, биелэлтийг тооцох/ дахь заалтуудыг 

  2. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн мэдээллийн цэсний Хөрөнгө 

оруулалт, тендер худалдан авалтын мэдээлэл байршуулах хэсэгт “Орон нутгийн 

замын сан”-ийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн мэдээлэл  

байршуулаагүй, мөн бусад хэсэг дахь хөрөнгө мөнгө зарцуулсан, өглөг, авлага 

үүсгэсэн аливаа шийдвэр хэсэгт 2019 оны 9 дүгээр сараас хойш ТЕЗ-ийн  гаргасан 



шийдвэрүүд болон Орон нутгийн авто замын сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн Дөтийн 

давааны зам засвар, Найрамдлын хорооны 1.3 км зам засварын ажлуудад хөрөнгө 

зарцуулах, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай шийдвэрүүд тус тус байршуулаагүй 

байгаа нь Шилэн дансны тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын “Журам 

шинэчлэн батлах тухай” 2016 оны 29 дүгээр тогтоолыг тус тус 

      3. ГХБХБГ-ын нэмэлт зардлын данс руу шилжүүлсэн 35 149 116 төгрөгийн 

хяналтын зардлыг зориулалтын дагуу зарцуулаагүй, шүүхийн шийвэрээр 

ажилтанд олгох цалин, болон гэрээт ажилтанд олгох цалинд зарцуулсан байгаа 

ньТөсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5/Батлагдсан төсвийг 

зориулалтын дагуу зарцуулах./, Авто замын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.4 

/Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлыг магадлалын дүгнэлт бүхий 

баталгаажсан зураг төсөлгүй, техник, технологийн хяналтгүйгээр гүйцэтгэхийг 

хориглоно./, Сангийн сайд, Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын хамтарсан 1996 оны 

406/406 дугаар тушаал, Монгол Улсын Барилга хот байгуулалтын сайдын 2015 

оны 1/1085 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн зөвлөмж,  Газар зохион байгуулалт, 

геодези, зураг зүйн газрын 2018 оны 1/1624 дүгээр албан бичгээр ирүүлсэн 

зөвлөмжийг тус тус зөрчсөн байна. 

   

      НАЙМ: ДҮГНЭЛТ: 

      Орон нутгийн замын сангийн орлого төвлөрүүлэхдээ авто тээвэр болон 

өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвараас бусад  төрлийн орлого бүрдүүлэлтэд 

анхаарал хандуулдаггүй, хяналтын зардлыг журмын дагуу зарцуулдаггүй, гэрээнд 

заасан хугацаанд ажил хүлээлгэн өгөөгүй байхад гэрээний дагуу алданги тооцож 

суутгадаггүй, Шилэн дансны тухай хуулийг мөрдөөгүй, тус албаны 2017 оны 

хяналт, шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд 

хийсэн хяналт, шалгалтаар нийт 5 зөрчил илэрснээс 2 зөрчил давтагдан гарч 

байгаа нь тус сангийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт сул байна гэж дүгнэж байна. 

 

       ЕС: ЗӨВЛӨМЖ 

1. Монгол Улсын Засгийн газрын “Журам батлах тухай” 2019 оны 08 дугаар 

сарын 07-ны өдрийн 312 дугаар тогтоолыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах. 

2. Авто замын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлд заасан Авто замын зөвлөл 

байгуулж, үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах боломж нөхцлөөр хангах. 



3. Орон нутгийн авто замын зурвас газар, хаяг, сурталчилгаа, мэдээлэл 

байрлуулсны төлбөрийн хэмжээг аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлаар батлуулан холбогдох орлого төвлөрүүлэх. 

 4. Ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулахдаа ажил хүлээлгэн өгөх эцсийн 

хугацааг бодитой тодорхойлох, улмаар заасан хугацаанд ажил хүлээлгэн өгөөгүй 

тохиолдолд гэрээний дагуу алданги суутган тооцож үлдэгдэл төлбөр шилжүүлэх. 

 5. Санхүүжилт хийхдээ Сангийн сайдын 2016 оны 12 дугаар сарын 22-ны 

өдрийн 415 тоот тушаал болон гэрээнд заасан нөхцлийг хатуу мөрдөж ажиллах. 

 6. Авто замын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.2.4, Монгол Улсын 

Засгийн газрын “Журам батлах тухай” 2019 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн 312 

дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын 2.5.4. /Нийслэл, орон нутгийн авто зам дээр 

замын хөдөлгөөний  аюулгүй байдлын зөрчил гаргасан, авто замын талаарх хууль 

тогтоомжийг зөрчсөн этгээдэд ногдуулсан торгуулийг тухай бүр нийслэл, орон 

нутгийн авто замын сангийн тусгай дансанд төвлөрүүлнэ/ дэх заалтыг судалж 

хэрэгжүүлэх. 

 7. Гүйцэтгэгч байгууллагаас ажил хүлээлгэн өгөх тухай хүсэлт ирүүлсэн 

тохиолдолд цаг алдалгүй хүлээж авах. 

 8. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллах. 

        Шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийг цаг алдалгүй арилган, цаашид давтан 

гаргахгүй байх талаар онцгой анхаарч ажиллахыг ЗДТГын дарга Ч.Бат-Эрдэнэ, 

аймгийн ерөнхий нягтлан бодогч Т.Энхцэцэг, Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн 

бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Н.Энхбаяр нарт хариуцуулав. 
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