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                        ХОВД АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН 

                        ГАЗРЫН 2018-2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ 

                                     АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ 

 

Нэг. Шалгалтын зорилго 

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Ховд аймгийн Хүнс, 

Хөдөө аж ахуйн газар, Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2018-2019 оны 

санхүүгийн үйл ажиллагаа, төрийн өмч хөрөнгийн ашиглалт зарцуулалт, 

хадгалалт, хамгаалалтын байдал, төсөв санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтэнд дүгнэлт өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулж 

мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, цаашид 

авах арга хэмжээний санал боловсруулан ажиллахад оршино. 

 
Хоѐр. Шалгалтын бүрэлдэхүүн, хугацаа 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга, Улсын ахлах байцаагч Г.Өөдэй, 

Улсын ахлах байцаагч Ж.Цэнд-Аюуш, дотоод ажилтан Н.Балт нар 2020 оны 05 

сарын 27-наас ажлын 21 хоногийн хугацаанд  хяналт шалгалт хийлээ.  

Гурав. Шалгалтанд хамрагдсан асуудал   

Тус байгууллагуудын 2018-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагааг Монгол 

улсын санхүү, төсөв, нягтлан бодох бүртгэлийн болон бусад хууль тогтоомж, 

Засгийн газрын шийдвэр түүнийг үндэслэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас 

гаргасан заавар журмын хэрэгжилт, анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл, 

үндсэн баримт материал, тайлан тэнцэлд тулгуурлан явуулав. 

Дөрөв. Шалгалтанд хамрагдсан обьектын талаарх товч мэдээлэл 

Тус байгууллагууд нь Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 

хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль,  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, 

Төрийн албаны тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль, Улсын нөөцийн тухай 

хууль, Бэлчээр ус хангамжийн тухай хууль, Ургамал хамгааллын тухай, Малын 

эрүүл удмын санг хамгаалах тухай хууль, Монгол улсын бусад хууль эрх зүйн 

актуудыг удирдлага болгон ажил үйлчилгээний чанар, бүтээмжийг дээшлүүлэн 

улсын төсвөөс батлагдсан төсвийн санхүүжилтийг зориулалтын дагуу үр ашигтай 

зарцуулж, эргэлтийн хөрөнгийг олж бэлтгэн байгууллагуудын үйл ажиллагааг 

хэвийн явуулах зорилттой ажиллаж иржээ. 

Монгол улсын Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны 

үйл ажиллагааны хөтөлбөрт Хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар дэвшүүлсэн зорилтыг 
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хангаж малчин, тариаланчид, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн 

орлогыг нэмэгдүүлэх зорилго, зорилтыг тавьж ажилласан байна. 

2018 онд төрийн захиргааны албан хаагч 10, төрийн үйлчилгээний албан 

хаагч 15, нийт 25 хүний орон тоотой, үүнээс удирдах албан тушаалтан 1, гүйцэтгэх 

албан тушаалтан 18, үйлчилгээний 6  ажилтантай үйл ажиллагаа явуулсан байна. 

2019 онд төрийн захиргааны  албан хаагч 13, төрийн үйлчилгээний  албан 

хаагч 6, нийт 19 хүний  орон тоотой, үүнээс удирдах албан тушаалтан 1, гүйцэтгэх 

албан тушаалтан 14, үйлчилгээний 4  ажилтантай үйл ажиллагаагаа явуулсан 

байна. 

Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр 2018-2019 онд хийсэн ажлууд: 

Төрөөс Хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого, Малын удмын сан 

эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хууль, Монгол мал үндэсний хөтөлбөр, Төрөөс 

малчдын талаар баримтлах бодлого, Хүнс, газар тариалангийн талаар гарсан 

бодлого зорилтуудын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор аймгийн ИТХ-аас Шилмэл 

мал, Залуу малчин, ахуй үйлчилгээг дэмжих дэд хөтөлбөрүүдийг батлуулан 

хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан байна. 

Алтай суманд үржүүлж буй Алтайн улаан үүлдрийн 15386 ямаа, Сутай 

үүлдрийн 12000 хонь, Мянгад омгийн 6000 адуу, Торгууд үүлдрийн хэсгийн 4255 

хонинд үзлэг ангилалт хийх ажлыг зохион байгуулан, тухайн үүлдэр, омгийн малын 

ашиг шимийн түвшин тогтоох ажлыг 37641 малд хийж гүйцэтгэсэн байна.  

2018 оны 09 дүгээр сарын 10-наас 10 дугаар сарын 01-ны хооронд аймгийн 

“Шилмэл мал” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөөгийн 16 сумын бог малын 

хээлтүүлэгчид үзлэг, ангилалт хийх ажлыг зохион байгуулж нийт 7396 хээлтүүлэгч 

мал үүнээс 3464 хуц, 3932 ухна хамруулсан байна. 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 11 дүгээр сарын 

02-ны өдрийн А-190 дугаар тушаалаар Ховд аймгийн Мянгад суманд үржүүлж буй 

хурдны чиглэлийн Мянгад адууг омгоор баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулжээ. 

ХХААХҮЯ-ны сайдтай аймгийн Засаг дарга, ХХАА-н газрын даргын 

байгуулсан гэрээний дагуу Аймгийн дүнгээр өндөр уулын бүсийн Мөст, 

Мөнххайрхан, Манхан, Зэрэг, Цэцэг, Дуут сумдын нутагт ургамал хамгааллын 4500 

литр Карате (5%)-н бодис хэрэглэн химийн аргаар 30000 га-д бэлчээрийн хөнөөлт 

шавьж царцаатай тэмцэх ажилд нийт 164,2 сая төгрөгийн зардал гаргаж, 98.4 

хувийн үр дүнтэйгээр тэмцэх ажлыг зохион байгуулсан байна. 

Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх захиалгат дархлаажуулалтанд 

Шөвөг яр 380.5,  ДХХ 2733,0 л, Колибактериоз 172,0 л, Дуут хавдар 147,0 л, Галзуу 
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өвчний 61,9 тун, Боом 38,0 л, Цусан халдварт 873,0 л Шөвөг яр 380,5 мян тун, 

Сохор догол 1070,0 л, Сахуу 706,0 л, шингэлэгч 192,4 л нийт 344,4 сая  төгрөгний 

өртөг бүхий вакцин, оношийн бэлдмэл Био комбинат ТӨҮГ-с ирсэнийг арга зүйн 

дагуу хүлээн авч хуваарьт сумуудад хүргүүлсэн. 

  2018 онд халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 176,5 

мянган толгой бод, 1228,5 мянган толгой бог нийт 1405,0 мянган толгой малыг 

урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд хамруулахаас 193,2 мянган толгой бод, 

1242,5 мянган толгой бог, нийт 1435,7 мянган толгой мал дархлаажуулж 

хамрагдалт  102.2 хувьтай хийгдсэн байна. Үүнд: 

д/д 
Арга 

хэмжээний нэр 

Хамрагдах 
малын 
төрөл 

Хамрагдвал 
зохих 

Хамрагдсан 
Хамрагдалтын 

хувь 

1 Боом 
Бод 13,2 16,2 122,7 

Бог 31,4 43,2 137,6 

2 ДХХ Бог 546,6 543,0 99,3 

3 Дуут хавдар Бод 29,5 30,5 99,7 

4 
Цусан 
халдварт 

Бод 28,3 26,7 94,5 

Бог 34,5 37,9 110,0 

5 Галзуу Бод 61,8 67,1 108,5 

6 Сохор догол  Бог 214,0 213,2 99,7 

7 Шөвөг яр  Бог 380,5 380,0 99,9 

8 Сахуу  Бод 35,3 44,2 125,4 

9 Колибактериоз Бог 21,5 21,5 100 

10 Томуу  Бод 8,3 8,3 100 

 

“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд бруцеллѐзын халдварыг 

бууруулах, тархалтыг зогсоох зорилгоор төл малыг вакцинжуулах ажлыг 9 дугаар 

сард  зохион байгуулж 17 сумын 91 багийн зөвхөн охин тугал, охин хурга, ишиг  

дархлаажуулж энэхүү арга хэмжээнд 744.8 мянган толгой төл буюу 99.5 хувьтай 

хийж гүйцэтгэн холбогдох акт, материалыг Мал эмнэлэгийн ерөнхий газарт 

хүргүүлэн ажилласан байна.  

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны санхүүжилтээр манай 

аймагт сайжруулагчаар ашиглаж байгаа Сутай үүлдрийн 10.0 мянган хонь, Алтайн 

улаан үүлдрийн 6.0 мянган ямаа, Торгууд үүлдрийн хэсгийн 2.0 мянган хонь, 

Мянгад омгийн 2.0 мянган адуу нийт 20.0 мянган үржлийн малд үзлэг ангилалт 

хийж ашиг шимийн гарц, чанарыг тодорхойлсон байна. 

 “Шилмэл мал” аймгийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд энэ онд аймгийн Засаг 

даргын захирамжаар 10.0 сая төгрөг төсөвлөгдөж, Алтай суманд үржүүлж буй 

Алтайн улаан үүлдрийн ямааны цөм сүрэг, Дарви суманд үржүүлж буй Сутай 
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үүлдрийн хонины цөм сүргээс хээлтүүлэгч бойжуулах зардалд 4.0 сая, хээлтүүлэгч 

малд үзлэг ангилалт хийх ажилд 6.0 сая төгрөг тус тус зарцуулж гүйцэтгэжээ.  

9 дүгээр сарын 10-наас 10 дугаар сарын 01-ний хооронд хөдөөгийн 16 

сумын бог малын хээлтүүлэгчид үзлэг, ангилалт хийх ажлыг зохион байгуулж нийт 

7848 хээлтүүлэгч мал, үүнээс 3664 хуц, 4184 ухна хамруулсан. 

Малд ялган тэмдэглэгээ хийх ажлын хүрээнд нийт 6 сумын  3560 бог малын 

/Дөргөн 600, Манхан 193, Жаргалант 100, Чандмань 1000, Мянгад 1367, 

Эрдэнэбүрэн 300/ ээмэгний захиалгыг хүлээн авч аймаг сум багийн кодыг 

ХХААХҮЯ-ны Малын генетик нөөцийн хэлтэст хүргүүлэн баталгаажуулж, ялган 

тэмдэглэх ажлыг зохион байгуулж ажилласан байна. 

ХХААХҮ-н сайд, аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээнд 20.0 мянган га 

бэлчээрт бэлчээрийн хортон царцаатай тэмцэх арга хэмжээг зохион байгуулахаар 

тусгагдсаны  дагуу  Ховд аймгийн бэлчээрийн хөнөөлт царцааны гаралт тархалтыг 

тогтоох хаврын тодотгох судалгааны замналыг Ховд, Чандмань, Манхан, Цэцэг, 

Зэрэг, Мөст, Мөнххайрхан, Дуут суманд хийсэн байна. 

Тав. Төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар:  

Тус байгууллага нь 2018 онд улсын төсвөөс 331987.1 мянган төгрөг, өөрийн 

үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос 3000.0 мянган төгрөг, нийт 334987.1 мянган 

төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 334612.5 мянган төгрөгийн 

зардал гаргаж батлагдсан төсвийг 374.6 мянган төгрөгөөр хэмнэж, үйл ажиллагаа 

явуулжээ. 

Тус онд цалингийн зардалд 212251.2 мянган төгрөг, НДШ-д 25470.0 мянган 

төгрөг, гэрэл цахилгааны зардалд 3634.8 мянган төгрөг, түлш халаалтын зардалд 

29798.7 мянган төгрөг, цэвэр, бохир усны зардалд 2120.6 мянган төгрөг, тээвэр 

шатахууны зардалд 19262.1 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 1623.4 

мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 2109.0 мянган төгрөг, томилолтын зардалд 

9216.8 мянган төгрөг, бага үнэтэй түргэн элэгдэх эд зүйлсийн зардалд 2418.7 

мянган төгрөг, эм бэлдмэл эмнэлэгийн хэрэгслийн зардалд 1847.7 мянган төгрөг, 

нормын хувцас зөөлөн эдлэлийн зардалд 244.5 мянган төгрөг, багаж техник 

хэрэгслийн зардалд 636.5 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 

үйлчилгээний зардалд 1504.2 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 

506.0 мянган төгрөг, урсгал засварын зардал 1262.6 мянган төгрөг, бусад урсгал 

шилжүүлгийн зардалд  20675.6 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 
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 2018 оны авлагын эхний үлдэгдэл 551095.7 мянган төгрөг байсан бол 

тайлант хугацааны эцэст 561800.6 мянган төгрөг болж, 10704.9 мянган төгрөгөөр 

өссөн байна.  

Оны эхэнд 10204.4 мянган төгрөгийн өглөгтэй байсан бол оны эцэст 392.0 

мянган төгрөг болж, 9812.4 мянган төгрөгөөр буурсан байна.  

Үндсэн хөрөнгө 2018 оны эхэнд 1641414.8 мянган төгрөг байсан бол оны 

эцэст  2001483.2 мянган төгрөг болж, 360068.4 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. 

Үндсэн хөрөнгө нэмэгдсэн шалтгаан нь: Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 

автотээврийн хэрэгсэл 128287.6 мянган төгрөг, бусад үндсэн хөрөнгө 197004.2 

мянган төгрөг, биет бус хөрөнгө 4200.0 мянган төгрөгийн хөрөнгө ирсэн байна. 

2019 онд улсын төсвөөс 313766.3 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар 

төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 311420.7 мянган төгрөгийн зардал гаргаж, батлагдсан 

төсвийг 2345.5 мянган төгрөгөөр хэмнэж, үйл ажиллагаа явуулжээ. 

2019 онд цалингийн зардалд 159235.2 мянган төгрөг, НДШ-д 19904.5 мянган 

төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 10806.5 мянган төгрөг, бичиг 

хэргийн зардалд 2808.2 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 11648.8 мянган 

төгрөг, шуудан холбооны зардалд 1279.6 мянган төгрөг, бага үнэтэй, түргэн 

элэгдэх, аж ахуйн зардалд 809.1 мянган төгрөг, томилолтын зардалд 5456.9 

мянган төгрөг, урсгал засварын зардалд 13006.7 мянган төгрөг, нормын хувцас 

зөөлөн эдлэлийн зардалд 623.6 мянган төгрөг, багаж хэрэгслийн зардалд 10294.9 

мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлэх бараа үйлчилгээний зардалд 40562.0 мянган 

төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 2025.1 мянган төгрөг, тэтгэвэрт 

гаргахад олгох нэг удаагийн тэтгэмжийн зардалд 29959.5 мянган төгрөг, нэг 

удаагийн тэтгэмж урамшуулалын зардалд 3000.0 мянган төгрөг тус тус 

зарцуулжээ. 

Байгууллагын нэмэлт санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын талаар. 

2018 онд ХХАА-н газар нэмэлт санхүүжилтийн дансанд дээд шатны төсөв 

хуваарилагчаас 75554.6 мянган төгрөгийн, Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 35701.7 

мянган төгрөгийн, байгууллагын туслах аж ахуйн орлого болон бусад харилцагч 

байгууллагуудаас 17922.5 мянган төгрөгийн, нийт 809170.7 мянган төгрөгийн  

санхүүжилт авснаас түлш шатахуунд 10800.0 мянган төгрөг, эм, бэлдмэл 

эмнэлгийн хэрэгсэлд 9800.0 мянган төгрөг, дотоод албан томилолтонд 7800.0 

төгрөг, бусдаар гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээний төлбөр, хураамжинд 767650.0 

мянган төгрөгийг тус тус зарцуулж, 12950.0 мянган төгрөгийг улсын төсөвт буцаан 
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төвлөрүүлсэн байна. Эдгээр санхүүжилтийг дараах ажлуудад зарцуулсан байна. 

Үүнд: 

 Царцаатай тэмцэх ажлын хүрээнд 2018 оны 180706/04252 тоот гэрээг 

ХХААХҮЯ-ны төрийн нарийн бичгийн даргатай Ховд аймгийн ХХААГ-ын даргын 

байгуулсан гэрээний дагуу нийт 117000.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт ирснийг тус 

аймгийн 6 суманд олгожээ. Манхан суманд 3300 га талбайд, Цэцэг суманд 6700 га 

талбайд, Зэрэг суманд 3700 га талбайд, Мөст суманд 7000 га талбайд, 

Мөнххайрхан суманд 7000 га талбайд, Дуут суманд 6000 га талбайд, 6-н сумын 

33700 га талбайд хор цацаж царцаатай тэмцсэн байна.  

 Аймгийн засаг даргын 2018 оны 05 сарын 21-ны өдрийн А/242 тоот 

захирамжаар хөтөлбөр арга хэмжээний зардлаас лабортарийн шинжилгээний 

хөлс, шинжилгээний хэрэглэх хуруу шилний үнэ, нийт 8443.2 мянган төгрөг 

зарцуулсан байна. 

 2018 онд Худгийн хяналтын санхүүжилт 1400.0 төгрөг, нэг суурин нэг 

бахархал хөтөлбөрт 1000.0 мянган төгрөг тус тус ирсэнийг холбогдох хөтөлбөрт 

арга хэмжээний зардалд зарцуулсан.  

 2018 оны 04 сарын 28-ны Г2018/04/16 тоот гэрээг ХХААХҮЯ-ны төрийн 

нарийн бичгийн даргатай Ховд аймгийн ХХААГ-ын дарга байгуулсны дагуу Малд 

үзлэг, ангилалт хийх ажлын санхүүжилт 22620.0 мянган төгрөг ирснийг Мэнд сүрэг 

хоршоонд 20100.0 мянган төгрөг, Малчдын түншлэл байтаг хоршоонд 2520.0 

мянган төгрөг, 3-н сумын 33.0 мянган малд үзлэг ангилалт хийсэн байна.  

 2018 онд цайны зам өв соѐлын наадамд ХХААХҮЯ-ны төрийн нарийн бичгийн 

даргын 2018 оны 09 сарын 14-ны өдрийн А/398 тоот тушаалаар 3000.0 мянган 

төгрөгийг баталж өгсөнийг баримтат кино хийх, хэвлэл мэдээллэлээр суртачилах 

үйл ажиллагаанд зарцуулсан байна. 

 2019 онд нэмэлт санхүүжилтээр дээд шатны төсөв захирагчаас 82288.4 

мянган төгрөг, Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 88876.9 мянган төгрөг, байгууллагын 

туслах аж ахуйн орлогоор 1410.0 мянган төгрөг, ОБГазраас 4255.4 мянган төгрөг, 

Байгаль орчны газраас 5328.4 мянган төгрөг, НҮБ-аас 50.0 мянган төгрөг,  

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас 1065.0 мянган төгрөг, нийт 195574.3 мянган 

төгрөгийн  санхүүжилт авснаас тээвэр  шатахуунд  6142.0 мянган төгрөг, дотоод 

албан томилолтонд 2070.0 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээний 

төлбөр, хураамжинд 184767.1 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулж, 2594.7 мянган  

төгрөгийг улсын төсөвт буцаан төвлөрүүлсэн байна. Эдгээр санхүүжилтийг дараах 

ажлуудад зарцуулсан байна. Үүнд: 
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 Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/423 тоот 

захирамжаар бог малын үзлэг ангилал хийж хянан баталгаажуулах зардалд 6090.0 

мянган төгрөг, Алтай сумын улаан ямааны цөм сүргээс хээлтүүлэгч бойжуулахад 

хяналтын зардалд 2070.0 мянган төгрөг, Дарви суманд үржүүлж буй Сутай 

үйлдэрийн хонины цөм сүргээр өсвөр хээлтүүлэгч бойжуулах зардалд 1840.0 

мянган төгрөгийг тус тус зарцуулсан байна. 

 2019 оны 05 сарын 28-ны өдөр ХХААХҮЯ-ны төрийн нарийн бичгийн даргатай 

Ховд аймгийн ХХААГ-ын даргын байгуулсан 190528-10-179 тоот гэрээний дагуу 

Малын генетик нөөцийн төлөв байдлыг тодорхойлох, үнэлэх ажлын санхүүжилт 

16988.4 мянган төгрөгийн санхүүжилт ирснийг Дуут сумын үржил шимт сүрэг ХХК 

нь 14837.5 мянган төгрөг, Чандмань сумын Ихэр уулс хоршоо нь 1454.2 мянган 

төгрөгийн санхүүүжилт авч, 31462 толгой малыг 540 төгрөгөөр үнэлж, тус тус 

гүйцэтгэсэн байна. 2019 оны 04 сарын 17-ны өдрийн ХХААХҮЯ-ны төрийн нарийн 

бичгийн даргатай Ховд аймгийн ХХААГ-ын даргын байгуулсан 190417-10-115 тоот 

гэрээний дагуу Малд үзлэг, ангилалт хийх ажлын санхүүжилт 16300.0 мянган 

төгрөг ирснийг Мэнд сүрэг хоршоонд 4890.0 мянган төгрөг, Үршил шимт сүрэг 

хоршоонд 11410.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч, 4-н сумын 20.0 мянган малд 

ангилалт  хийж гүйцэтгэсэн байна. 

 Аймгийн засаг даргын 2019 оны 07 сарын 08-ны өдрийн А/434 тоот 

захирамжаар Буянт, Булган, Мянгад суманд хадлангийн салаа байгуулах ажлын 

хүрээнд гэрээ байгуулан ирсэн машин тоног төхөөрөмжийн ачааны хөлсөнд 

22000.0 мянган төгрөгийг Аймгийн төрийн сангийн Газар тариалан хөтөлбөрийн 

санхүүжилтаас нэмэлт дансаар дамжуулан олгосон ба 2019 оны 05 сарын 27-ны 

ТХААМ-2019-01-11 тоот гэрээг тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн гүйцэтгэх 

захиралтай Ховд аймгийн ХХААГ-ын дарга байгуулан 6 ширхэг трактор, 6 ширхэг 

хадуур, 6 ширхэг тармуур, 6 ширхэг чиргүүл, 2 ширхэг үрлүүр, 3 ширхэг хан боогч, 

нийт 245083.6 мянган төгрөгийн хөрөнгийг хүлээн авч, 3 суманд олгосон байна.   

 Цайны зам өв соелын наадмын зардалд аймгийн Засаг даргын 2019 оны 08 

сарын 06-ны өдрийн А/507 тоот захирамжаар 26355.7 мянган төгрөг зарцуулахаас 

9001.0 мянган төгрөгийг тэмээний хөлс, урлагийн арга хэмжээ, спортын арга 

хэмжээний зардалд, бусдаар гүйцэтгэх арга хэмжээний зардлаас зарцуулсан 

байна. 

Мал эмнэлэг үржлийн газраас бруцѐллез өвчний тарилгын үйлчилгээний хөлс 

112600.0 мянган төгрөг, мялзан өвчний тарилгын хөлс 479800.0 мянган төгрөг 
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хяналтын цэгийн санхүүжилт 7000.0 төгрөг, нийт 599570.0 сая төгрөгний 

санхүүжилтийг  сумдын мал эмнэлгийн үржлийн 54 нэгжид хуваарилан өгсөн. 

Мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лабораториос 10300.0 мянган төгрөгийг  

бруцеллѐз болон шүлхий өвчний тандах шинжилгээний зардалд авч зарцуулсан. 

 Ховд аймгийн засаг даргын нөөц болон орон нутгийн хөгжлийн сангаас 

Шилмэл мал хөтөлбөрийн хүрээнд 10000.0 мянган төгрөг, мал эмнэлгийн 

урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний санхүүжилт 25700.0 төгрөг, нийт 35700.0 

мянган төгрөг авч холбогдох зардалд зарцуулсан. 

Ховд аймгийн ХХАА-н газар туслах үйл ажиллагааны орлогоос 13940.0 

мянган төгрөг төвлөрүүлж, малчны цалин болон бусад зардалд зарцуулсан. 

Зургаа. Өмнөх шалгалтын талаар: 

Тус байгууллага 2018-2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар “Зөрчилгүй” 

санал дүгнэлт авсан байна. 

2018 онд ямар нэгэн зөрчил илрээгүй ба 2019 оны аудитаар 86893.9 мянган 

төгрөгийн алдаа, зөрчил илэрснээс 67221.2 алдааг залруулж, 551.3 мянган 

төгрөгийн татвар төлүүлэх зөрчилд 1 акт тогтоож, 19121.5 мянган төгрөгийн 

зөрчлийг албан шаардлагаар арилгахаар шийдвэрлэсэн байна. 2009 онд үүссэн 

иргэн Н.Булгаатай холбоотой авлагыг барагдуулах хугацаатай үүрэг өгсөн байна. 

Ховд аймгийн Төрийн Аудитын газраас 2018 оны 11 дүгээр сард аймгийн  17 

суманд  Сум хөгжүүлэх сангийн 2017 оны  үйл ажиллагаанд нийцлийн аудит хийж 

3981.3 сая төгрөгийн зөрчил илрүүлж, 269.2 сая төгрөгийн төлбөрийн акт 

тавигдсан байна. Тухайн актыг барагдуулж зөвлөмжийн биелэлт тооцон 

ажилласан байна. 

 2013-2015 оны санхүүгийн баримтанд санхүүгийн хяналт шалгалтын ахлах 

байцаагч  Ц.Давааням 2015 онд санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн ба шалгалтаар 

Ховд аймгийн Засаг даргын 2013 оны А/390 дугаар захирамжын дагуу орон 

нутгийн өвсний нөөцийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааг хамруулан шалгаж нийт 

54138.3 мянган төгрөгний акт тавигдсан байна. 

 Гэрээгээр дутуу нийлүүлсэн өвсний үнэ төлүүлэх 9000.8 мянган төгрөгийг 

Санхүү төрийн хэлтсийн дарга П.А, нягтлан бодогч Б.Д нарт хариуцуулж тавьсан 

байна. Зээлээр худалдан борлуулсан, дансанд дутуу төвлөрүүлсэн данс бүртгэлд 

тусгаагүй ,үнийн зөрүү төлүүлэх зэрэг 32736.1 мянган төгрөгийн акт, нийгмийн 

даатгал хувь хүний орлогын албан татвар төлөх, зориулалт бусаар зарцуулсан 

үргүй зардал, гэрээгээр дутуу нийлүүлсэн материал төлүүлэх тухай нийт 12393.4 
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мянган төгрөгний актыг тус тус төлүүлэхээр тавьсан ч тухайн үед ажиллаж байсан 

газрын дарга З.Л уг актыг хүлээн зөвшөөрөөгүй байна. Тухайн актаас 19059.1 

мянган төгрөг төлөгдсөн.  Өвсний актаас 2018 онд үлдэгдэл өвсийг зарж 180.0 

мянган төгрөгийн акт төлөгдсөн. Мөн дутуу нийлүүлсэн өвсийг буцаан өвсөөр нь 

тооцон авч ЗДТГазарт хүлээлгэн өгсөн байна.  

2016 оны баримтад санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч 

Д.Болормаа 2017 онд шалгалт хийж 57796.7 мянган төгрөгний акт зөвлөмжийг 

өгсөн байна. Үүнээс үр дүнгийн нэмэгдэл, цалингийн шатлалын зөрүү, илүү 

олгосон томилолт, амралт давхцсан 2279.6 мянган төгрөгийн актыг тогтоож, 3500.0 

мянган төгрөгний нормын хувцасыг орлогод авах зөвлөмжийг хүргэн ажиллаж 

актын биелэлт 100 хувь биелэсэн байна. 

Долоо. Тус байгууллагын ололттой талууд: 

2018-2019 онд санхүүгийн тайлангийн аудитаар зөрчилгүй санал дүгнэлт 

авсан. 

Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт ХХАА-н 

салбарын 57 гол зорилт тусгагдаж хэрэгжилтийг ханган ажилласны үр дүнд 2018 

оны жилийн эцсийн байдлаар хэрэгжилт 84.4 хувийн биелэлттэй гарсан. 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбар нь аймгийнхаа ДНБ-ний 42.6 хувийг буюу 137.9 

тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг жил бүр үйлдвэрлэж дотоодынхоо хүн амын 

хүнсний хэрэгцээг хангахад зохих хувь нэмэр  оруулсан. 

Мал эмнэлэг үржлийн газар, аймгийн Засаг даргын байгуулсан хамтран 

ажиллах  А/10 тоот гэрээ, 2018 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01 дугаар 

албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2018 оны 3 дугаар сарын 30-аас 

эхлэн 5 дугаар сарын 18-ны хооронд 50 хоногийн хугацаанд ХХААГ, ОБГ, 

Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газрын хамтарсан 5-6 хүний 

бүрэлдхүүнтэй баг Говь-алтай,  Ховд аймгийн хилийн зурвас “Дундын овоо” хэмээх 

газарт хяналтын пост байгуулан хорио цээрийн хугацаанд Зүүн болон, Хангайн 

бүсээс хурдан морь, мал зөөвөрлөсөн тээврийн хэрэгслийг саатуулан 

нэвтрүүлэхгүй буцаах гаднаас дотгош зөрчиж байгаа 2011 тээврийн хэрэгсэл 

халдваргүйжүүлэж, 10768 зорчигчид мал амьтны гоц халдварт өвчний талаар 

сэрэмжлүүлэг, мэдээлэлээр ханган 7,0 сая төгрөгний зардал гарган халдвар 

тархах боломжийг таслан ажилласан. 
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Аймгийн эдийн засаг нийгмийн 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд МАА, 

газар тариалан, худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, бэлчээр усан хангамжын 

чиглэлээр дэвшүүлсэн 27 заалт 90 хувьтай хэрэгжсэн.  

Аймгийн хадлангийн дотоодын нөөцийг бүрэн хангадаг аймаг болох зорилт 

дэвшүүлэн Булган, Буянт, Мянгад сумдад хадлангийн иж бүрэн салаа байгуулах 

82 морины хүчин чадалтай 6 ширхэг тракторыг хадуур, тармуур, хаман боогч, 

чиргүүлийн хамт мөн дундын үйлчилгээний техник бүрдүүлэх зорилгоор 

ТЭДСангаас зээлийн гэрээгээр авч аймгийн төвд татан төвлөрүүлж, Буянт, 

Мянгад, Булган сумдад хуваарилан хадлан хийлгүүлж энэ жил 14000 боодол өвс 

буюу 280 тн бэлтгэснээр аймаг дотоодынхоо хэрэгцээг хангах өвсний нөөцтэй 

болох нөхцөл бүрдүүлсэн. 

2019 он 12 дугаар сарын 22, 23- нд Монгол улсад атар газар эзэмшиж, газар 

тариаланг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй бие даасан салбар болгон хөгжүүлсний 

түүхт  60 жилийн ойгоо аймагтаа ѐслол төгөлдөр тэмдэглэн өнгөрүүлсэн. 

Аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан орон нутагт 

үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг дотоодын зах зээлд нийлүүлэх, экспортыг 

нэмэгдүүлэх замаар үйлдвэрлэгчдийг дэмжих зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын 

хүрээнд “Хаврын өнгө-2019” үзэсгэлэн худалдааг 2019 оны 01 дүгээр сарын 26-30-

ний өдрүүдэд” Эвийн хүч” худалдааны төвд зохион байгуулагсан. 

        “Сум хөгжүүлэх сан”-гийн төсөл сонгон шалгаруулалт, зээл олголтын байдалд 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, хяналт хийх ажлын хэсгийг аймгийн Засаг даргын 2019 оны 

05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/263 дугаар захирамжаар аймгийн Засаг даргын 

Тамгын газрын даргаар ахлуулан аймгийн Засаг даргын тамгын газрын хөрөнгө 

оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, төрийн захиргааны удирдлагын, хуулийн 

хэлтсийн мэргэжилтэн, Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын жижиг дунд үйлдвэр, хөнгөн, 

хоршоо хариуцсан, хяналт шинжилгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн, 

Засаг даргын дэргэдэх санхүүгийн хяналт, аудитын албаны улсын байцаагчдаас 

бүрдсэн 3 ажлын хэсэг 17 суманд ажилласан нь үр дүнтэй ажил болжээ. 

Мөн Үр тариа, эрдэнэшишийн үрлэгчийг зээлээр авч ирэх хаврын 

тариалалтанд ашиглахад бэлэн болгоод 3 дугаар сард Хашаандаа сайхан 

амьдарья төслийн багтай хамтран “Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх” сургалтыг зохион 

байгуулж сургалтанд Жаргалант сумын 50,  Монгол ногоо төслийн хүрээнд 

“Хүнсний ногоо тариалах технологи” сургалтанд 70 тариаланч, Жимс, жимсгэний 

тариалан эрхлэгчдэд “Чацарганы хортонтой тэмцэх” хэлэлцүүлэг сургалтыг зохион 

байгуулж 40 тариаланч, Жаргалант сумын Агропарк байгуулах хэлэлцүүлэг 
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сургалтанд Жаргалант сумын 30 гаруй тариаланч,  Азийн хөгжлийн банкны 

санхүүжилтээр Жаргалант суманд байгуулагдах Агропарк хөтөлбөрийн 

хэлэлцүүлэгт Жаргалант сумын бизнес эрхлэгч, ферферийн аж ахуй, тариаланч  

30, хүнсний ногоо жимс жимсгэний улсын зөвлөгөөнд 20 тариаланч, жимсчид, нийт 

зөвлөгөөн,  сургалт, хэлэлцүүлэгт давхардсан тоогоор 220 гаруй хүн хамрагдсан 

зэрэг ололттой талууд байна. 

Найм. Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар:  

 1. 2018 оны 12 сарын 20-ны өдөр 3 ширхэг акумлятор, 2 ширхэг дугуй, 2019 

оны 2 ширхэг дугуй худалдан авсан боловч тооцоо бодоогүй, шатахууны тооцоог 

сар бүр боддог боловч сумдад явсан километрийг хэт илүү бичдэг, хот дотор эрх 

бүхий албан тушаалтан 50 километрээс дээш явсан, аймгийн төвд зарим өдөрт 

200-300 клометр замыг илүү бичиж, 815441 төгрөгийн шатахуун илүү зарлагдсан 

нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 

дахь заалтууд, Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.8 дахь заалт, Дэд 

бүтцийн сайдын 2004 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 19 тоот тушаалуудыг      

   2. Аймгийн засаг даргын 2019 оны 12 сарын 18-ны өдрийн А/850 тоот 

захирамжийн дагуу Чандмань, Дарви, Зэрэг сумдад явуулын ахуй үйлчилгээ 

ажиллуулах зардал баталж өгснөөс 12 сарын 26-нд Г.Ө ХХК-д 18 ширхэг, 360000 

мянган төгрөгийн өргөмжлөл, 18000 төгрөгийн мандат, нийт 378000 төгрөг 

шилжүүлсэн боловч уг өргөмжлөл хийгдээгүй, хүмүүст шагнал урамшуулал 

өгөөгүй, шатахууны замын хуудсанд явсан зам, километрийг илүү тооцон бичсэн 

нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 

дахь заалтууд, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.1, 16.5.5 дахь заалт, 

Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 19 тоот тушаалуудыг 

 3. Тус байгууллагын орон тоог Сангийн яамнаас 15 байхаар хянан баталж, 

санхүүжилт олгож байна. Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 01 сарын 21-ны өдрийн 

А/31 тоот захирамжаар 18 орон тоотой байхаар баталж өгсөн байна. Тус 

байгууллага нь гүйцэтгэлээр 19 орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж, аймгийн 

Засаг дарга, ХХААХҮЯ жижиг дунд үйлдвэр хариуцсан 1 мэргэжилтэн байхаар тус 

тус баталж өгсөн байхад 2 мэргэжилтэнтэйгээр, ахуй үйлчилгээ хариуцсан 

мэргэжилтэнээр Т.У-г 2019 оны 03 сарын 11-ны өдрөөс эхлэн томилсон нь Төсвийн 

тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.8, 16 дугаар зүйлийн 16.5.3 дахь заалт бүтэц 

орон тоо баталсан тушаалуудыг  

 4. 2009 онд үүссэн 19121.5 мянган төгрөгийн материалын авлагыг тооцоо 

нийлж баталгуулаагүй олон жил явсан, анхан шатны баримт, байгуулсан гэрээ нь 
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тухайн байгууллагад байхгүй, төрийн сангаас үүсгэсэн авлага гэх тайлбартай өдий 

хүртэл барагдаагүй авлага данс бүртгэлд байгаа, 2009 онд Б.Б ХХК-д ХХААХҮ-ийн 

яамнаас Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл 490000.0 мянган төгрөгийг эргэн 

төлөлттэй олгож ХХААГазрын тайлан тэнцэлд 2012 оноос шилжүүлсэн бүртгэлтэй 

явж байна. Тухайн авлагын эргэн төлөлтийн хугацаа хэтэрсэн шүүхийн шийдвэр 

гарсан ч эцэслэн шийдвэрлэгдээгүй, авлагыг барагдуулж эхлээгүй, мөн 2015 онд 

А.Н ХХК-д орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 39000.0 мянган төгрөгний 

санхүүжилтээр ОХУ-н Эдальбаев үүлдрийн хуц нийлүүлэх тендэр зарлаж, 

санхүүжилтийг олгосон боловч уг нийлүүлэх хуцанд Монгол улсад бүртгэгдээгүй 

өвчний вирус илэрсэн тул нийлүүлэлтийг зогсоож, шүүхийн шийвэр гарч, төлж 

байгаа боловч дорвитой төлөгдөөгүй байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 

хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 дахь заалтууд, Төсвийн тухай хуулийн 6 

дугаар зүйлийн 6.4.8 дахь заалтыг,  

5. Аймгийн Засаг даргын захирамжаар Булган, Буянт, Мянгад сумуудад 

хадлангийн механикжсан салааг байгуулахаар тракторыг бүх иж бүрдлийн хамт 

тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангаас Ховд аймгийн ХХААГ-ын дарга Г.Г гэрээ 

байгуулан авсан ба Буянт сумын иргэн Э.Л-тэй байгуулсан гэрээний дагуу 2468 

ширхэг пресс өвс хүлээн авсан, Мянгад сумын иргэн П.Э-аас 2738 ширхэг өвсийг 

тус тус хүлээлгэн өгсөн ба Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын тамгын газарт 5000 

төгрөгөөр 900 ширхэг 4500.0 мянган төгрөгийн өвс, 5000 төгрөгөөр 560 ширхэг 

2800.0 мянган төгрөгийн өвс, 5000 төгрөгөөр 1600 ширхэг 8000.0 мянган төгрөгийн 

өвс, нийт 3060 ширхэг өвс буюу 15300.0 мянган төгрөгийн өвсийг зарлага болгосон 

боловч мөнгийг нь хаана оруулсан, хэн авсан нь тодорхойгүй, 2000 ширхэг өвсийг 

Хөвсгөл аймагт ачуулсан гэх боловч санхүүгийн анхан шатны баримтгүй байна. 

Булган сумын Б.Г.О ХХК-аас 5500 ширхэг 27500.0 мянган төгрөгийн өвс авсан гэх 

боловч орлого байхгүй өнөөдрийг хүртэл борлуулаагүй байгаа нь Нягтлан бодох  

бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 дахь заалтууд, 

Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.8, 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь 

заалт, Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сантай байгуулсан 2019 оны 05 сарын 27 

өдрийн ТХАА-2019/011 тоот  заалтыг  

 6. 2019 оны 08 сарын 01-ны А/33 тоот тушаалаар 14000.0 мянган төгрөгийн 

засварын ажлыг хийж 2019 оны 08 сарын 09-ний өдрийн 2019/01 тоот гэрээг 

нягтлан бодогчийн хамаарал бүхий этгээдтэй байгуулан засвар хийлгэсэн, 2019 

оны 08 сарын 16-ны өдрийн А/36 тоот байгууллагын даргын тушаалаар уг гэрээнд 

тусгаагүй 3 ширхэг хонины 225.0 мянган төгрөгийн нэмэлт зардал гаргасан нь 
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Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6, 20 

дугаар зүйлийн 20.2 дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.8 

дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа материал 

худалдан авах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1 дэх заалт, Засгийн газрын 

2013 оны 68 дугаар тогтоолыг 

7. 2018 оны 12 сарын 24-ны өдөр 1560.0 мянган төгрөгийн мөнгөн аяга, бэлэг 

дурсгалын зүйлийг шилмэл мал хөтөлбөрийн санхүүжилтээс, анхан шатны 

баримтын бүрдэлгүй, үргүй зардал болох дайллага, бэлэг дурсгалд 1285.0 мянган 

төгрөгийг үндсэн үйл ажиллагааны зардлуудаас, Атарын 60-н жилийн ойг 

тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбоотой хүндэтгэлийн хүлээн авалтын зардалд 7500.0 

мянган төгрөгийг зориулалт бусаар тус тус зарцуулсан нь Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 дахь заалтууд, 

Төсвийн тухай хуулийн 16.5.5 дахь заалтыг 

8. 2019 оны 12 сарын 02-ны өдөр 12 суманд 7639.6 мянган төгрөгийн үрийг 

нярав  Р.Т-т зарлага болгосон боловч анхан шатны баримт 3118.9 мянган 

төгрөгийн үрийн зарлагын баримт дээр сумын мэргэжилтэн хүлээн авсанаар 

зурсан, 4520.6 мянган төгрөгийн үрийг нэмэлтээр сумдад тараасан гэж зарлага 

болгосон боловч хүлээн авсан хүний гарын үсэггүй, баримт бүрдэл болоогүй, хэнд 

хүлээлгэн өгсөн нь тодорхой бус анхан шатны баримт, тайлан байхгүй нь Нягтлан 

бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 дахь заалтууд, 

Төсвийн тухай хуулийн 16.5.5 дахь заалтыг 

9. Үндсэн хөрөнгийг тоолох явцад 5 ширхэг 12500000 төгрөгийн хүлэмжийг 

бараа материалын шаардахаар зарлага болгосон, 3236188 төгрөгийн өртөг бүхий 

1 шинэ хүлэмжийг Цагдаагийн хэлтэст, 12547829 төгрөгийн өртөг бүхий 1 ширхэг 

услалтын системийг Хүүхдийн паркад, 1 ширхэг хүлэмжийг Хот тохижилтын газарт, 

11000000 төгрөгийн өртөг бүхий 1 ширхэг ханбоогчийг Буянт сумын иргэн Я.Б-д 

түр ашиглуулах гэрээ байгуулаагүй, тайлан тооцоогоор шилжүүлэн өгөөгүй, удаан 

хугацаагаар ашиглуулж байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 

дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6, 14 дүгээр зүйлийн 14.4 дэхь заалт, Төсвийн тухай 

хуулийн 16.5.5 дахь заалтыг 

 10. Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/423 тоот 

захирамжаар бог малын үзлэг ангилалт хийж, хянан баталгаажуулах зардалд 

6090.0 мянган төгрөг баталж өгснөөс 3 аж ахуй нэгжид хувиарлаж, М.У.Х хоршоо 

нь 1625.0 мянган төгрөгийн 30 ширхэг хуц, М.С ААН нь 20 ширхэг ухна 2000.0 

мянган төгрөгөөр, 2018 оны 09 сарын 21-ны А/569 тоот захирамжаар шилмэл мал 
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хөтөлбөрийн 10000.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт ирснийг С.Т.Т.Э ААН нь 40 

ширхэг хуц худалдан авч бойжуулсан, М.С хоршоо өсвөр үүлдрийн хээлтүүлэгч 25 

ширхэг хуц худалдан авч бойжуулсан ба зарим аж ахуй нэгж нь уг үйл ажиллагааг 

идэвхжүүлэх зардал, болон тээврийн хөлс, цалин гэх мэт зардлаар тайлагнасан 

байна. Дээрх 2 зардлыг юунд зарцуулах, хуц, ухна худалдан авсан тохиолдолд аль 

байгууллага орлого авч зарцуулах талаар гэрээнд тодорхой тусгаагүй, эргэн гэрээ 

дүгнэж тооцоо хийдэггүй зэрэг нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 

дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6, 14 дүгээр зүйлийн 14.4 дэхь заалт, Төсвийн тухай 

хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.8, 16-р дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалтыг 

 11. 2018 оны 03 сарын 28-ны өдрийн 2018/01 тоот гэрээгээр 250.0 мянган 

төгрөг төлөхөөр байгаа боловч 100.0 мянган төгрөг төлсөн, 2018 оны 03 сарын 28-

ны 2018/03 тоот гэрээгээр О.С-т 250.0 мянган төгрөг төлөхөөр байгаа боловч 125.0 

мянган төгрөг төлсөн, 2018 оны 03 сарын 28-ны 2018/02 тоот гэрээгээр 250.0 

мянган төгрөг төлөхөөр байгаа боловч Х 100.0 мянган төгрөг төлсөн, 2018 оны 03 

сарын 28-ны 2018/04 тоот гэрээгээр 250.0 мянган төгрөг төлөхөөр байгаа боловч 

100.0 мянган төгрөг төлсөн нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар 

зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 дахь заалтууд, Төсвийн тухай хуулийн 16.5.5 дахь заалт, 

иргэн аж ахуйн нэгжтэй байгуулсан гэрээг  

 12. 2018 оны 05 сарын 28-нд Х.Б-д томилолтын хуудас, анхан шатны 

баримтгүйгээр 108000 төгрөгийн томилолт олгосон, албан томилолтын зардал 

олгохдоо гүйцэтгэсэн ажлын тайлан илтгэх хуудас хавсаргаагүй, ирсэн бичгийн 

дагуу олгодоггүй Улаанбаатар, Дархан хотуудад ажилласан томилолтыг илүү 

тооцон олгосон нь Монгол Улсын Засгийн Газрын 1995 оны 218-р тогтоолыг 1 

дүгээр хавсралтын 12 дахь заалт, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 

дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 дахь заалтууд, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар 

зүйлийн  16.5.5 дахь заалт,  

 13. 2018 оны 12 сарын 24-ны өдрийн төлбөрийн хүсэлтээр анхан шатны 

баримт болох цагийн тооцооны хуудасгүй, тухайн байгууллагын ажилтан биш хүнд 

цалин хөлс болох 260253 төгрөгийг олгосон нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 

хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1,13.5, 13.6 дахь заалтууд, Төсвийн тухай хуулийн16 

дугаар зүйлийн  16.5.3, 16.4.8, 16.5.5 дахь заалтыг тус тус зөрчиж байна.  

Шалгалтаар Ховд аймгийн ХХААГ-т нийт 52.731.694 мянган төгрөгийн зөрчил 

илрүүлж, 2.386.694 төгрөгийн төлбөрийг аймгийн төсөвт оруулахаар 40.000.000 

төгрөгийг тухайн байгууллагад орлого авах улсын ахлах байцаагчийн актыг тус тус 

тогтоож  10.345.000 төгрөгийн зөрчлийг арилгахаар хугацаатай үүрэг болголоо. 
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Ес. Дүгнэлт:  

Тухайн байгууллага нь тайлан тэнцэлийг хуулийн хугацаанд гаргаж, зохих 

байгууллагуудад хянуулан зөрчилгүй санал дүгнэлттэй тушааж хэвшсэн боловч 

байгууллагын өдөр тутмын хөрөнгөнд тавих хяналт анхан шатны бүртгэл 

хангалтгүй байна. 

Анхан шатны баримтын бүрдэл хангалтгүй, 2018 оны няравын тайлан гаргалт 

хангалтгүй, жолоочийн тооцоонд явсан замыг илүү тооцон бичдэг, батлагдаагүй 

орон тоон дээр мэргэжилтэн ажиллуулж, төсвийг үргүй зарцуулсан, тушаал, 

шийдвэр хууль, эрх зүйг зөрчиж дайллага, бэлэг дурсгалд зориулалт бусаар мөнгө 

зарцуулж, үргүй зардал гаргасан, нягтлан бодогч өөрийн хамаарал бүхий хүнтэй 

гэрээ байгуулан тендэр зарлалгүйгээр засварын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн, анхан 

шатны баримтыг зөрүүтэй бичиж хөрөнгө зарлага болгосон, зарим хөрөнгийг данс 

бүртгэлээс дур мэдэн хассан зэрэг зөрчлүүд байна.  

Шалгалтын хугацаанд үндсэн хөрөнгө, байгууллагын туслах аж ахуй болох 

малыг нүд үзэн тоолж баталгаажуулсан ба 11000.0 мянган төгрөгийн өртөг бүхий 

ханбоогчийг иргэн Я.Баатархүүд данс бүртгэлгүй, гэрээгүй өгсөн байсныг буцаан 

авахуулсан. 

 Арав. Цаашид авах арга хэмжээний санал: 

 Монгол Улсын ХХААХҮЯ болон Ховд Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт:  

 Ховд Аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын барилга нь 1969 онд ашиглалтанд 

орсон 2018 онд Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн дүгнэлтээр ашиглалтын 

хугацаа дууссан гэж дүгнэгдсэн, урсгал засвар хийгдсэн ч үр дүн гарахгүй 

санхүүгийн алдагдалтай байх нөхцөлтэйгээр үйл ажиллагаа явагдаж байна. Иймд 

тус байгууллагын барилгын ажлыг шинээр барьсан нь эдийн засгийн хувьд 

өгөөжтэй байна. 

 Тус байгууллагад өнөөдрийн байдлаар ашиглахгүй байгаа трактор, хан боогч, 

хадлангийн иж бүрдлүүд гэх мэтийн хөдөө аж ахуйд хэрэглэх тоног төхөөрөмжүүд 

нь илүүдэл хөрөнгө болж хэрэглэгдэхгүй, хуучирч муудах нөхцөл байдал үүссэн 

байна. Иймд эдгээр хөрөнгийг түрээсийн гэрээгээр өгөх, үнэ тогтоож дуудлага 

худалдаанд оруулах асуудлыг зохион байгуулах шаардлагатай ба ХХААХҮЯ 

хойшид тухайн байгууллагад ашиглахгүй хөрөнгийг нийлүүлдэг асуудлыг таслан 

зогсоох ба хэрэгцээт байгууллагын ажилчидын ажиллах орчин нөхцөлийг 

бүрдүүлсэн ширээ сандал, техник хангамжыг нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарах 

шаарлагатай байна. 
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 Сумын Хөдөө аж ахуйн мэргэжилтнийг босоо удирдлагатай Хүнс хөдөө аж 

ахуйн газрын харьяанд оруулбал чиг үүргийн хувьд хяналт тавьж ажиллах, ажлын 

уялдаа сайжрах ба сумын ард иргэд, мал аж ахуй, тариалан эрхлэлтийн байдалд 

уялдуулан орон тоог батлах. 

 2009 онд үүссэн 19121.5 мянган төгрөгийн материалын авлагыг шүүхэд 

шилжүүлэх ба 2009 онд Б.Б ХХК-д ХХААХҮ-ийн яамнаас Жижиг дунд 

үйлдвэрлэлийн зээл 490000.0 мянган төгрөгийг шүүхийн шийдвэрийг эцэслэн 

гаргуулах, мөн 2015 онд А.Н ХХК-аас авах Эдальбаев үүлдрийн хуцны үлдэгдэл 

үнэ 35.700 мянган төгрөгийг шүүхийн шийдвэрийн дагуу тус тус барагдуулах ажлыг 

шүүхийн байгууллагтай хамтран шийдвэрлэх тал дээр хяналтыг тавьж өрийг 

яаралтай барагдуулах арга хэмжээг зохион байгуулах. 

 Ховд Аймгийн засаг дарга, дотоод аудитын хороонд: 

 Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6, 

20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.8 

дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа материал 

худалдан авах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1 дэхь заалт, Засгийн газрын 

2013 оны 68 дугаар тогтоолыг тус тус зөрчиж харьцуулалтын аргаар тендер 

зарлаагүй, хамаарал бүхий хүнтэй гэрээ байгуулан ажил үйлчилгээг 

санхүүжүүлсэн, анхан шатны баримт үнэн зөв бүрдүүлээгүй гүйлгээ хийсэн зэрэг 

зөрчил илэрч байгаа тул санхүүгийн ажилтанд хэмжээ тооцох нь зүйтэй. 

 Дээрх зөрчлийг хуулийн байгууллагаар шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлэх 

саналтай байна. 

Ховд Аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газарт: 

1. Аливаа хөрөнгө мөнгийг бүрдэл болсон, хүчин төгөлдөр анхан шатны 

баримтаар гүйлгээ хийж байх. 

2. Төсвийн хөрөнгөөс цайллага дайллага, хүлээн авалт, бэлэг сэлтийг 

төсөвлөгдсөн хэмжээнд зохих хууль эрх зүйг мөрдөх, төсвийн хөрөнгийг 

зориулалтын дагуу үр ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулахад анхаарах. 

         3. Акумлятор, дугуй, сэлбэг, шатахууны тооцоог бодож машины хувийн хэрэг 

хөтлөн хэвших ба шатахууны тооцоог Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 1 дүгээр 

сарын 29-ний өдрийн 19 тоот тушаалын дагуу бодож байх. Явсан кл замыг үнэн 

зөв бичиж хэвших. 

 4. 2009 онд үүссэн 19121.5 мянган төгрөгийн материалын авлагыг шүүхэд 

шилжүүлэх ба 2009 онд Б.Б-т ХХК-д ХХААХҮ-ийн яамнаас Жижиг дунд 
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үйлдвэрлэлийн зээл 490000.0 мянган төгрөгийн шүүхийн шийдвэрийг эцэслэн 

гаргуулах, мөн 2015 онд А.Н ХХК-аас авах Эдальбаев үүлдрийн хуцны үлдэгдэл 

үнэ 35700.0 мянган төгрөгийг шүүхийн шийдвэрийн дагуу тус тус барагдуулах 

ажлыг шүүхийн байгууллагтай хамтран шийдвэрлэх шаардлагатай. 

5. Булган, Буянт, Мянгад сумуудад хадлангийн механикжсан салааг 

байгуулахаар хийсэн гэрээний дагуу авсан өвснөөс Б.Г.О ХХК-аас 5500 ширхэг өвс 

авсан гэх боловч орлого байхгүй байгааг орлого авч данс бүртгэлд тусган, зарж 

борлуулах ажлыг яаралтай зохион байгуулах. Өвөрхангай, Хөвсгөл аймгийн авсан 

өвсний үнийг ТЭДС-ын дансанд шилжүүлсэн эсэхийг тодруулж, дансны хуулгын 

хамт албан бичгээр манай байгууллагад ирүүлэх. 

6. Үндсэн хөрөнгөнд тусгаагүй  5 ширхэг  12500000 мянган төгрөгийн 

хүлэмжийг орлого авах, 3236188 өртөг бүхий 1 шинэ хүлэмжийг Ц.Х, 12547829 

өртөг бүхий 1 ширхэг услалтын системыгХ.П, 1 ширхэг хүлэмжийг ХТА-аас авах 

буюу түрээсийн гэрээ байгуулан ажиллах. 

 7. Албан томилолтын зардал олгохдоо гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, илтгэх 

хуудас бичиж,  ирсэн бичгийн дагуу хоног хугацааг тооцон олгож хэвших. 

 8. Батлагдсан орон тоо, цалингийн санд багтаан санхүүжүүлэх, батлагдаагүй 

орон тоог ажиллуулахгүй байх шаардлагатай. 

 9. Шалгалтаар илэрсэн зөрчилтэй холбоотой зөрчил гаргасан нягтлан бодогч, 

нярав нарт хариуцлага тооцон ажил сайжруулах хугацаатай үүрэг өгч, биелэлтийг 

тооцож ажиллах ба шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилган тайланг 2020 оны 08 

сарын 25-ны дотор ирүүлэх шаардлагатай. 

 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ,  АУДИТЫН АЛБА 


