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ХОВД АЙМГИЙН ҮЕНЧ СУМЫН ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 

2018-2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ 

Нэг. Шалгалтын зорилго 

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Ховд аймгийн Үенч 

сумын төсөвт байгууллагуудын 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 Ц.Бадрал, Ж.Цэнд-Аюуш, Улсын байцаагч 

Ц.Цэцэнхараацай, Д.Болормаа П.Мягмартүвшин, Дотоод аудитор М.Янжмаа, 

Дотоод аудитор Н.Балт нар 2020 оны 09 сарын 16-наас 09 сарын 22-ны хооронд 

хяналт шалгалтаар ажиллав.  

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 болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 

авах тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль, Монгол 

улсын бусад хууль эрхзүйн актуудыг удирдлага болгон ажил үйлчилгээний чанар, 

бүтээмжийг дээшлүүлэн улсын төсвөөс батлагдсан, төсвийн санхүүжилтийг 
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зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулж, эргэлтийн хөрөнгийг олж бэлтгэн 

байгууллагуудын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах зорилттой ажиллаж иржээ. 

Шалгагдах хугацааны хөрөнгийн эрх захирагчийн нэгдүгээр гарын үсгийг 

Засаг дарга Э.Уртнасан, Т.Батсүх, ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Т.Уранбилэг, 

ЗДТГ-ын дарга Э.Батзаяа, Б.Цогоо, Сургуулийн захирал Л.Нямжаргал, 

Цэцэрлэгийн эрхлэгч Т.Тогтохбаяр, Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч Б.Ууганбаяр, 

М.Батдэлгэр, Соѐлын төвийн эрхлэгч Б.Бурмаа хоѐрдугаар гарын үсгийг нягтлан 

бодогч П.Булганбат, О.Мягмар, М.Батхишиг нар зурж хөрөнгө мөнгийг захиран 

зарцуулж, Санхүүгийн албаны дарга Н.Бат-Эрдэнэ, төрийн сангийн мэргэжилтэн 

Д.Энх-Амгалан нар хяналт тавин ажиллаж ирсэн байна. 

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

Улсын байцаагч Ц.Цэцэнхараацай нар Засаг даргын Тамгын газар, Улсын ахлах 

байцаагч Ц.Бадрал - Орон нутгийн хөгжлийн сан, Сум хөгжүүлэх сан, Улсын ахлах 

байцаагч Ж.Цэнд-Аюуш – Ерөнхий боловсролын сургууль, Улсын байцаагч  

Д.Болормаа – Цэцэрлэг, Улсын байцаагч П.Мягмартүвшин – Эрүүл мэндийн төв, 

Дотоод аудитор М.Янжмаа – Соѐлын төв, Дотоод аудитор Н.Балт - Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын баримтыг тус тус шалгалаа. 

Тав. Төсвийн бүрдүүлэлт, зарлага санхүүжилтийн талаар 

Үенч сум нь татварын болон татварын бус орлогын төлөвлөгөөг 2018 онд 

нийт 144.8 сая төгрөг оруулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 172.2 сая төгрөг оруулж, 

орлогын төлөвлөгөөг 27.4 сая төгрөгөөр буюу 118.9 хувиар, 2019 онд нийт 141.2 

сая төгрөг оруулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 238.9 сая төгрөг оруулж орлогын 

төлөвлөгөөг 97.7 сая төгрөгөөр буюу 169.2 хувиар тус тус давуулан биелүүлжээ.  

Үүнээс 2018 онд татварын орлого 141.2 сая төгрөгөөр батлагдаж, 

гүйцэтгэлээр 171.1 сая төгрөг буюу 99.6 сая төгрөг, 121.2 хувиар, 2019 онд 

татварын орлого 134.1 сая төгрөгөөр батлагдаж, гүйцэтгэлээр 232.5 сая төгрөг 

буюу 98.4 сая төгрөг, 173.4 хувиар тус тус давуулан биелүүлжээ. 

Татварын орлогын төлөвлөгөөг төрлөөр нь харуулбал дараах байдалтай 

байна. Үүнд:  

Мянган төгрөгөөр 

Д/Д Татварын төрөл 
2018 он 2019 он 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

1 Татварын орлого 141204.0 171124.9 134150.0 232570.9 

1.1 Орлогын албан татвар 33654.1 45114.2 39000.0 69028.3 

1.2 Хөрөнгийн татвар 1820.0 2130.0 2550.0 1894.8 

1.3 Бусад татвар, төлбөр, хураамж 105729.9 123880.7 92600.0 161647.8 

2 Татварын бус орлого 3605.0 1100.8 7105.0 6408.2 

2.1 Торгууль 3000.0 1050.8 5000.0 4303.1 

2.2 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 605.0 50.0 2105.0 2105.0 

2.3 Хүүгийн орлого 0 0 0 0 

НИЙТ ДҮН 144809.0 172225.7 141255.0 238979.1 
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5.1  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал  

Төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар: 

2018 онд орон нутгийн төсвөөс 51301.0 мянган төгрөгийн төсөвтэй 

ажилласнаас, гүйцэтгэлээр 51301.0 мянган төгрөг зарцуулжээ. 

2018 онд цалин хөлсөнд 33190.0 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийн зардалд 3982.8 мянган төгрөг, хангамж бараа материалын зардалд 

6144.6 мянган төгрөг, томилолт 1905.6 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 

4607.0 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 1207.0 мянган төгрөг нэг 

удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулалд 264.0 мянган төгрөгийг тус тус 

зарцуулжээ. 

2018 оны эхэнд авлагагүй байсан бол тайлант хугацааны эцэст 259.7 мянган 

төгрөг болж, 259.7 мянган төгрөгөөр өссөн байна.  

Оны эхэнд 1645.3 мянган төгрөгийн өглөгтэй байсан бол оны эцэст 934.7 

мянган төгрөг болж 710.6 мянган төгрөгөөр буурсан байна.  

Үндсэн хөрөнгө 2018 оны эхэнд 15720.5 мянган төгрөг байсан бол тайлант 

хугацааны эцэст мөн 15720.5 мянган төгрөг хэвээр байна. 

Тус онд 1592.1 мянган төгрөгийн элэгдлийн зардал тооцож, хуримтлагдсан 

элэгдэл 11356.5 мянган төгрөг болсон байна. 

2019 онд орон нутгийн төсвөөс 54913.5 мянган төгрөгийн төсөвтэй 

ажилласнаас, гүйцэтгэлээр 56163.5 мянган төгрөг зарцуулжээ. 

2019 онд цалин хөлсөнд 35020.6 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлд 4690.4 мянган төгрөг, хангамж бараа материалын зардалд 8131.0 

мянган төгрөг, томилолт 1199.5 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 4607.0 

мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 2315.0 мянган төгрөг, мянган 

төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулалд 200.0 мянган төгрөгийг тус тус 

зарцуулжээ. 

Оны эхэнд 259.7 мянган төгрөгийн авлагатай байсан бол тайлант хугацааны 

эцэст 518.7 мянган төгрөг болж, 259.0 мянган төгрөгөөр өссөн байна.  

Оны эхэнд 934.7 мянган төгрөгийн өглөгтэй байсан бол тайлант хугацаанд 

бүрэн барагдуулж үлдэгдэлгүй болсон байна. 

Үндсэн хөрөнгө 2019 оны эхэнд 15720.5 мянган төгрөг байсан бол тайлант 

хугацааны эцэст мөн 15720.5 мянган төгрөг хэвээр байна. 

Тус онд 802.0 мянган төгрөгийн элэгдлийн зардал тооцож, хуримтлагдсан 

элэгдэл 12158.5 мянган төгрөг болжээ.  

Өмнөх шалгалтын талаар: 
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2018, 2019 онуудын санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн 

санхүүгийн тайлангийн аудитаар “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар сумын ИТХ-ын санхүүгийн тайланд 

4872.3 мянган төгрөгийн аж ахуйн материал болон шатахууныг замын хуудас 

зарцуулалтын шаардах хуудасгүйгээр зардалд бүртгэсэн, хөндлөнгийн хяналт 

шалгалтаар илэрсэн алдааг засах, суутган тооцохоор акт тавигдсаныг холбогдох 

эздээр төлүүлэлгүйгээр байгууллагын харилцах данснаас төлсөн боловч авлага 

бүртгээгүй зэрэг зөрчил илрүүлж, зөвлөмж өгсөн байна. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал: 

Энэ удаагийн шалгалтаар дараах зөрчил дутагдал илэрлээ. Үүнд: 

1. 2019 онд 316.0 мянган төгрөгийн томилолтыг санхүүгийн анхан шатны 

баримт бүрдэл болоогүй, томилолтын хуудсанд гарын үсэг зурж 

баталгаажуулаагүй байхад зардал олгосон нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 

хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6, 13.7 дахь заалт, Монгол улсын Засгийн 

газрын 1995 оны 218 дугаар тогтоол Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны 6 

дугаар тогтоолуудыг  

2. 2019 онд 375.5 мянган төгрөгийн шатахууны үнэ шилжүүлж, анхан шатны 

баримтын бүрдэл дутуу зарцуулсан нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 

дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6, 13.7 дахь заалт, Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 1 

дүгээр сарын 29-ний өдрийн 19 тоот тушаал, ЗТХС-ын 2019 оны 390-р тогтоол 

болон Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 347 дугаар 

тушаалуудыг тус тус зөрчиж байна. 

Дүгнэлт: 

Албан томилолтын зардал олгохдоо анхан шатны баримт дутуу, шатахууны  

зардал гаргахдаа анхан шатны баримтын бүрдэлгүй гүйлгээ хийсэн байна. 

Шалгалтаар 691500 төгрөгийн зөрчил илэрсэнийг 316000 төгрөгийг хуцаатай 

үүрэг өгч арилгуулахаар 375500 төгрөгийг аймгийн төсөвт оруулахаар улсын ахлах 

байцаагчийн акт тогтоолоо. 

Цаашид авах арга хэмжээний санал: 

1. Анхан шатны баримтыг бүрдүүлж гүйлгээ хийж байх. 

2. Шатахууны тооцоог сар бүр хийх, замын хуудсыг явсан өдөр, километр 

бүрээр бичих, Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 347 дугаар 

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

тушаалуудыг мөрдөж ажиллах. 

5.2 Засаг даргын Тамгын газар 

Төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар: 
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Тус байгууллага нь 2018 онд төсвөөс 431886.2 мянган төгрөгийн зардал 

гаргахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 431878.8 мянган төгрөгийн төсөв бүрдүүлэн 

захиран зарцуулжээ. 

Тус онд цалингийн зардалд 198188.4 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийн зардалд 27600.0 мянган төгрөг, гэрэл цахилгааны зардалд 3094.7 

мянган төгрөг, түлш халаалтын зардалд 26547.2 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны 

зардалд 20033.1 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 2721.1 мянган төгрөг, 

бичиг хэргийн зардалд 2025.8 мянган төгрөг, томилолтын зардалд 7783.1 мянган 

төгрөг, хог хаягдал устгах цэвэрлэх зардалд 1500.0 мянган төгрөг, нормын хувцас 

зөөлөн эдлэлийн зардалд 332.0 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 

үйлчилгээний зардалд 21609.4 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 

20428.9 мянган төгрөг, урсгал засварын зардалд 1639.5 мянган төгрөг, нэг 

удаагийн тэтгэмж урамшуулалд 4635.7 мянган төгрөг, хөрөнгийн зардалд 93739.5 

мянган төгрөгийг  тус тус зарцуулжээ. 

2018 оны эхэнд 4982.1 мянган төгрөгийн авлагатай байсан бол тайлант 

хугацааны эцэст 53263.9 мянган төгрөг болж, 48281.8 мянган төгрөгөөр өссөн 

байна.  

Оны эхэнд 15428.4 мянган төгрөгийн өглөгтэй байсан бол тайлант хугацааны 

эцэст 2184.6 мянган төгрөг болж, 13243.8 мянган төгрөгөөр буурсан байна.  

Үндсэн хөрөнгө 2018 оны эхэнд 3550487.5 мянган төгрөг байсан бол оны 

эцэст  3692618.3 мянган төгрөг болж, 142130.8 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. 

Тус онд 150850.0 мянган төгрөгийн хөрөнгийг шилжүүлэн авч, хөрөнгийн 

дахин үнэлгээ хийж, 170374.4 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлж, 79017.8 мянган 

төгрөгөөр хорогдуулж, 67197.5 мянган төгрөгийн элэгдлийн зардал тооцож, 

бүртгэсэн байна. 

2019 онд орон нутгийн төсвөөс 359709.0 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 

605.0 мянган төгрөг, нийт 360314.0 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөж, 

гүйцэтгэлээр орон нутгийн төсвөөс 359709.0 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 605.0 

мянган төгрөг, нийт 360314.0 мянган төгрөгийн зардал гаргаж үйл ажиллагаа 

явуулжээ. 

Тус онд цалингийн зардалд 204499.5 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийн зардалд 26598.1 мянган төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол 

зардалд 30254.3 мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 3199.0 мянган төгрөг, 

тээвэр шатахууны зардалд 23740.8 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 

3443.9 мянган төгрөг, томилолтын зардалд 8496.3 мянган төгрөг, норматив 

зардалд 402.0 мянган төгрөг, эд хогшил урсгал засварын зардалд 3342.7  мянган 
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төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээнд 25334.4 мянган төгрөг, бараа 

үйлчилгээний зардалд 30728.0 мянган төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулалд 

275.0 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулж ажилласан байна. 

2019 оны эхэнд авлага 53263.9 мянган төгрөг байсан бол тайлант хугацааны 

эцэст 55044.3 мянган төгрөг болж 1780.4 мянган төгрөгөөр өссөн байна.  

Оны эхэнд өглөг 2184.6 мянган төгрөг байсан бол тайлант хугацааны эцэст 

1368.0 мянган төгрөг болж 816.6 мянган төгрөгөөр буурсан байна.  

Үндсэн хөрөнгө оны эхэнд 3692618.3 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст  

3759585.0 мянган төгрөг болж, 66966.7 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.  

Тус онд 112129.4 мянган төгрөгийн элэгдлийн зардал тооцож, бүртгэсэн 

байна. 

ЗДТГ ын 2018 онд хөрөнгийн зардалд 93.0 сая төгрөг батлагдснаас дараах 

зүйлсэд зарцуулсан байна. Үүнд: 

1. Газар тариалангийн зориулалттай тоног төхөөрөмжийг 35.0 сая төгрөгөөр 

худалдан авахаар “Түшиг” нөхөрлөлтэй гэрээ хийж, 2018 оны 11 сарын  02-ноос 12 

сарын 25-ны хооронд нийлүүлэх гэрээтэй бөгөөд мөнгийг гэрээний дагуу мөн оны 

11 сарын 7-нд 31.5 сая төгрөг, 12 сарын 24-нд 3.5 сая төгрөгийг тус тус 

шилжүүлжээ. Гэвч уг тоног төхөөрөмжийг хүлээн аваагүй байсан тул санхүүгийн 

тайланд оны эцэст авлагаар тусгасан байна. Уг асуудал шүүхийн шатанд явж 

байна. 

2. Сумын Засаг даргын суудлын автомашины үнийн зөрүү 10.0 сая төгрөгийг 

аймгийн Засаг даргын Тамргын газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн 5/643 тоот 

албан бичгээр Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн Барьцаа хөрөнгийн 100160051301 

тоот дансанд 2018 оны 6 сарын 05-нд шиүлжүүлсэн байна.  

3. Багийн Засаг дарга нарын компьютер, принтерийн үнийн зөрүү 10.0 сая 

төгрөгийг 4-5 саруудад “Босоо оргил” ХХК болон Саммит компьютер технологи 

ХХК-д шилжүүлсэн. 

4. Сумын чийрэгжүүлэлтийн танхим байгуулахад 2018 оны 05 сарын 18-нд 

“Жигүүр эрдэнэ” ХХК-тай 30.0 сая төгрөгөөр, мөн оны 6 сарын 20-нд ашиглалтанд 

авахаар гэрээ хийж төлбөрийг 6 сарын 6-нд 21.0 сая төгрөг, 8 сарын 30-нд 9.0 сая 

төгрөг шилжүүлжээ. Гүйцэтгэгч компани гэрээний хугацаа хэтрүүлсэн, Захиалагч 

төлбөрийг 17.5 мянган төгрөгөөр илүү төлсөн байна. 

5. ИТХ-ын суудлын автомашинд мотор, сэлбэг авахад “Харуул алтай” ХХК-

ид 2.5 сая төгрөг шилжүүлсэн байна.  
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6. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын автомашинд иргэн Х.Дамбийд 3.0 сая 

төгрөг, “Говийн зэрэглээт хулстай” ХХК-д 2.5 сая төгрөг, “Баруун ойрад” ХХК-д 0.7 

сая төгрөг, нийт 6.2 сая төгрөгийн сэлбэг хэрэгсэл авчээ. 

Мөн 2018 онд Сумын Засаг даргын 2018 оны А/82 тоот захирамжаар 5 иргэнд 

худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр 0.15 га газрыг, А/90/б/ захирамжаар “Хөрс” ХХК-

д үйлчилгээний зориулалтаар 0.5 га, А/205 тоот захирамжаар ЭМЖИӨҮ ТРАНС 

компанид шатахуун түгээх станцын зориулалтаар 0.2 га-г эзэмшүүлсэн байна. 

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны нэмэлт санхүүжилтийн дансаар 

аймгийн хөрөнгө оруулалтаас эрх шилжүүлсэн 102449.3 мянган төгрөг, наурызын 

баярт 1000.0 мянган төгрөг, дуудлага худалдааны дэнчинд 355.8 мянган төгрөг, 

тендэрийн баримт бичгийн үнэнд 1140.0 мянган төгрөг, түрээсийн орлогын 300.0 

мянган төгрөг, дуудлага худалдааны орлого 5376.0 мянган төгрөг, байгалийн нөөц 

ашигласны барьцааны 2530.0 мянган төгрөг, ангийн нөөц ашигласны төлбөр 

12099.5 мянган төгрөг, 1 ажилтны жирэмсэн, амаржсаны тэтгэмж 719.1 мянган 

төгрөг, хагас жилийн мал тооллогын хөлс 466.4 мянган төгрөг, Хүүхэд, гэр бүл, 

залуучуудын хөгжлийн газраас 1000.0 мянган төгрөг, нийт 127436.2 мянган 

төгрөгийн орлого бүрдүүлж, лист 719.1 мянган төгрөг, мал тооллогын хөлсөнд 

466.4 мянган төгрөг, хүчирхийлэлийн эсрэг сургалтанд 1000.0 мянган төгрөг, 

тендэрийн баримт бичигт 1040.0 мянган төгрөг, шатахуунд 1000.0 мянган төгрөг, 

наурызын баярт 1000.0 мянган төгрөг, орон нутгийн хөрөнгө оруулалтанд 99449.3 

мянган төгрөг зарцуулж, 13281.8 мянган төгрөгийг татан төвлөрүүлжээ.   

Хөрөнгө оруулалтыг дэлгэрүүлбэл: 

/Мянган төгрөгөөр/ 

Д/Д Хийгдсэн ажлын нэрс Гүйцэтгэгчийн     нэрс 
Төсөвт 

өртөг 
Гүйцэтгэл 

1 Булгийн эх тохижуулах Алаг мэргэн уул хоршоо 2000.0 2000.0 

2 
Орон нутгийн 4 гүүр 

засварлах 
Дашнур ХХК 19900.9 19354.9 

3 
Зуслангийн 4 чиглэлд 234 км 

зам засах 
Үенчийн бадралт ЗГБХН 24900.2 22218.2 

4 
Эмнэлэгт рентген тоног 

төхөөрөмж 
Монтех дистрибьюшн ХХК 25000.0 25000.0 

5 
Өвсний нөөц / 363 прэсс/ 

бүрдүүлэх 
Иргэн М.Дашцэрэн 2000.0 2000.0 

6 Тамгын газрын байрны засвар Буянт тэгш үйлс ХХК 30000.0 28876.2 

         Дүн  103801.1 99449.3 

Өмнөх шалгалтаар илэрсэн зөрчлийн талаар: 
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Тус байгууллагын 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар татварыг илүү 

шилжүүлсэн, шатахууны тайлан гаргаж тооцоо бодоогүй, төлбөр хийсэн тухай бүр 

шууд зардалд бүртгэсэн зөрчил дурдаж, зөвлөмж бичиж, материаллаг /5.2 сая гэж 

тооцжээ/ алдаа гэж үзэн “Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар: 

1. Сумын Засаг даргын захирамжаар нөөц хөрөнгөөс гарч байгаа зардлын 

гүйцэтгэлийн баримтыг бүрэн хавсаргаагүй нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 

хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.6, 13.7 дахь заалтуудыг  

2. Цайллага, хүлээн авалт, албан томилолтоор яваа хүмүүсийн байр хоолны 

мөнгөнд 678.3 мянган төгрөг, ахмадын хорооны даргад олгосон урамшууллаас 

орлогын албан татвар суутгаагүй, гар утасны төлбөрт 52.0 мянган төгрөгийг тус тус 

төлж, төсвийн хөрөнгийг хэмнэлттэй үр ашигтай зарцуулаагүй, хэмнэлтийн горим 

хэрэгжүүлээгүй нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 дэх заалт  

3. Сумын Засаг даргын 2018 оны А/82 тоот захирамжаар 5 иргэнд худалдаа 

үйлчилгээний чиглэлээр 0.15 га газрыг эзэмшүүлснийг зориулалтын дагуу 

ашиглаагүй нь Газрын тухай хуулийн 40 дугаар зүйлийн 40.1.6 дахь заалтыг, 

дуудлага худалдааг хуулийн хүрээнд зохион байгуулаагүй нь Засгийн газрын 2016 

оны 10 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралтын 9 дүгээр зүйлд заасныг 

4. Төрийн захиргааны албан хаагч, санхүүгийн албаны дарга Б-д 2018 оны 

1-10 саруудад цалингийн цэсэнд ур чадвар багананд сар бүр 25 хувийн нэмэгдэлд 

1232029 төгрөг, тушаал шийдвэргүй 2690211 төгрөгийн нэмэгдэл олгосон нь 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.6, 13.7 дахь 

заалт, Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 дэх заалт, 16 дугаар зүйлийн 

16.5.4, 16.5.6 дахь заалт, Засгийн газрын 1995 оны 96 дугаар тогтоолын 2 дугаар 

хавсралт, хүн амын бодллго, хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын 1996 оны 63/104 

дугаар тушаалыг 

5. Засаг даргын Тамгын газрын нэмэлт санхүүжилтийн 100161255403 тоот 

дансаар 2019 онд дамжиж хэрэгжсэн 35.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй Сумын 

төв гудамжны тохижилтын ажилд “И” ХХК-тай шууд гэрээ байгуулж, уг ажлыг 

гүйцэтгэн 70.0 хувийн гүйцэтгэл ирүүлж, гүйцэтгэлийг сумын Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын хэсэг 60 хувь, Засаг даргын Тамгын газрын 2019 

онд хийж хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээнд хяналт тавих ажлын хэсгийн 

дүгнэлтээр 46,4 хувьтай байна гэж дүгнэсэн. Ингээд дээрхи компани нь гэрээний 

үүргээ бүрэн биелүүлэлгүй, улмаар холбоо сураггүй болсон тул Засаг даргын 

Тамгын газрын 2019 онд хийж хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээнд хяналт тавих 

ажлын хэсгийн дүгнэлтийг үндэслэн Шүүхийн байгууллагад хандаж,  “И” ХХК-иас 
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4,9 сая төгрөгийг нэхэмжилсэн байна. Гэрээний нөхцөл зөрчигдсөн учир “Мэлмий 

нутаг миний ирээдүй” ХХК-иар үлдэгдэл ажлыг гүйцэтгүүлсэн байна.  

6. Дуудлага худалдаагаар зарсан газрын дэнчинг буцаан олгоогүй, ялагчаас 

дэнчинг төлбөрийн үнээс хасаж тооцоогүй нь Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар 

зүйлийн 16.5.2, 16.5.5 дахь заалт, Засгийн газрын 2016 оны 10 дугаар тогтоолын 

нэгдүгээр хавсралтын 12.3, 12.4 дэх заалтыг зөрчсөн тул аймгийн төсвийн орлогод 

оруулахаар акт тогтоолоо. 

Дүгнэлт:  

Засаг даргын Тамгын газрын санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэл 

хэвийн, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт хангалттай, цаашид хөрөнгө оруулалтыг үр 

дүнтэй зарцуулах, зохион байгуулахад ихээхэн анхаарах нь зүйтэй байна. 

Шалгалтаар нийт 6653475 төгрөгийн төлбөр зөрчил илэрч, 6297675  

төгрөгийн зөрчлийг дахин давтан гаргахгүй байх зөвлөмж өгч, 355800 төгрөгийг 

орон нутгийн төсөвт оруулахаар шийдвэрлэж, улсын байцаагчийн 1 акт тогтоов. 

Цаашид авах арга хэмжээний санал 

1. Засаг даргын нөөцөөс зарцуулж байгаа хөрөнгөд хүчин төгөлдөр анхан 

шатны баримтыг үндэслэн гүйлгээ хийж байх. 

2. Төрийн хөрөнгийн ашиглалт зарцуулалтанд тавих хяналтыг сайжруулах, 

хөрөнгийн өгөөжийг дээшлүүлэх, үр ашиггүй зардал гаргахгүй байх, төсвийн 

хөрөнгийг зориулалтын дагуу зарцуулах, ахмадын хорооны даргад олгож буй 

урамшуулал болон төсвийн байгууллагад худалдан авсан бараа материалын 

үнээс татварын хуулийн дагуу орлогын албан татвар суутган тооцож байх. 

3. Албан томилолтын хуудсыг дугаарлаж, бүртгэлжүүлэх, томилолтоор 

ажилласан тухай тэмдэглэл, тайланг бүрэн бичүүлж хэвших. 

4. Хөрөнгө оруулалтын ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулахад анхаарах. 

Хөрөнгө оруулалтын ажлыг үр дүнгүй зохион байгуулсан, чанаргүй бараа, ажил, 

үйлчилгээг хүлээн авсан комисс, албан тушаалтанд хуулийн хариуцлага хүлээлгэх. 

5. Тайланд 4982.1 мянган төгрөгийн хэзээ үүссэн, хэнтэй холбоотой нь 

мэдэгдэхгүй авлага байгааг цаашид шийдвэрлэх. 

6. Оны эхэнд 15.4 сая төгрөгийн өглөгтэй байснаас 12.1 сая төгрөгийн эх 

үүсвэрийг тодотголоор шийдвэрлүүлж, оны эцэст өглөг 2.2 сая төгрөг үлдсэн нь 

татварын авлага байна. 

7. Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааг холбогдох хууль эрх зүйн хүрээнд 

хийж байх, Сумын Засаг даргын 2018 оны А/82 тоот захирамжаар олгосон газрыг 5 

иргэн зориулалтын дагуу ашиглаагүй тул захирамжийг эргэн харж хуулийн хүрээнд 

шийдвэрлэх шаардлагатай байна. 



 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба                              Санхүүгийн хяналт шалгалт-Үенч сум  2018-2019 

Хуудас | 10  
 

5.3 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн талаар 

Үенч сумын ИТХ-ын 2017 оны 4/07 дуугаар тогтоол, 2018 оны 7/03 дугаар 

тогтоолуудаар тус тус ОНХСангийн хөрөнгөөр 2018 онд 24 ажил, төсөл, хөтөлбөр, 

арга хэмжээнд 190174.6 мянган төгрөг батлагдаж, гүйцэтгэлээр 24 ажил, төсөл, 

хөтөлбөр, арга хэмжээнд 189486.6 мянган төгрөгийг зарцуулж, дансны үлдэгдэл 

688.0 мянган төгрөг байна. Үүнийг хүснэгтээр харуулбал:  

Мянган төгрөгөөр 

ДД Нэр 
Төсөвт 

өртөг 

2018 онд 

санхүүжих 
Гүйцэтгэл Зөрүү 

1 
Ахуй үйлчилгээний төвийн үлдэгдэл 

санхүүжилт 
10000.0 10000.0 10000.0 0.0 

ДҮН 10000.0 10000.0 10000.0 0.0 

1 Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах  30000.0 30000.0 30000.0 0.0 

2 Үдэлт угталтын хаалга  10000.0 10000.0 10000.0 0.0 

3 Гэрэлтүүлэг 3000.0 3000.0 3000.0 0.0 

4 Цэцэрлэгийн тоглоомын талбай  10000.0 10000.0 10000.0 0.0 

5 Байтагийн тулгаралтын 70 жилийн ой 5000.0 5000.0 5000.0 0.0 

6 УЦУОШТ харуулын талбай тохижуулах 2500.0 2500.0 2500.0 0.0 

7 Залуус хороололд шугам, гэрэлтүүлэг хийх 10000.0 10000.0 10000.0 0.0 

8 Олонбулагийн заставын тохижилт 2000.0 2000.0 2000.0 0.0 

ДҮН 72500.0 72500.0 72500.0 0.0 

1 Хуучин шон авах 2400.0 2400.0 2400.0 0.0 

2 
Дунд богоч нөхөрлөлийн ангийн төлөвлөгөө 

биелүүлэх 
1500.0 1500.0 1500.0 0.0 

3 Унаач хүүхдийн хамгаалалтын хувцас 1100.0 1100.0 1100.0 0.0 

4 Залуус хороололд шугам, гэрэлтүүлэг хийх 500.0 500.0 500.0 0.0 

5 Ёслол хүндэтгэлийн өргөөний тохижилт 9420.2 9420.2 9353.2 -67.0 

ДҮН 14920.2 14920.2 14853.2 -67.0 

1 Эрүүл мэндийн хөгжлийн хөтөлбөр  10000.0 10000.0 9379.0 -621.0 

2 ИТХ чадавхижуулах 10000.0 10000.0 10000.0 0.0 

3 Төрийн албан хаагчдыг чадахижуулах 10000.0 10000.0 10000.0 0.0 

4 Авъяаслаг үенччүүд 10000.0 10000.0 10000.0 0.0 

5 
Номын гэгээ, Авъяас, Багшийн хөгжил 

хөтөлбөр 
20000.0 20000.0 20000.0 0.0 

6 Улсын баяр наадам  8000.0 8000.0 8000.0 0.0 

7 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил 2000.0 2000.0 2000.0 0.0 

8 МЭУСАХ 18754.4 18754.4 18754.4 0.0 

9 Сумын гамшгаас хамгаалах онцгой комисс 2000.0 2000.0 2000.0 0.0 

10 Сумын ахмадын үйл ажиллагаа 2000.0 2000.0 2000.0 0.0 

ДҮН 92754.4 92754.4 92133.4 -621.0 

 НИЙТ ДҮН 190174.6 190174.6 189486.6 -688.0 

Үенч сумын ИТХ-ын 2018 оны 8/07 дугаар тогтоол, 2019 оны 9/03 дугаар 

тогтоолоор ОНХСангийн хөрөнгөөр 2019 онд 22 ажил, төсөл, хөтөлбөр, арга 

хэмжээнд 250579.6 мянган төгрөг батлагджээ.  

Мянган төгрөгөөр 
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ДД Нэр 2019 онд санхүүжих 

1 Авто зогсоол 20000.0 

2 ЗДТГ-ын бие засах газар байгуулах 2000.0 

3 ЗДТГ-т тоног төхөөрөмж 4500.0 

4 Ахмадын байр тохижуулах 3000.0 

5 Багуудад мал угаах ванн 22800.0 

6 Цэцэрлэгийн зөөлөн эдлэл солих 16565.8 

7 Сургуулийн хашаа 30000.0 

8 ЗДТГ-ын нийтийн эзэмшлийн талбайн камер 9829.0 

 9  Гэрэлтүүлэг 9000.0 

10 Олонбулагийн заставын тохижилт 3000.0 

ДҮН 120694.8 

11 Соёлын төвийн ширээ сандал авах 28000.0 

12 Драгер 2500.0 

13   Тээрэм 550.0 

ДҮН 31050.0 

14 Эрүүл мэндийн хөгжлийн хөтөлбөр  21000.0 

15 Төрийн албан хаагчдыг чадахижуулах 5000.0 

16 Авъяаслаг үенччүүд 24000.0 

17 Номын гэгээ, Авъяас, Багшийн хөгжил хөтөлбөр 23455.1 

18 Архигүй үенч 400.0 

19 ОНӨААН-ийн үйл ажиллагааг дэмжих 10011.4 

20 2019 оны ХО-тай холбоотой өр 4639.0 

21 Ёслол хүндэтгэлийн өргөөний тохижилт 7329.3 

22 МЭУСАХ   

 23  Сумын гамшгаас хамгаалах онцгой комисс 3000.0 

ДҮН 98834.8 

  НИЙТ ДҮН  250579.6 

2019 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн баримтыг Ховд аймаг дахь Төрийн 

аудитын газраас гүйцэтгэлийн аудит хийхээр баримтыг татан авсантай 

холбоотойгоор тус оны баримт шалгагдаагүй болно.  

Өмнөх шалгалтын талаар: 

Санхүүгийн хяналт аудитын албанаас 2018 онд хийсэн хяналт, шалгалтаар 

малжуулах төсөлд олгосон зарим хөрөнгийг данс бүртгэлд авлагаар тусгаагүйтэй 

холбоотой 40000000 төгрөгийн акт тогтоож, биелэсэн байна. 

2018 онд Төрийн аудитын газраас хийсэн аудитаар цэцэрлэгт хүрээлэн 

байгуулах ажлыг Жигүүр Эрдэнэ ХХК-аар гүйцэтгүүлсэн бөгөөд зарим ажлаа 

хийгээгүй, хүлээн авсан акт хүчин төгөлдөр бус, явцын хяналт хийгээгүй, зураг 

төсөв байхгүй, мэргэжлийн байгууллагын хяналт хийгээгүй, Үдэлт угталтын хаалга 

хийлгэхээр шууд гэрээ байгуулсан боловч ажлаа бүрэн хийгээгүй, хүлээн авсан 

актгүй, ахуйн үйлчилгээний барилгыг өглөгт тусгаагүй, тооцоо нийлж 

баталгаажуулаагүй байхад мөнгө шилжүүлсэн, лекцийн төлбөр төлсөн, лам нарт 

овоо тахих, ном уншихад зардал гаргасан, аймгийн наадамд үзүүрлэсэн бөхөд 
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сангийн хөрөнгөөс хандив өгсөн, номын гэгээ хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн ажлууд 

үр дүн багатай зэрэг зөрчлүүд илрүүлжээ. ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажил 

шаардлага хангахгүй, орлого аваагүй, чанаргүй, ажлаа дутуу хийсэн, хөрөнгө 

дутсан, хугацаандаа хүлээлгэн өгөөгүй, хүлээн авсан ажил нь сайжруулах 

шаардлагатай, гүйцэтгэл дутуу сангийн хөрөнгийг урсгал зардалд зарцуулсан 

зэрэг дээрх зөрчлүүдтэй холбоотой 69.9 сая төгрөгийн зөрчил дутагдал илрүүлж, 

албан шаардлага бичсэн байна.  

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар: 

Энэ удаагийн шалгалтаар Төрийн аудитын газрын аудитаар илэрсэн дээрх 

зөрчлүүдээс гадна дараах зөрчил дутагдал илэрлээ. Үүнд: 

1. Улсын баяр наадмын зардалд 2018 онд 8000000 төгрөг баталж, 

зарцуулсан нь Засгийн газрын 2010 оны 271 дүгээр тогтоолыг  

2. 2018 онд тохижилт бүтээн байгуулалтын ажлуудад зураг, төсөвгүйгээр 

хөрөнгө зарцуулсан нь Сангийн сайдын 2018 оны 228 дугаар тушаалын 3.1.3 дахь 

заалтыг 

3. Сумын Засаг даргын захирамжгүй, захирамжаас зөрүүтэйгээр зарим 

ажлуудын санхүүжилтэнд 3500000 төгрөг, зарим хөтөлбөр, арга хэмжээнд анхан 

шатны баримтын бүрдэл дутуу байхад санхүүжилт олгосон нь Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.7 дахь заалт, Төсвийн 

тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3 дахь заалт, Сангийн сайдын 2016 оны 415 

дугаар тушаалын 4.4 дэх заалтыг 

4. 2018 онд ИТХ-ын төлөөлөгчдийг чадавхижуулах хөтөлбөрт 10000000 

төгрөг, төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах хөтөлбөрт 10000000 төгрөг тус тус 

баталж, 20000000 төгрөг зарцуулсан бөгөөд иргэдийн санал аваагүй, ИТХ-ын 

төлөөлөгч, төрийн албан хаагчдыг чадвахжуулах хөтөлбөр батлан, орон нутгийн 

удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд зардал гаргасан нь Төсвийн тухай хуулийн 58 дугаар 

зүйлийн 58.4.1, 60 дугаар зүйлийн 60.4, 60.3.6 дахь заалтууд, Сангийн сайдын 

2018 оны 228 дугаар тушаалын 3.1.2, 4.2 дахь заалтуудыг 

5. Багийн иргэдийн нийтийн хурлаас хамгийн өндөр санал авсан ажлуудыг 

хийгээгүй, багийн иргэдийн нийтийн хурлаас хамгийн өндөр санал аваагүй зарим 

ажлуудыг хийсэн нь Төсвийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.3.6 дахь заалт, 

Сангийн сайдын 2018 оны 228 дугаар тогтоолын 3.1.2, 4.2 дахь заалтуудыг тус тус 

зөрчиж байна. 

 Энэ удаагийн шалгалтаах дээрх зөрчлүүдтэй холбоотой 31500000 төгрөгийн 

зөрчил илэрснийг хугацаатай үүрэг өгч арилгуулахаар албан шаардлага хүргүүлэв. 

Дүгнэлт: 
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Үенч сумын ОНХСангаас 2018-2019 онд хийгдсэн ажлын дийлэнх нь 10.0 

саяаас доош ажлууд хийгдсэн ба хөрөнгө оруулалт, засварын ажил, тоног 

төхөөрөмж худалдаж авах зэрэг ажлуудад харьцуулалтын аргаар болон шууд 

гэрээ байгуулан санхүүжүүлж ажилласан байна. 

Хөтөлбөр нэрээр Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг сумын 

удирдлагыг хэрэгжүүлэх зардалд зарцуулж байгаа нь төсвийн тухай хуулийн 58 

дугаар зүйлийн 58.4.1, 60 дугаар зүйлийн 60.4 дэх заалтуудыг зөрчиж байна.  

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журмын 3.1.4 дэх хэсэгт 

заасны дагуу хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг иргэдийн санал авч 

эрэмбэлэгдсэн ажлуудад оновчтой төлөвлөж, зарцуулаагүй байна. 

Цаашид авах арга хэмжээний талаарх санал: 

1. Баяр наадмын зардалд Засгийн газрын 2010 оны 271 дүгээр тогтоолд 

заасны дагуу 5 сая төгрөгөөс дээш санхүүжилт олгохгүй байх. 

2. Зураг, төсөвгүй, ажлыг санхүүжүүлэхгүй байх, анхан шатны баримтын 

бүрдлийг хангаж аливаа санхүүжилт, гүйлгээг хийх. 

3.  ОНХС-г төлөвлөхдөө иргэдээс хамгийн өндөр санал авч эрэмбэлэгдсэн 

ажлуудыг санхүүжүүлэх, Сангийн сайдын 2018 оны 228 дугаар тушаалын 3.1.3 

дахь заалтыг хэрэгжүүлэх. 

4.  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр сумын удирдлагыг 

хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зардлыг санхүүжүүлэхгүй байх. 

5. Сангийн хөрөнгийг иргэдийн амьжиргааг дэмжих, ажлын байр бий болгох, 

хөгжлийн бодлого төлөвлөлттэй уялдуулан хөрөнгө оруулалтын ажил, төсөл, 

хөтөлбөрт зарцуулах шаардлагатай байна. 

5.4 Сум хөгжүүлэх сангийн талаар 

Засгийн газрын 153-р тогтоолын дагуу сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлын 2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 33 дугаар тогтоолоор Сум 

хөгжүүлэх сангийн зээлийн төсөл сонгон шалгаруулах орон тооны бус зөвлөлийг 

Засаг даргаар ахлуулан 7 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн байгуулсан, 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 29 

дүгээр тогтоолоор Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, зээлийн 

ашиглалт, эргэн төлөлтөнд хяналт тавих орон тооны бус зөвлөлийг сумын ИТХ-ын 

ажилтнаар ахлуулан, 7 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр тус тус байгуулан ажиллаж 

байна. 

Үенч сумын ИТХ-ын 2017 оны 4/07 дугаар тогтоолоор Сум хөгжүүлэх сангийн 

2018 оны төсвийг 221017.5 мянган төгрөгөөр баталжээ. Дэлгэрнгүй харуулбал: 

ДД Зардлын зүйл Дүн Тайлбар 
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Зардлын дүн      221,017,500  

1 Сум хөгжүүлэх сангаас олгох зээл      214,127,350  

Сумын ИТХ хурлын 

2017.12.20-ны 4/07 

дугаар тогтоолын 

хавсралтаар баталсан. 

2 Сангийн зарцуулалт, зээлийн ашиглалт, эргэн 

төлөлт, тайлагналанд хяналт тавих 
           890,150  

  Малжуулах төсөл арга хэмжээнд олгох зээл          6,000,000  

Санхүүгийн эх үүсвэр      221,017,500  

1 Зээлийн эргэн төлөлт      203,195,532  

2 Зээлийн хүүгийн төлөлт          4,450,750  

3 Дансны үлдэгдэл        13,371,218  

Үенч сумын ИТХ-ын 2018 оны 7/03 дугаар тогтоолоор Сум хөгжүүлэх сангийн 

2018 оны төсвийг 86889.9 мянган төгрөгөөр тодотгон баталжээ. Дэлгэрнгүй 

харуулбал: 

ДД Зардлын зүйл Дүн 
Тайлбар 

Зардлын дүн      86,889,954  

1 Сум хөгжүүлэх сангаас олгох зээл 72,628,586  

Сумын ИТХ хурлын 

2018.10.22-ны 7/03 

дугаар тогтоолын 

хавсралтаар баталсан. 

2 Хөдөө аж, ахуйн тоног төхөөрөмжийн төлөлт 13,371,218  

 3 
Сангийн зарцуулалт, зээлийн ашиглалт, эргэн 

төлөлт, тайлагналанд хяналт тавих 
           891,150  

Санхүүгийн эх үүсвэр       86,889,954 

1 Зээлийн эргэн төлөлт 65,500,00  

2 Зээлийн хүүгийн төлөлт          4,450,750  

3 Дансны үлдэгдэл        16,939,204  

Үенч сумын ИТХ-ын 2018 оны 8/07 дугаар тогтоолоор Сум хөгжүүлэх сангийн 

2019 оны төсвийг 179146.1 мянган төгрөгөөр баталжээ. Дэлгэрнгүй харуулбал: 

ДД Зардлын зүйл Дүн 
Тайлбар 

Зардлын дүн      179,146,125  

1 Сум хөгжүүлэх сангаас олгох зээл      178,174,880  

Сумын ИТХ хурлын 

2018.12.20-ны 8/07 

дугаар тогтоолын 3 

дугаар хавсралтаар 

баталсан. 

2 Сангийн зарцуулалт, зээлийн ашиглалт, 

эргэн төлөлт, тайлагналанд хяналт тавих 
            971,245  

Санхүүгийн эх үүсвэр      179,146,125  

1 Зээлийн эргэн төлөлт      157,340,713  

2 Зээлийн хүүгийн төлөлт          4,866,208  

3 Дансны үлдэгдэл        16,939,204  

Үенч сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 05 дугаар сарын 17-

ны 18 тоот тогтоолоор Сум хөгжүүлэх сангаас олгох зээлийн дээд хэмжээг 3 сая 

төгрөг байхаар тогтоож өгсөн бөгөөд 2018, 2019 онуудад уг тогтоолд нийцүүлэн 

зээлийг олгож иржээ. 

Сум хөгжүүлэх сангийн дансны 2018 оны эхний үлдэгдэл 30310.4 мянган 

төгрөг байсан бол 2018 онд зээл, зээлийн хүүгийн болон бусад орлогоор 53555.1 

мянган төгрөг бүрдүүлж, 38 хүнд 68000.0 мянган төгрөгийн зээл, тариалан 

эрхлэлтийг дэмжих санд тракторын үнэ 12050.0 мянган төгрөг, актын төлбөрт 

471.2 мянган төгрөг төлж, дансны үлдэгдэл 3343.3 мянган төгрөг байна. 
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Сум хөгжүүлэх сангийн дансны 2019 оны эхний үлдэгдэл 3343.3 мянган төгрөг 

байсан бол 2019 онд зээл, зээлийн хүүгийн болон бусад орлогоор 20419.1 мянган 

төгрөг бүрдүүлж, 8 хүнд 22000.0 мянган төгрөгийн зээл олгож, дансны үлдэгдэл 

1763.4 мянган төгрөг байна. 

2018, 2019 оны төсөв, гүйцэтгэлээс харахад төлөвлөсөн хэмжээнд зээл 

олгоогүй нь зээлийн эргэн төлөлт хангалтгүйгээс шалтгаалан эх үүсвэр бүрдээгүй 

тул 2018 онд олгохоор төлөвлөсөн зээлийн 93%-ийг, 2019 онд олгохоор 

төлөвлөсөн зээлийн 12%-ийг тус олгосон байна. 

2019 оны байдлаар зээлийн 230 сая төгрөгийн зээлийн авлагатай үүнээс 

хугацаа хэтэрсэн зээл нийт зээлийн үлдэгдлийн 60%-ийг эзлэж байгаа нь зээлийн 

эргэн төлөлт хангалтгүй байгааг харуулж байна. Дээрх зээлийн авлагыг бууруулах 

чиглэлээр Төрийн аудитын газраас өгсөн зөвлөмжийн дагуу хууль шүүхийн 

байгууллагад хандаж, 8 иргэний 71.2 сая төгрөгийн зээлийг төлүүлэхээр 

нэхэмжлэл гаргасан бөгөөд энэ нь хугацаа хэтэрсэн зээлийн 51.2%-ийг эзлэж 

байна. 

Мөн 2020 онд үлдсэн 13 иргэний хугацаа хэтэрсэн зээлийг төлүүлэхээр 

шүүхэд хандахаар Өмгөөлөгч Б.Хосбаяртай “Эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх” №92 

тоот гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 

2018 онд олгосон 38 зээлдэгчийн зээлийн гэрээний буцаан төлөх хуваариас 

харахад 2020 оны байдлаар 33 зээлдэгч гэрээний хуваарийн дагуу зээлээ эргэн 

төлөөгүй байна.  

  Өмнөх шалгалтын талаар: 

2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар Сум хөгжүүлэх сангийн авлага 

233.1 сая төгрөг, зээлийн эргэн төлөлт хангалтгүй, хугацаа хэтрэлт 75.6 сая төгрөг 

байгаа зэрэг зөрчлүүд илрүүлж, хугацаа хэтэрсэн авлагыг бууруулах чиглэлээр 

тодорхой ажил зохион байгуулах зөвлөмж өгсөн байна. 

2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар Сум хөгжүүлэх сангийн авлага 

230.9 сая төгрөг, зээлийн эргэн төлөлт хангалтгүй, хугацаа хэтрэлт 138.7 сая 

төгрөг байгаа зэрэг зөрчлүүд илрүүлж, хугацаа хэтэрсэн авлагыг бууруулах 

чиглэлээр хуулийн байгууллагад хандаж шийдвэрлүүлэх талаар арга хэмжээ авч 

ажиллах зөвлөмж өгсөн байна. 

Санхүүгийн хяналт аудитын албанаас 2018 онд хийсэн хяналт шалгалтаар 

хугацаа хэтэрсэн зээлийн алдангид 3428477 төгрөг, малжуулах төслийг зориулалт 

бусаар ашигласантай холбоотой 4390000 төгрөг, малыг авлагаар данс бүртгэлд 

тугсгаагүйтэй холбоотой 5870000 төгрөг, дэнчингийн мөнгийг данс бүртгэлд 
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тусгаагүйтэй холбоотой 192000 төгрөг, нийт 13880447 төгрөгийн акт тогтоож, актын 

биелэлт 59.1%-тай байна.   

Авлигатай тэмцэх газраас 2020 оны 4 дүгээр сард Ховд аймгийн Үенч сумын 

иргэн Э.Жавхлансайхан 2011 онд 10000000 төгрөг, 2015 онд н.Мөнхжав 18000000 

төгрөг, М.Буянхишиг 20000000 төгрөгийн зээлийг тус тус сум хөгжүүлэх сангаас 

авсан, зээлийн эргэн төлөлт, сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр Засаг даргын 

тамгын газрын ажилчдаар 5 модон байшин бариулж, хоѐр байшинг худалдан 

борлуулсан, 2 байшинг Засаг даргаар ажиллаж байсан албан тушаалтан өөрийн 

төрсөн дүүдээ болон ардчилсан намд үнэгүй өгсөн гэх гомдол, мэдээллийн дагуу 

хэрэг бүртгэл нээж, Санхүүгийн хяналт аудын албаар хяналт хийлгэсэн байна.  

Уг хяналтаар ажилласан талаар Авлигатай тэмцэх газарт тайланг хүргүүлж 

дээрх зээлдэгчийн асуудал нь шүүхэд шилжсэн байна. 

2018-2019 оны баримтанд хийсэн санхүүгийн хяналт шалгалтаар илэрсэн 

зөрчил, дутагдлын талаар: 

1. Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, зээлийн ашиглалт, эргэн 

төлөлтөнд хяналт тавих орон тооны бус зөвлөл нь Сум хөгжүүлэх сангийн сангийн 

хөрөнгийн зарцуулалт, ашиглалтанд хяналт тавих чиг үүргээ хэрэгжүүлээгүй 

байгаа нь Засгийн газрын 2016 оны 153 дугаар тогтоолын 5.3.2, 5.2 дахь 

заалтуудыг 

2. 2018, 2019 оны зээлдэгчдийн хувийн хэрэгт үзлэг хийхэд зээлдэгчдийн 

анкет, тодорхойлолт, өргөдөл зэрэг зарим материалууд дутуу, барьцаа хөрөнгийн 

гэрчилгээг эх хувиар аваагүй байгаа нь Засгийн газрын 2016 оны 153 дугаар 

тогтоолын 4.8 дахь заалтыг 

3. Зээлдэгчдийн хувийн хэрэгт үзлэг хийхэд зээлийн гэрээнд хугацаа хэтэрсэн 

зээлийн алдангийг сарын 1% байхаар гэрээнд заалт оруулсан байгаа нь Засгийн 

газрын 2016 оны 153 дугаар тогтоолын 1.7-д “Зээлдэгч зээлийг хугацаандаа 

төлөөгүй бол хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд төлөөгүй зээлийн дүнгийн 0.5 

хувиас хэтрэхгүй хэмжээгээр алданги төлнө. Алдангийн хэмжээг сумын Засаг 

дарга болон зээлдэгчтэй байгуулах Зээлийн гэрээнд тодорхой тусгана.” гэж 

заасныг  

4. Шалгалтаар 2018 онд 38 зээлдэгчид 68000000 төгрөгийн зээл олгосоноос 

сум хөгжүүлэх сангийн журам, гэрээний дагуу хугацаандаа төлөөгүй 32 зээлдэгчид 

2436000 төгрөгийн алданги тооцож төлүүлээгүй нь Засгийн газрын 2016 оны 153 

дугаар тогтоолын 1.7, 4.7 дахь заалт, Сум хөгжүүлэх сангаас зээл олгох гэрээний 

2.4, 2.6 дахь заалтыг тус тус зөрчжээ. 

Дүгнэлт: 
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2018-2019 онуудын сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлтийн талаар 

шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажиллаагүй байна. 

Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, зээлийн ашиглалт, эргэн 

төлөлтөнд хяналт тавих орон тооны бус зөвлөл нь зээлийн ашиглалт, зориулалт, 

эргэн төлөлтийн байдалд хяналт тавиагүй, сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн 

мэргэжилтэн, санхүүгийн албанд шаардлагатай үүрэг чиглэл өгч ажиллаагүй 

байна. 

Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн авлага 2020 оны 9 дүгээр сарын байдлаар 

226.5 сая төгрөг, үүнээс хугацаа хэтэрсэн зээл буюу 2011 оны 6 зээлдэгчийн 38.6 

сая төгрөг, 2013 оны 5 зээлдэгчийн 36.2 сая төгрөг, 2015 оны 9 зээлдэгчийн 60.8 

сая төгрөг, нийт 20 зээлдэгчийн 135.6 сая төгрөг буюу 59.9%-ийг эзлэж байгаа нь 

зээлийн эргэн төлөлт хангалтгүй байна. Дээрх зээлдэгчдээс 15 зээлдэгчийг шүүхэд 

шилжүүлж, шүүхийн шийдвэр гарсан ч одоогийн байдлаар төлбөр төлөгдөөгүй 

байгаа нь шүүхийн шийдвэрийг /8 зээлдэгч шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хуудастай/ 

хангалтгүй гүйцэтгүүлж байгааг харуулж байна. 

Цаашид авах арга хэмжээний талаарх санал: 

1. Шүүхийн шийдвэр гарсан зээлдэгчдийн төлбөрийг албадан гүйцэтгүүлэх 

тал дээр онцгой анхаарч ажиллах. 

2. 2015 оноос өмнөх 20 зээлдэгчдээс үлдсэн зээлдэгчдийн материалыг 

яаралтай шүүхэд шилжүүлэх, шүүхийн шийдвэрийг нэн даруй гүйцэтгүүлж, гарсан 

үр дүнгийн талаар 11 дүгээр сарын 25-ны дотор Санхүүгийн хяналт, аудитын 

албанд албан бичгээр ирүүлэх. 

3. 2018, 2019 оны зээлдэгчдийн эргэн төлөлтийг хуваарийн дагуу төлүүлэхэд 

анхаарч ажиллах, Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, зээлийн 

ашиглалт, эргэн төлөлтөнд хяналт тавих орон тооны бус зөвлөлийг журамд 

нийцүүлэн шинэчлэн томилж, хяналтаар ажиллуулах. 

4. Засгийн газрын 2016 оны 153 дугаар тогтоолын 5.2-д “Сангийн үйл 

ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлыг сумын Засаг 

дарга хариуцан арилгана.” гэж заасны дагуу шалгалтаар илэрсэн зөрчил, зээлийн 

гэрээ, зээлдэгчдийн хувийн хэргийн бүрдэлт, хугацаа хэтэрсэн зээлийг төлүүлэх, 

шүүхэд хандах, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд онцгой анхаарч ажиллан, 

дээрх чиглэлээр хийсэн ажлын тайлан, мэдээг албан бичгээр Санхүүгийн хяналт 

аудитын албанд 2020 оны 11 дүгээр сарын 25-ны дотор ирүүлэхийг даалгав. 

5.5 Ерөнхий боловсролын сургууль 

Төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар: 
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2018 онд улсын төсвөөс 984602.8 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 600.0 

мянган төгрөг, нийт 985202.8 мянган төгрөгийн төсөв бүрдүүлэн зарцуулахаар 

төлөвлөж, гүйцэтгэлээр улсын төсвөөс 984383.1 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 

600.0 мянган төгрөг, нийт 984983.1 мянган төгрөгийн төсөв бүрдүүлэн үйл 

ажиллагаагаа явуулсан байна.  

Тус онд цалингийн зардалд 665681.0 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийн зардалд 77986.4 мянган төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол 

зардалд 49923.3 мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 627.6 мянган төгрөг, тээвэр 

шатахууны зардалд 6000.0 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 754.3 мянган 

төгрөг, ном хэвлэлд 448.3 мянган төгрөг, хог хаягдал устгах цэвэрлэх зардалд 

302.6 мянган төгрөг, бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлсэд 1855.4 мянган 

төгрөг, эм бэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгсэлд 437.6 мянган төгрөг, хоол хүнсний 

зардалд 67578.6 мянган төгрөг, нормын хувцас зөөлөн эдлэлийн зардалд 2246.0 

мянган төгрөг, урсгал засварт 1261.1 мянган төгрөг, томилолтын зардалд 636.2 

мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардал 600.0 мянган 

төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 1867.4 мянган төгрөг, хичээл 

үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардалд 4703.2 мянган төгрөг, тэтгэвэрт гарахад 

олгох нэг удаагийн тэтгэмж 21904.5 мянган төгрөг, төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж 

урамшуулал 51312.9 мянган төгрөг, хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай 

ажилласан албан хаагчдад олгосон тэтгэмжийн зардалд 29237.0 мянган төгрөгийг 

тус тус зарцуулжээ. 

Оны эхэнд 1109.1 мянган төгрөгийн авлагатай байсан бол тайлант хугацааны 

эцэст 777.0 мянган төгрөг болж, 332.1 мянган төгрөгөөр буурсан байна. 

Оны эхэнд 665.6 мянган төгрөгийн өглөгтэй байсан бол тайлант хугацааны 

эцэст 1763.5 мянган төгрөг болж, 1097.9 мянган төгрөгөөр өссөн байна. 

Үндсэн хөрөнгө оны эхэнд 3785866.7 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 

3599012.5 мянган төгрөг болж, 186854.2 мянган төгрөгөөр буурсан байна.  

Тайлант онд үндсэн хөрөнгөө дахин үнэлж 783747.8 мянган төгрөгөөр 

нэмэгдүүлж, 1017901.3 мянган төгрөгөөр хорогдуулсан байна. Мөн тайлант онд 

83402.1 мянган төгрөгийн хөрөнгийн элэгдэл байгуулж, 376743.3 мянган төгрөгийн 

хуримтлагдсан элэгдэлтэй болсон байна. 

2019 онд улсын төсвөөс 1031894.9 мянган төгрөг, орон нутгийн төсвөөс 

53062.1 мянган төгрөг, нийт 1084957.0 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар 

төлөвлөж, гүйцэтгэлээр улсын төсвөөс 1031894.9 мянган төгрөг, орон нутгийн 

төсвөөс 53062.1 мянган төгрөг, нийт 1031894.9 мянган төгрөгийн зардал гаргаж 

үйл ажиллагаа явуулжээ.  



 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба                              Санхүүгийн хяналт шалгалт-Үенч сум  2018-2019 

Хуудас | 19  
 

Тус онд цалингийн зардалд 816293.7  мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийн зардалд 101436.6 мянган төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой 

тогтмол зардалд 51649.7 мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 619.2 мянган 

төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 5937.6 мянган төгрөг, шуудан холбооны 

зардалд 743.1 мянган төгрөг, ном хэвлэлд 550.4 мянган төгрөг, хог хаягдал устгах 

цэвэрлэх зардалд 298.1 мянган төгрөг, бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд 

зүйлсийн зардалд 1593.6 мянган төгрөг, эм бэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгслийн 

зардалд 426.4 мянган төгрөг, хоол хүнсний зардалд 59550.3 мянган төгрөг, нормын 

хувцас, зөөлөн эдлэлийн зардалд 2154.7 мянган төгрөг, урсгал засварын зардалд 

1736.4 мянган төгрөг, томилолтын зардалд 401.3 мянган төгрөг, аудитын зардалд 

286.7 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 3884.8 мянган төгрөг, 

хичээл үйлдвэрлэлийн дадлагын зардалд 6074.4 мянган төгрөг, төрөөс иргэдэд 

олгох тэтгэмж, урамшуулалын зардалд 31320.0 мянган төгрөгийг тус тус 

зарцуулжээ. 

Оны эхэнд 777.0 мянган төгрөгийн авлагатай байсан бол тайлант хугацааны 

эцэст 1464.4 мянган төгрөг болж, 687.4 мянган төгрөгөөр өссөн байна. 

Оны эхэнд 1763.5 мянган төгрөгийн өглөгтэй байсан бол тайлант хугацааны 

эцэст 12552.1 мянган төгрөг болж, 10788.6 мянган төгрөгөөр өссөн байна. 

Оны эхэнд үндсэн хөрөнгө 3599012.5 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 

3644928.8 мянган төгрөг болж, 45916.3 мянган төгрөгөөр өссөн байна.  

Тус онд 45916.3 мянган төгрөгийн үндсэн хөрөнгө худалдан авч, 126954.3 

мянган төгрөгийн элэгдлийн зардал тооцож, 503697.6 мянган төгрөгийн 

хуримтлагдсан элэгдлийн үлдэгдэлтэй болсон байна. 

Өмнөх шалгалтын талаар: 

2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар “Зөрчилгүй”, 2019 онд 

“Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар дотуур байранд 23558 хүүхэд 

хамрагдаж нормоор 54500.0 мянган төгрөгийн хоол хүнс зарцуулах байтал 

гүйцэтгэлээр 60800.0 мянган төгрөгийн зарцуулалттай хүүхдийн хоолны зардлыг 

6300.0 мянган төгрөгөөр хэтрүүлэн зарцуулсан, санхүүгийн тайлангийн Засгийн 

газрын санг эзэмших болон ашиглах эрхтэй газрын үнэлсэн дүнгээр өсгөх байтал 

үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл, дахин үнэлгээ хийгдэж байгаатай холбоотой 

бүртгэлгүй байсан үндсэн хөрөнгийн орлогоор өсгөсөн, үндсэн хөрөнгийн үнэ 

төлбөргүй орлогыг үр дүнгийн тайланд орлогоор хүлээн зөвшөөрөөгүй зэрэг 

зөрчил, дутагдал илэрсэн байна. 
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2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар нийт 29407.0 мянган төгрөгийн 

алдаа зөрчил илэрснээс 420.0 мянган төгрөгийн төлбөрийн 1 акт бичигдэж 12251.1 

мянган төгрөгийн зөрчил арилгах 1 албан шаардлага бичиж 16735.9 мянган 

төгрөгийн алдаа зөрчлийг давтан гаргахгүй байх 2 зөвлөмж өгсөн байна.  

Тухайлбал  хүүхдийн хоол нормоос илүү зарцуулсан, шатахууны тооцоо хийж 

замын хуудсаар баталгаажуулаагүй, норм норматив баримтлаагүй илүү 

зарцуулсан, гарал үүслийн бичиггүй мах их хэмжээгээр нийлүүлсэн, төсвийн 

орлого бүрдүүлээгүй, авлага үүсгэсэн, санхүүгийн программ хангамж хангалтгүй 

байгаа зэрэг зөрчлүүдийг ирүүлсэн байна. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдал 

Энэ удаагийн шалгалтаар дараах зөрчил илэрлээ.Үүнд: 

1.2018 онд  дотуур байрны хүүхдийн хоолны талонд хүнсний материалыг 

байрны хүүхдийн ирцийн бүртгэл, хоолны зардлын нормативээс хэтрүүлэн, 

хүүхдийн хоолны талон бичиж багш нарын зугаалганд 2018 онд 755800 төгрөгийн 

материалыг, 2019 онд 635500 төгрөгийн материалыг тус тус зарцуулсан нь 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 13.7 

дахь заалт, Засгийн газрын 2012 оны 106 дугаар тогтоолыг, Төсвийн тухай хуулийн 

6 дугаар зүйлийн 6.4.1, 6.4.8  дэх заалтууд, 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, 16.5.2 дахь 

заалтуудыг  

 2.Нэр бүхий 12 багш, ажилтанд ур чадварын нэмэгдэлийг тушаал шийдвэргүй 

олгосон, кабинетийн гэрчилгээ, зэргийн нэмэгдлийн хугацаа дууссан байхад 

нэмэгдэл хөлс олгож, нийт 1232896 төгрөгийг илүү тооцон олгосон нь Нягтлан 

бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.6, 13.7 дахь заалтууд, 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1, Боловсрол, шинжлэх ухааны 

сайдын 2013 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/305 дугаар тушаал, Төсвийн 

тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.3 дахь заалтууд, Засгийн газрын 2007 оны 

219 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтыг 

 3.2018 оны 01-02 сард багш Н-ийн цалинг 107910 төгрөгөөр, Ж-ийн цалинг 

51099 төгрөгөөр цагийн бүртгэлээс илүү тооцон олгосон нь Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 13.7 дахь заалт, 

Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1, 6.4.8  дэх заалтууд, 16 дугаар 

зүйлийн 16.5.5, 16.5.2 дахь заалтуудыг 

4.Тус сургууль нь пургон маркийн авто машинтай ба 2018-2019 онуудад 

шатахууныг байгууллагын болон хувийн машинд 7304060 төгрөгийн шатахуун 

зарцуулсан боловч замын хуудас болон анхан шатны баримтын бүрдэлгүй 

зарцуулсан нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 
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13.5, 13.6 13.7 дахь заалт, Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 1 дүгээр сарын 29-ний 

өдрийн 19 тоот тушаал, ЗТХС-ын 2019 оны 390-р тушаалыг тус тус зөрчиж байна. 

Шалгалтаар 12 жилийн сургуульд нийт 10087265 төгрөгийн зөрчил илрүүлж, 

2783205 төгрөгийн төлбөрийг аймгийн төсөвт оруулахаар улсын ахлах 

байцаагчийн акт тогтоож, 7304060 төгрөгийн зөрчлийг арилгахаар хугацаатай 

үүрэг болголоо. 

Дүгнэлт:  

Шатахууны зардлыг хэтрүүлэн зарцуулсан ба анхан шатны баримт, замын 

хуудас байхгүй, жолоочийн тооцоо бодоогүй, тушаал, шийдвэр, хууль, эрх зүйг 

зөрчилтэй гаргаж хүүхдийн хоолны зардлаас багш, ажилчдын амралт, зугаалганд 

материал зарцуулсан, цалин тэтгэмж олгохдоо хууль эрх зүйг зарим тохиолдолд 

мөрдөөгүй байна.  

Цаашид авах арга хэмжээний санал:  

Үенч сумын 12 жилийн сургуульд 

 1.Аливаа хөрөнгө мөнгийг бүрдэл болсон, хүчин төгөлдөр үнэн зөв 

баримтаар гүйлгээ хийж хэвших. 

 2.Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу үр ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулахад 

анхаарах. 

 3.Багш ажилчдын мэргэжлийн зэрэг, кабинетийн нэмэгдлийг хүчинтэй 

хугацаанд тодорхойлж, нэмэгдлийг үнэн зөв, хүчинтэй баримтаар олгож хэвших. 

 4.Бараа материал, шатахууны тооцоог сар, улирал бүр хийж хэвших, анхан 

шатны баримт бүрдээгүй ажил гүйлгээг хийхгүй байх, Бараа материалын тайланг 

стандартын дагуу үнэн зөв гаргах, НББОУС, нягтлан бодох бүртгэлийн хууль 

тогтоомжинд нийцүүлэн бэлтгэх. 

 5.Ур чадварын нэмэгдлийг тооцон олгохдоо тушаал шийдвэрт үндэслэн 

бодож олгох. 

 6.Дотуур байрны хүүхдийн хоолны талонд хүнсний материалыг байрны 

хүүхдийн ирцийн бүртгэл, хоолны зардлын нормативээс хэтрүүлэн үргүй зардалд 

зарцуулахгүй байх. 

5.6 Хүүхдийн цэцэрлэг  

Төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар: 

Тус байгууллага нь 2018 онд улсын төсвөөс 335136.7 мянган төгрөгийн 

санхүүжилтээр үйл ажиллагаагаа явуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 335136.7 

мянган төгрөгийн төсөв бүрдүүлэн зарцуулсан байна.  

Тус онд цалингийн зардалд 197751.7 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийн зардалд 25340.3 мянган төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол 
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зардалд 30287.9 мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 157.1 мянган төгрөг, тээвэр 

шатахууны зардалд 1671.7 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 135.5 мянган 

төгрөг, ном хэвлэлд 60.0 мянган төгрөг, бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд 

зүйлсэд 354.0 мянган төгрөг, эм бэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгсэлд 3257.4 мянган 

төгрөг, хоол хүнсний зардалд 62154.7 мянган төгрөг, нормын хувцас зөөлөн 

эдлэлийн зардалд 807.5 мянган төгрөг, урсгал засварт 284.5 мянган төгрөг, 

томилолтын зардалд 173.0 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 

үйлчилгээний зардал 84.0 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 

1272.5 мянган төгрөг, хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардалд 2501.0 мянган 

төгрөг, тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж 3042.5 мянган төгрөг, хөдөө 

орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад олгосон тэтгэмжийн 

зардалд 5800.9 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 

2018 оны эхэнд 760.3 мянган төгрөгийн авлагатай байсан бол тайлант 

хугацааны эцэст мөн 760.3 мянган төгрөг хэвээр байна. 

Оны эхэнд 1102.4 мянган төгрөгийн өглөгтэй байсан бол тайлант хугацаанд 

бүрэн барагдуулж дууссан байна. 

Үндсэн хөрөнгө оны эхэнд 547429.6 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 

755140.3  мянган төгрөг болж, 207710.7 мянган төгрөгөөр өссөн байна.  

Тайлант онд 18299.9 мянган төгрөгийн хөрөнгө шинээр худалдан авч, хөрөнгийг 

дахин үнэлж 287104.3 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлж, 97693.5 мянган төгрөгөөр 

хорогдуулсан байна. Мөн тайлант онд 10994.1 мянган төгрөгийн хөрөнгийн 

элэгдэл байгуулж, 56178.4 мянган төгрөгийн хуримтлагдсан элэгдэлтэй болсон 

байна. 

Тус байгууллага нь 2019 онд улсын төсвөөс 403638.6 мянган төгрөгийн 

санхүүжилтээр үйл ажиллагаагаа явуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр мөн 

403638.6 мянган төгрөгийн төсөв бүрдүүлэн зарцуулсан байна.  

Тус онд цалингийн зардалд 268752.3 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийн зардалд 33841.3 мянган төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол 

зардалд 30025.2 мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 136.7 мянган төгрөг, тээвэр 

шатахууны зардалд 1035.3 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 112.3 мянган 

төгрөг, ном хэвлэлд 78.1 мянган төгрөг, бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд 

зүйлсэд 249.0 мянган төгрөг, эм бэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгсэлд 73.2 мянган 

төгрөг, хоол хүнсний зардалд 63437.7 мянган төгрөг, нормын хувцас зөөлөн 

эдлэлийн зардалд 693.3 мянган төгрөг, урсгал засварт 227.6 мянган төгрөг, 

томилолтын зардалд 141.6 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 
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үйлчилгээний зардал 190.4 мянган төгрөг, хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 

зардалд 4644.6 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 

2019 оны эхэнд 760.3 мянган төгрөгийн авлагатай байсан бол тайлант 

хугацааны эцэст 2657.3 мянган төгрөг болж, 1897.0 мянган төгрөгөөр өссөн байна. 

Оны эхэнд өглөгийн үлдэгдэлгүй байсан бол тайлант хугацааны эцэст 465.5 

мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй болсон байна. 

Үндсэн хөрөнгө оны эхэнд 755140.3 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 

776704.3  мянган төгрөг болж, 21564.0 мянган төгрөгөөр өссөн байна.  

Тайлант онд 21564.0 мянган төгрөгийн хөрөнгө шинээр худалдан авсан байна. 

Мөн тайлант онд 5657.1  мянган төгрөгийн хөрөнгийн элэгдэл байгуулж, 61835.5 

мянган төгрөгийн хуримтлагдсан элэгдэлтэй болсон байна. 
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5.7 Эрүүл мэндийн төв 

Эрүүл мэндийн төвийн төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар: 

Тус байгууллага нь 2018 онд улсын төсвөөс 340180.9 мянган төгрөгийн 

санхүүжилтээр үйл ажиллагаагаа явуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 340180.9 

мянган төгрөгийн төсөв бүрдүүлэн зарцуулсан байна.  

Цалингийн зардалд 202114.3 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 

зардалд 28024.6 мянган төгрөг, гэрэл цахилгааны зардалд 2593.3 мянган төгрөг, 

түлш халаалтын зардалд 16072.5 мянган төгрөг, цэвэр бохир усны зардалд 446.4 

мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 851.8 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны 

зардалд 23341.7 мянган төгрөг, шуудан холбоо, интернэтийн зардалд 712.8 мянган 

төгрөг, хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал ариутгалын зардалд 

1531.4 мянган төгрөг, эм бэлдмэлийн зардалд 21727.5 мянган төгрөг, хоол хүнсний 

зардалд 6670.0 мянган төгрөг, нормын хувцасны зардалд 2460.0 мянган төгрөг, 

багаж техник хэрэгслийн зардалд 1907.5 мянган төгрөг, урсгал засварын зардалд 

1306.5 мянган төгрөг, дотоод албан томилолтын зардалд 926.4 мянган төгрөг, 

бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардалд 14550.0 мянган төгрөг, бараа 

үйлчилгээний бусад зардалд 14944.2 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 

2018 оны эхэнд байсан 300.0 мянган төгрөгийн авлага цуглараагүй оны эцэст 

300.0 мянган төгрөг хэвээр байна. 

Оны эхэнд байсан 356.6 мянган төгрөгийн өглөгийг тайлант хугацаанд бүрэн 

барагдуулж үлдэгдэлгүй болсон байна. 

Үндсэн хөрөнгө 2018 онд 424662.4 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 

606544.5 мянган төгрөг болж, 181882.1 мянган төгрөгөөр өссөн байна. Үндсэн 

хөрөнгийн дахин үнэлгээгээр 144158.3 мянган төгрөгийн хорогдлыг хассан байна. 

Тайлант онд дахин үнэлгээгээр 272020.8 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн 

байна. Мөн 54019.6 мянган төгрөгийн хөрөнгө худалдан авч хөрөнгийг 

нэмэгдүүлсэн байна. Тайлант онд 37191.1 мянган төгрөгийн элэгдлийн зардал 

тооцон бүртгэж, хуримтлагдсан элэгдэл 131126.3 мянган төгрөг болсон байна. 

2019 онд улсын төсвөөс 375026.0 мянган төгрөг, орон нутгийн төсвөөс 

22702.8 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс 41367.2 мянган 

төгрөг, нийт 439096.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч үйл ажиллагаа явуулахаар 

төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 419955.0 мянган төгрөгийн төсөв бүрдүүлэн зарцуулсан 

байна. 

Цалингийн зардалд 264744.1 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 

зардалд 33467.7 мянган төгрөг, гэрэл цахилгааны зардалд 3528.3 мянган төгрөг, 

түлш халаалтын зардалд 17500.0 мянган төгрөг, цэвэр бохир усны зардалд 446.4 



 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба                              Санхүүгийн хяналт шалгалт-Үенч сум  2018-2019 

Хуудас | 27  
 

мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 2315.0 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны 

зардалд 26596.8 мянган төгрөг, шуудан холбоо, интернэтийн зардалд 1682.5 

мянган төгрөг, хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал ариутгалын 

зардалд 2174.3 мянган төгрөг, эм бэлдмэлийн зардалд 26534.4 мянган төгрөг, 

хоол хүнсний зардалд 9365.9 мянган төгрөг, нормын хувцас, зөөлөн эдлэлийн 

зардалд 11.5 мянган төгрөг, эд хогшил, урсгал засварын зардалд 3553.1 мянган 

төгрөг, дотоод албан томилолтын зардалд 1260.0 мянган төгрөг, бусдаар 

гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардалд 20776.6 мянган төгрөг, бараа 

үйлчилгээний бусад зардалд 5998.3 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 

Авлага 2019 оны эхэнд 300.0 мянган төгрөг байсан ба тайлант хугацаанд 

төлөгдөөгүй хэвээр байна. 

Оны эхэнд өглөггүй байсан бол оны эцэст 11773.6 мянган төгрөг болж, 

11773.6 мянган төгрөгөөр өссөн байна.  

Үндсэн хөрөнгө 2019 онд 606544.5 мянган төгрөг байсан бол тайлант 

хугацааны эцэст 672701.5 мянган төгрөг болж 66157.0 мянган төгрөгөөр өссөн 

байна. 

Тус онд 52194.4 мянган төгрөгийн хөрөнгө худалдан авч, 13962.6 мянган 

төгрөгийн хөрөнгийг үнэ төлбөргүй хүлээн авч бүртгэжээ. Тайлант онд 70168.2 

мянган төгрөгийн элэгдэл байгуулж, хуримтлагдсан элэгдэл 201294.5 мянган 

төгрөг болжээ.  

Өмнөх шалгалтын талаар: 

2018, 2019 онуудын санхүүгийн тайлангийн аудитаар “Зөрчилгүй” санал 

дүгнэлт өгсөн байна. 

2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар мөнгөөр орж ирсэн хөрөнгийг үнэ 

төлбөргүй орлогоор бүртгэснийг үр дүнгийн тайлан болон бараа материалын 

тодруулга тайланд залруулга хийх, машины сэлбэг хэрэгсэл хүлээн авсан актгүй, 

өмч хамгаалах комиссын дүгнэлтгүй, хугацаа дууссан эмийн устгалтын акт үйлдэж 

баримтжуулаагүй, авлага тооцоо нийлж баталгаажуулаагүй, бууруулж ажиллаагүй, 

нийгмийн даатгалын шимтгэлийг цалингаас дутуу суутгасан, шатахууны тооцоо 

хийгээгүй, тайлан хангалтгүй гаргасан, талон засвартай, өмнөх оны авлага 

тайланд бүрэн тусгаж баталгаажуулаагүй зэрэг зөрчил илэрснийг зөвлөмж өгсөн 

байна. 

Энэ удаагийн шалгалтаар дараах зөрчил илэрлээ. Үүнд: 

1. 2018 онд 1567.8 мянган 2019 онд 5031.0 мянган төгрөгийн сэлбэг хэрэгсэл 

худалдан авсан бөгөөд автомашины кропка зах зээлийн үнээс хэт өндөр үнээр 

нийлүүлсэн, тооцоо бодоогүй, автомашины хувийн хэрэг хөтлөж, бүртгээгүй нь 
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санхүү эдийн засгийн сайд, Үндэсний статистикийн газрын даргын 2002 оны 

171/111 дүгээр тушаал, Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 

347 дугаар тушаал, 2004 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 19 тоот тушаалуудыг 

2. Шатахууны тооцоо хийгээгүй, жолоочийн тооцоог бодож 

баталгаажуулаагүй, зарцуулсан шатахууныг дуудлагын журналтай тулгахад 

бүртгэгдээгүй /2019 онд АИ 92 320л*1930, А80 1880*50л, ДТ 60л*2280/ нийт 848400 

төгрөгийн шатахууныг зориулалт бус, анхан шатны баримтгүйгээр зарцуулсан нь 

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

заалтууд, санхүү эдийн засгийн сайд, Үндэсний статистикийн газрын даргын 2002 

оны 171/111 дүгээр тушаал, Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны 

өдрийн 347 дугаар тушаал, Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 1 дүгээр сарын 29-ний 

өдрийн 19 тоот тушаалуудыг 

3. 2018 оны 1 дүгээр сард Вакцинатор сувилагч А.Батцэцэгт 70000 төгрөг 

тушаал шийдвэргүй олгосон нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар 

зүйлийн 13.1, 13.6, 13.7 дахь заалтыг 

4. Тогооч Ц, нярав Б нар нь 2018 оны 1 дүгээр сарын хүнсний тайланд 

батдагдсан хоолны цэсэнд ороогүй, нийт 219400 төгрөгийн хүнсний материал 

зарлагадсан нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 

13.6, 13.7 дахь заалтыг 

5. 2018 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/11 дугаар тушаалаар Даргын 

үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б нь ойн хандивт 200.0 төгрөгийн зарлага гаргасан нь 

Төсвийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.10 дахь заалтыг 

6. Няравын тайланг стандартын дагуу гаргаагүй, Санхүүгийн тайлан 

няравын тайлан зөрүүтэй байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 

дугаар зүйлийн 13.1, 13.6, 13.7 дахь заалтуудыг 

7. 2018 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн Ү ХХК-аас зориулалт бусаар 

цайллага, дайллаганд 319.3 мянган төгрөгийн хүнсний материал худалдан авсан 

нь Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалтыг тус тус зөрчсөн 

байна. 

Дээрх зөрчлүүдтэй холбоотой 8185900 төгрөгийн төлбөр зөрчил илэрч, 

1337800 мянган төгрөгийг төлүүлэхээр акт тогтоож, 6848100 төгрөгийн зөрчлийг 

арилгуулахаар зөвлөмж өглөө. 

 Дүгнэлт: 

Эд хариуцагчийн тайлан гаргалт хангалтгүй, шатахууны тооцоо бодолт 

хангалтгүй, хөрөнгөнд бүртгэлээр тавих хяналт сул байна. 

Цаашид авах арга хэмжээний санал: 
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1. Бараа материалын тайланг үнэн зөв гаргах, орлогыг зөв хүлээн зөвшөөрч 

бүртгэх, шатахуун, түлшний тайланг үнэн зөв гаргах, тооцоог нягтлан бодогч сар 

бүр бодож хэвших. 

2. Автомашинд олгож байгаа сэлбэг хэрэгсэл, дугуйн нормыг тооцох, тооцоо 

бодох, автомашины худийн хэргийг хөтлөх, Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар 

сарын 05-ны өдрийн 347 дугаар тушаал, Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 1 дүгээр 

сарын 29-ний өдрийн 19 тоот тушаалуудыг мөрдөж ажиллах. 

3. Санхүүгийн анхан шатны баримтыг үнэн зөв бүрдүүлэх, анхан шатны 

баримт бүрдээгүй гүйлгээг хийхгүй байх, Нягтлан бодох бүртгэлийн хуулийн 13 

дугаар зүйлийг мөрдөж ажиллах. 

4. Төсвийн тухай хууль зөрчиж хандив, тусламж олгохгүй байхыг анхаарч 

ажиллах шаардлагатай байна. 

5.8 Соѐлын төв 

Төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар: 

 2018 онд улсын төсвөөс 57311.8 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 3100.0 

мянган төгрөг, нийт 60411.8 мянган төгрөгийн төсөв бүрдүүлэн зарцуулахаар 

төлөвлөж, гүйцэтгэлээр улсын төсвөөс 57311.8 мянган төгрөг, үндсэн үйл 

ажиллагааны орлогоор 3100.0 мянган төгрөг, нийт 60411.8 мянган төгрөгийн төсөв 

бүрдүүлж, зарцуулсан байна 

 Тус онд цалингийн зардалд 41035.6 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийн зардалд 4924.1 мянган төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол 

зардалд 7110.0 мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 60.0 мянган төгрөг, тээвэр 

шатахууны зардалд 200.0 мянган төгрөг, шуудан холбоо, интернэтийн зардалд 

54.0 мянган төгрөг, ном хэвлэлийн зардалд 60.0 мянган төгрөг, бага үнэтэй түргэн 

элэгдэх ахуйн эд зүйлсийн зардалд 282.0 мянган төгрөг, нормын хувцасны 

зардалд 48.0 мянган төгрөг, эд хогшил урсгал засварын зардалд 254.0 мянган 

төгрөг, дотоод албан томилолтын зардалд 47.0 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний 

бусад зардалд 110.0 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний 

төлбөр, хураамжинд 3127.1 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 

 2018 оны эхэнд 843.4 мянган төгрөгийн авлагатай байсан бол тайлант 

хугацааны эцэст 20.6 мянган төгрөгийн авлагатай болж, 822.8 мянган төгрөгөөр 

буурсан байна. 

Оны эхэнд өглөггүй байсан бол тайлант хугацааны эцэст 41.2 мянган 

төгрөгийн өглөгтэй болж, 41.2 мянган төгрөгөөр өссөн байна. 

 Тайлант онд үндсэн хөрөнгө 1690186.1 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 

1191948.2 мянган төгрөг болж, 498237.9 мянган төгрөгөөр буурсан байна. Тус онд 
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хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийж, 56410.8 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлж, 561216.8 

мянган төгрөгөөр хорогдуулсан байна. Тус онд 61755.8 мянган төгрөгийн элэгдэл 

байгуулж зардалд бүртгэжээ. 

 2019 онд улсын төсвөөс 73704.1 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 1500.0 

мянган төгрөг, нийт 75204.1 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөж, 

гүйцэтгэлээр улсын төсвөөс 73704.1 мянган төгрөг, үндсэн үйл ажиллагааны 

орлогоор 1589.0 мянган төгрөг, нийт 75293.1 мянган төгрөгийн төсөв бүрдүүлж, 

зарцуулсан байна 

 Тус онд цалингийн зардалд 50686.3 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийн зардалд 6335.8 мянган төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол 

зардалд 12630.0 мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 60.0 мянган төгрөг, тээвэр 

шатахууны зардалд 200.0 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 54.0 мянган 

төгрөг, нормын хувцас, зөөлөн эдлэлийн зардалд 48.0 мянган төгрөг, эд хогшил 

урсгал засварын зардалд 354.0 мянган төгрөг, ном хэвлэлийн зардалд 60.0 мянган 

төгрөг, бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлсийн зардалд 282.0 мянган төгрөг, 

томилолтын зардалд 47.0 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 

үйлчилгээний төлбөр, хураамжинд 4037.0 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний 

бусад зардалд 110.0 мянган төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмж урамшууллын зардалд 

300.0 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 

 2019 оны эхэнд 20.6 мянган төгрөгийн авлагатай байсан ба тайлант 

хугацаанд төлөгдөөгүй, 20.6 мянган төгрөгийн авлагатай хэвээр байна. 

Оны эхэнд 41.2 мянган төгрөгийн өглөгтэй байсан бол оны эцэст хэвээрээ 

байна. 

 Тайлант онд үндсэн хөрөнгө 1191948.2 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 

1222968.2 мянган төгрөг болж, 31020.0 мянган төгрөгөөр өссөн байна. Тус онд 

37304.6 мянган төгрөгийн элэгдэл байгуулж, 212535.9 мянган төгрөгийн 

хуримтлагдсан элэгдэлтэй болсон байна. 

 Өмнөх шалгалтын талаар: 

2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн 

тайлангийн аудитаар “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар “Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт 

өгсөн байна. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар: 

Энэ удаагийн шалгалтаар дараах зөрчил илэрлээ. Үүнд: 

1. 2018 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр шатахууны үнэ 50000 төгрөг, 4 

сарын 19-ний өдөр сургалтын төлбөр 66000 төгрөг, 4 сарын 17-ны өдөр буудлын 
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хөлс 50000 төгрөг, 07 дугаар сарын 30-ны өдөр буудлын тооцоо 30000 төгрөг, нийт 

196000 төгрөгийг анхан шатны баримтгүй шилжүүлсэн нь Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 дахь 

заалтыг 

2. Нүүрсний өдөр тутмын зарцуулалт, тайлан гаргаагүй, 2018, 2019 оны 

няравын тайланг стандартын дагуу гаргаагүй нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 

хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.3.5, 14.4.1 дэх заалтыг 

3. Галч нарт хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн болох сүүг мөнгөөр олгож 

байгаа нь Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 28 дугаар 

зүйлийн 28.1.9 дэх заалт, Эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 171 

дугаар тушаалыг 1 дэх заалтыг 

4. Галч ажилтай Т-ийн дансруу 2018 оны 1 дүгээр сарын 28, 02 дугаар сарын 

14-ны өдрийн гүйлгээгээр 1ш дулаан хэмжигчийн үнэ 35000 төгрөгийг 

давхардуулан шилжүүлсэн нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 дэх 

заалтыг тус тус зөрчжээ. 

Шалгалтаар нийт 231000 төгрөгийн зөрчил илэрснийг дахин давтан гаргахгүй 

байх талаар анхаарч ажиллах талаар зөвлөмж өгөв. 

Дүгнэлт:  

Анхан шатны баримтгүй гүйлгээ удаа дараа хийж байгаа нь Төрийн сангийн 

бүртгэлээр тавих хяналт сул байгааг харуулж байна. 

Цаашид авах арга хэмжээний санал:   

1.  Бараа материал, бичиг хэргийн тайланг жил бүр стандартын дагуу үнэн 

зөв  гаргаж хэвших, анхан шатны баримт бүрдээгүй ажил гүйлгээг хийхгүй байх, 

НББОУС, нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжинд нийцүүлэн ажиллах. 

2.  Шатахууны тооцоог явсан өдөр, километр бүрээр бичих, шатахууны 

тооцоо бодохдоо Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 347 

дугаар тушаал, Дэд бүтцийн сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 390 дүгээр 

тушаалуудыг мөрдөж ажиллах 

3.  Галч ажилтай Д.Тэрбишээс 31500 төгрөгийг суутган тооцох. 

 Зургаа. Үенч сумын төсөвт байгууллагуудад хийсэн шалгалтын дүн 

Шалгалтаар нийт сумын хэмжээнд 72 хүнтэй холбоотой 12360440 төгрөгийн 

зөрчил илрүүлж, 8143094 төгрөгийн төлбөрийг аймгийн төсөвт оруулахаар, 

4217346 төгрөгийг сумын төсвөт оруулах акт тогтоолоо. 

Дүгнэлт: 

Үенч сумын төсөвт байгууллагууд, сангуудын үйл ажиллагаанаас дүгнэн 

үзэхэд анхан шатны баримтын бүрдэл хэвийн, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт 
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хангалттай, программжсан байна. Нягтлан бодогчдын дадлага туршлага, ур 

чадвар нэмэгдсэн байна. Харин хөрөнгө орлуулалтын ажлыг үр дүнтэй зохион 

байгуулахад ихээхэн анхаарч, гаргасан алдаа зөрчлийг давтан гаргахгүй байхад 

анхаарах, хөрөнгийн өгөөжийг дээшлүүлэхэд шийдвэр гаргаж, шүүхийн 

байгууллагаар шийдвэрлүүлэх асуудлыг тайлант онд нь шийдвэрлэх талаар арга 

хэмжээ авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. 

 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ АУДИТЫН АЛБА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


