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ХОВД АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ИТХ, ЗДТГ, САНГУУДЫН 

2018-2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ 

Нэг. Шалгалтын зорилго 

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Ховд аймгийн Жаргалант 

сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын Тамгын газар, Орон нутгийн 

хөгжлийн сан, Сум хөгжүүлэх сан, Хотын хөгжлийн төлөө сангуудын 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 Улсын 

байцаагч нар 2020 оны 06 сарын 28-наас 07 сарын 31-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 

зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулж, эргэлтийн хөрөнгийг олж бэлтгэн 

байгууллагуудын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах зорилттой ажиллаж иржээ. 

Тав. Төсвийн бүрдүүлэлт, зарлага санхүүжилтийн талаар 

Жаргалант сум нь татварын болон татварын бус орлогын төлөвлөгөөг 2018 

онд нийт 899.8 сая төгрөг оруулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 1269.3 сая төгрөг 

оруулж, орлогын төлөвлөгөөг 369.5 сая төгрөгөөр буюу 141 хувиар, 2019 онд нийт 

955.4 сая төгрөг оруулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 1313.1 сая төгрөг оруулж 



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

Хуудас | 2  
 

орлогын төлөвлөгөөг 357.7 сая төгрөгөөр буюу 137.4 хувиар тус тус давуулан 

биелүүлжээ.  

Үүнээс 2018 онд татварын орлого 855.8 сая төгрөгөөр батлагдаж, 

гүйцэтгэлээр 955.4 сая төгрөг буюу 99.6 сая төгрөг, 111.6 хувиар, 2019 онд 

татварын орлого 929.4 сая төгрөгөөр батлагдаж, гүйцэтгэлээр 1279.8 сая төгрөг 

буюу 350.4 сая төгрөг, 137.7 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 855862.4 955450.3 929410.0 1279862.5 

1.1 Орлогын албан татвар 722652.4 856619.4 801200.0 1148047.6 

1.2 Хөрөнгийн татвар 7210.0 6566.5 7210.0 6537.0 

1.3 Бусад татвар, төлбөр, хураамж 126000.0 92264.3 121000.0 125277.9 

2 Татварын бус орлого 43995.0 313920.4 25995.0 33326.4 

2.1 Торгууль 20000.0 19627.9 20000.0 24076.9 

2.2 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 19995.0 281806.9 1995.0 - 

2.3 Бусад орлого 4000.0 12485.6 4000.0 9249.5 

НИЙТ ДҮН 899857.4 1269370.7 955405.0 1313188.8 

5.1 Жаргалант сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 

Төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар:  

2018 онд орон нутгийн төсвөөс 92365.2 мянган төгрөгийн төсөвтэй 

ажилласнаас гүйцэтгэлээр 103065.2 мянган төгрөг зарцуулжээ. 

2018 онд цалин хөлсөнд 73152.2 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийн зардалд 8778.3 мянган төгрөг, хангамж бараа материалын зардалд 

4200.8 мянган төгрөг, томилолтын зардалд 1125.0 мянган төгрөг, бусдаар 

гүйцэтгүүлсэн ажил, төлбөр хураамжинд 755.6 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний 

бусад зардалд 14072.5 мянган төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмж урамшууллын зардалд 

980.8 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 

2018 оны эхэнд авлага 9.2 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй байсан бол тайлант 

хугацааны эцэст 238.6 мянган төгрөг болж 229.4 мянган төгрөгөөр өссөн байна. 

2018 оны эхэнд өглөг 96.0 мянган төгрөг байсан бол тайлант хугацааны эцэст 

үлдэгдэлгүй болсон байна. 

2018 оны эхэнд 14693.9 мянган төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгөтэй байсан бол 

жилийн эцэст 17063.9 мянган төгрөг болж 2370.0 мянган төгрөгөөр өссөн байна.  
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Үндсэн хөрөнгө оны эхэнд 52307.3 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 

56575.3  мянган төгрөг болж 4268.0 мянган төгрөгөөр өссөн байна. Тус онд 7887.0 

мянган төгрөгийн элэгдлийн зардал бүртгэжээ. 

2019 онд орон нутгийн төсвөөс 109391.5 мянган төгрөгийн төсөвтэй 

ажилласнаас гүйцэтгэлээр 109391.5 мянган төгрөг зарцуулж батлагдсан төсвийн 

хүрээнд зарцуулсан байна. 

2019 онд цалин хөлсөнд 81175.0 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийн зардалд 10146.9 мянган төгрөг, хангамж бараа материалын зардалд 

6718.9 мянган төгрөг, томилолтын зардалд 1270.8 мянган төгрөг, бусдаар 

гүйцэтгүүлсэн ажил, төлбөр, хураамжинд 2991.6 мянган төгрөг, бараа 

үйлчилгээний бусад зардалд 3098.0 мянган төгрөг, тэтгэвэрт гарахад олгох нэг 

удаагийн мөнгөн тэтгэмжийн зардалд 3590.3 мянган төгрөг, нэг удаагийн 

тэтгэмжийн зардалд 400.0 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ.  

2019 оны эхэнд авлага 238.6 мянган төгрөг байсан бол тайлант хугацаанд 

авлагаа бүрэн барагдуулж үлдэгдэлгүй болсон байна. 

2019 оны эхэнд өглөгийн үлдэгдэлгүй байсан ба тайлант хугацаанд үүссэн 

өглөгөө бүрэн барагдуулж мөн үлдэгдэлгүй байна. 

2019 оны эхэнд 14693.9 мянган төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгөтэй байсан бол 

жилийн эцэст 17063.9 мянган төгрөг болж, 2370.0 мянган төгрөгөөр өссөн байна.  

 Үндсэн хөрөнгө оны эхэнд 56575.3 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 

54565.0  мянган төгрөг болж, 2010.3 мянган төгрөгөөр буурсан байна. Тус онд 

7690.0 мянган төгрөгийн элэгдлийн зардал бүртгэсэн байна. 

Өмнөх шалгалтын талаар: 

2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар “Итгэл” үзүүлсэн 2019 оны 

санхүүгийн тайлангийн аудитаар “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт авч байсан байна. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлын талаар: 

Энэ удаагийн шалгалтаар дараах зөрчил илэрч байна. Үүнд: 

1. Анхан шатны баримтгүйгээр /тийз, томилолт, шатахууны баримтгүй/ 

гүйлгээ хийж 4722300 төгрөгийн гүйлгээг тайлан тэнцэлд тусгаж байгаа нь Нягтлан 

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

заалтуудыг  

2. ИТХ-ын Тэргүүлэгчдэд төсөвт тусгалгүйгээр урамшуулал 270000 төгрөг 

олгосон нь Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 

удирдлагын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2 дахь заалт, Төсвийн тухай 

хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалтуудыг 



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

Хуудас | 4  
 

3. Шалгалтаар Санхүүгийн албаны дарга С, Нягтлан бодогч Ө, Нярав Ө нарт 

2018 оны 12 дугаар сард, 2019 оны 12 дугаар сард урамшуулал тус бүрд нь 

150000 төгрөг, нийт 900000 төгрөгийг үр дүнгийн гэрээний биелэлт тооцон олгосон 

нь Төсвийн тухай хуулийн 41 дугаар зүйлийн 41.2.2 дахь заалтыг  

4. Шалгалтаар Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Б, Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга О нар нь 2018 оны 12 дугаар сарын 

25-ны өдрийн төлбөрийн хүсэлтээр 2018 оны 9 дүгээр сарын 9-23-ны хооронд 

Өмнөговь аймаг, Улаанбаатар хотод томилолтоор ажилласан томилолтын 

батлагдсан хөтөлбөр, томилолтоор ажилласан тайлан дутуу, томилолтыг өөрөө 

хаасан зэрэгтэй холбоотой нийт 500000 /2*250000/ төгрөгийн зөрчил гаргасан нь 

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

заалтуудыг 

5. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга О-д  2019 оны 4 

дүгээр сарын 26 өдөр онгоцны тийзний үнэ 614600 төргөгийг шилжүүлсэн боловч 

2019 оны 5 дугаар сарын 4–ны Ховд-Улаанбаатар явах, 2019 оны 5 дугаар сарын 

14 Улаанбаатараас Ховд руу ирэх  /SKRZ39/ кодтой тийзний үнэнд 522600 төгрөг 

төлж ниссэн байна. Илүү тооцон олгосон 92000 төгрөгийн зөрчил гаргасан нь 

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

заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна. 

Шалгалтаар 6214300 төгрөгийн зөрчил илэрснээс 1492000 төгрөгийг орон 

нутгийн төсөвт оруулахаар улсын ахлах байцаагчийн акт тогтоож, бусад зөрчлийг 

арилгуулахаар зөвлөмж өглөө. 

Дүгнэлт: 

Санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэл дутуу, нягтлан бодох бүртгэлийг 

анхан шатны баримтанд тулгуурлаж хөтлөөгүй, санхүүгийн хяналт сул, холбогдох 

хууль, эрх зүйн актыг мөрдлөг болгон ажиллаагүй байна. 

Санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэл дутуу байхад гүйлгээ хийж, 

санхүүгийн тайланд тусгасан байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн 13 дугаар 

зүйлийг зөрчиж байна. 

Цаашид авах арга хэмжээний санал: 

1. Анхан шатны баримтыг бүрдүүлж гүйлгээ хийж байх. 

2. Санхүүгийн жилийн эхэнд батлагдсан цалингийн сан, орон тооны хязгаарт 

багтаан төсвийн байгууллагын орон тоо, ажилчдын цалин хөлсийг тогтоож, төсөвт 

тусгагдаагүй аливаа цалин урамшуулал олгохгүй  байх. 
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3. Санхүүгийн жилийн өр төлбөр болон бусад тооцоог бүрэн хийж, НББ-д 

бүрэн тусгаж байх, мөн үлдэгдлийн тооцоо нийлэн баталгаажуулж байх, 

санхүүгийн жилд үүссэн өр, авлагыг барагдуулах. 

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

бүрээр бичих, Зам тээвэр, хөгжлийн сайдын 2019 оны 390 дүгээр тушаалуудыг 

мөрдөж ажиллах. 

5. Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлтийг сайжруулах. 

6. Санхүүтэй холбоотой хууль, эрх зүйг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон 

ажиллах. 

5.2 Засаг даргын Тамгын газар 

Төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар: 

Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 2018 онд улсын төсвөөс 

251899.2 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 251899.2 

мянган төгрөгийн зардал гарган үйл ажиллагаа явуулжээ. 

2018 онд цалингийн зардалд 191705.1 мянган төгрөг, НДШ-ийн зардалд 

23004.6 мянган төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 8652.1 

мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 5255.4 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны 

зардалд 5439.9 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 988.7 мянган төгрөг, 

нормын хувцас зөөлөн эдлэлийн зардалд 275.6 мянган төгрөг, томилолтын 

зардалд 441.0 мянган төгрөг, урсгал засварын зардалд 2969.3 мянган төгрөг, 

тавилгын зардалд 1331.1 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлэх бараа үйлчилгээний 

зардалд 2552.3 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 584.0 мянган 

төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулалд 8700.0 мянган төгрөгийг тус тус 

зарцуулжээ. 

2018 оны эхэнд авлагагүй байсан бол оны эцэст 998.8 мянган төгрөгийн 

авлагатай болсон байна. 2018 онд өр төлбөр үүсгэлгүй ажилласан байна.  

Үндсэн хөрөнгө нь 2018 оны эхэнд 680117.6 мянган төгрөг байсан бол оны 

эцэст 1000981.2 мянган төгрөг болж буурсан байна. 

Тус байгууллага 2019 онд улсын төсвөөс 841006.3 мянган төгрөг өөрийн 

туслах үйл ажиллагааны орлогоос 1995.0 мянган төгрөг, нийт 843001.3 мянган 

төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 843001.3 мянган төгрөгийн 

зардал гарган  үйл ажиллагаа явуулжээ. 

2019 онд цалингийн зардалд 447405.5 мянган төгрөг, НДШ-ийн зардалд 

55925.3 мянган төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 25656.7 

мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 11211.8 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны 

зардалд 22908.5 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 3103.8 мянган төгрөг, 
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бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлсийн зардалд 588.0 мянган төгрөг, 

томилолтын зардалд 6477.2 мянган төгрөг, Нормативт зардалд 1008.2 мянган 

төгрөг, эд хогшил урсгал засварын зардалд 4511.4 мянган төгрөг, бусдаар 

гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний зардалд 67367.4 мянган төгрөг, бараа 

үйлчилгээний бусад зардалд 50579.5 мянган төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмж 

урамшуулалын зардалд 871.6 мянган төгрөг, Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн 

тэтгэмжийн зардалд 24386.4 мянган төгрөг, орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн 

захирагчид олгох зардалд 12700.0 мянган төгрөг, тоног төхөөрөмж худалдан авах 

зардалд 72653.0 мянган төгрөг, их засварын зардалд 9000.0 мянган төгрөг, бусад 

хөрөнгийн зардалд 26647.0 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулж ажилласан байна. 

2019 оны  авлагын эхний үлдэгдэл  2269.3 мянган төгрөг байсан бол тайлант 

оны эцэст 748.7 мянган төгрөг болж, 1720.9 мянган төгрөгөөр авлага буурсан 

байна. Харин өглөг оны эхэнд 334.9 мянган төгрөг байсан бол тайлант жилийн 

эцэст бүрэн барагдуулан ажилласан  байна.  

Үндсэн хөрөнгө нь 2019 оны эхэнд 1597590.4 /багийн тайлантай нийлсэн/ 

мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 1741064.9 мянган төгрөг болж өссөн байна. 

Сумын Засаг даргын тамгын газрын 2018-2019 оны нэмэлт дансаар: 

2018 онд нэмэлт дансаар 127320.6 мянган төгрөгийн орлого орсноос эрх 

шилжсэн 93200.0 мянган төгрөг, постны ажилчдын цалин 12902.4 мянган төгрөг, 

өөрийн орлого 1900.5 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын хэлтэсээс 11361.8 

мянган төгрөг, 2017 оны өвсний орлого 1322.0 мянган төгрөг, Статистикийн 

хэлтэсээс хагас жилийн мал тооллогын зардал 443.8 мянган төгрөг, аймгийн Засаг 

даргаас шагналд 3790.0 мянган төгрөг, онцгой комиссоос 2400.0 мянган төгрөг тус 

тус төвлөрсөн байна. Үүнийг дараах зүйлд зарцуулсан байна. 

Нийт 127320.6 мянган төгрөгийн зарлага гарснаас эрх шилжсэн 93200.0 

мянган төгрөг, постны ажилчдын цалинд 12902.4 мянган төгрөг, өвсний үнэд 

1322.0 мянган төгрөг, мал тооллогын зардалд 443.8 мянган төгрөг, 1900.5 мянган 

төгрөгийн өөрийн орлогыг үндсэн дансанд төвлөрүүлж, 3790.0 мянган төгрөгийг  

шагналд, гамшигийн хоолны зардалд 2400.0 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулсан 

байна. 

2019 онд нэмэлт дансаар 3017494.9 мянган төгрөгийн орлого орсноос эрх 

шилжсэн 2742366.0 мянган төгрөг, постны ажилчдын цалин 17280.0 мянган төгрөг, 

өөрийн орлого 1995.0 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын хэлтэсээс 1740.9 мянган 

төгрөг, 2018 оны өвсний орлого 3560.0 мянган төгрөг, Статистикийн хэлтэсээс 

хагас жилийн мал тооллогын зардал 487.8 мянган төгрөг, аймгийн Засаг даргаас 

шагналд 300.0 төгрөг, бусад орлогоор 105.2 мянган төгрөг, аймгийн Засаг даргын 
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Тамгын газраас хүүхдийн баярт 1592.0 мянган төгрөг тус тус төвлөрсөн байна. 

Үүнийг дараах зүйлд зарцуулсан байна. 

Нийт 3017494.9 мянган төгрөгийн зарлага гарснаас эрх шилжсэн 2742366.0 

мянган төгрөг, постны ажилчдын цалинд 17280.0 мянган төгрөг, өвсний үнэд 

3560.0 мянган төгрөг, мал тооллогын зардалд 487.8 мянган төгрөг, 1995.0 

төгрөгийн өөрийн орлогыг үндсэн дансанд төвлөрүүлж, 1592.0 мянган төгрөгийг 

хүүхдийн баярт, 105.2 мянган төгрөгийг залруулга хийж тус тус зарцуулсан байна. 

Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газарт 2018-2019 онд эрх шилжиж 

хийгдсэн ажил: 

Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас нийт 132.0 сая төгрөгийн төсөвт 

өртөгтэй 3 ажил эрх шилжиж ирсэн байна. Үүнд:  

- Бугат үзүүрийн услалтын системийн ажил 20.0 сая төгрөгийн ажлыг 

гүйцэтгэгчээр нь Хот тохижуулах газар ажилласан ба урьдчилгаа 12.0 сая 

төгрөгийн санхүүжилт авсан ба ажил хүлээлгэн өгөөгүйтэй тул үлдэгдэл 8.0 сая 

төгрөгийг олгоогүй байна. 

- Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажилд 18.0 сая төгрөгөөр Т ХХК хийж 

гүйцэтгэсэн байна.  

- Хот тохижуулах газарт Бульдозер трактор нийлүүлэх 94.0 сая төгрөгийн 

ажлын гүйцэтгэгчээр “Г” ХХК ажилласан ба 75.2 сая төгрөг санхүүжилт олгосон 

байна.  

2019 онд аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас 194.5 сая төгрөгийн төсөвт 

өртөгтэй 6 ажил эрх шилжиж ирсэн байна. Үүнд: 

- Ховд хотын үерийн далан, хамгаалалтын далан, сувагчлалын ажлыг  50.0 

сая төгрөгөөр “Б” ХХК хийж гүйцэтгэсэн байна. Жаргалант сумын гэр хорооллын 

дээд чиглэлд 7 байршил газарт авто зам сэтлэж, 1000 диаметртэй төмөр хоолой 

суулгаж, 300 гаруй метр газар шинээр үерийн бетон доторлогоотой суваг хийгдсэн. 

- Жаргалант сумын Цамбагарав багт Мэргэжлийн хяналтын байр, Шим-Ус 

ОНӨААТҮГ-ын байруудад хэрэглээний халуун ус оруулах ажлыг “Э” ХХК 21.0 сая 

төгрөгөөр хийж гүйцэтгэсэн байна. 

- Жаргалант сумын Алагтолгой багт жишиг гудамжны тохижилтын ажлыг 50.0 

сая төгрөгөөр “Х” ХХК хийж гүйцэтгэсэн байна. Алаг толгой багийн 1-р гудамжны 

нийт 10 айлын хашааны том хаалгуудыг бүрэн сольж, 11 айлын хашааны нүүрэн 

хэсгийг угсармал бетон хашаагаар шинэчилж, гэрэлтүүлэг, хогийн сав, сандал, 

явган хүний зам тавьж тохижуулах ажлууд тус тус хийгдсэн байна. 

- Жаргалант сумын Бичигт багт халуун ус барихад дэмжлэг үзүүлэх ажилд 

20.0 сая төгрөгийн суурь өрлөгийн ажлыг “С” ХХК хийж гүйцэтгэсэн байна. Бичигт 
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багийн 08 дугаар гудамжинд 8*12 харьцаатай халуун усны барилгын суурь тавьж, 

ханыг улаан тоосгоор өрөх ажил хийгдсэн байна.  

- Жаргалант сумын Цамбагарав багт Үерийн далан хийх ажлыг 19.5 сая 

төгрөгөөр “Х”  ХХК  хийж гүйцэтгэсэн байна. Их гүүрний дээд талд оршин суудаг 

айлууд руу үер орж ирдэг хэсэгт 250 метр орчим урт, 2 метр орчим өндөр, 3 метр 

орчим өргөн далан хийгдсэн байна. 

- Жаргалант сумын хогны хэсэгт хур хог цэвэрлэх хогны менежмент хийх   

30.0 сая төгрөгийн ажлыг Хот тохижуулах газар хийж гүйцэтгэсэн ба хогны цэгийн 

ойр орчимд тараагдсан хог хаягдлыг түрж хогны цэгийн отвалд буулгасан ба  2019 

оны 4 дүгээр сараас 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдөр хүртэл хогны цэгийн 

хогын байнга түрж отвалдах ажлыг хийж гүйцэтгэсэнээр тайлагнасан байна. 

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын хүрээнд Цагаан бөлбөө ХХК-д Жаргалант 

сумын засаг даргын тамгын газартай байгуулсан гэрээгээр 6000.0 мянган 

төгрөгийн ажил хийгдсэн боловч уг ажлыг ажлын даалгавар буруу гаргасан 

шалтгааны улмаас 2019 оны 04 сарын 09-ны өдрийн ХОЖСЗДТГ/2019/02/054 тоот 

нэмэлт гэрээ байгуулан дахин санхүүжүүлт хийж, 9000.0 мянган төгрөгийг олгосон  

байна. 

Өмнөх шалгалтын талаар: 

2018-2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт 

өгчээ. 

Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын няравын дансаар дамжин 

28041.0 мянган төгрөгийн гүйлгээ хийгдсэн зөрчилд албан шаардлага, Хувь 

хүмүүсээс барагдуулах 710000 төгрөгийн актыг тухайн байгууллагын төсвөөс 

төлүүлсэнийг акт тогтоон төлүүлсэн байна. 

2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитаар түрээсийн орлогын 

тооцооны 30 хувийг төсөвт төвлөрүүлээгүй, нийтийн эзэмшилийн талбай ашиглаж 

байгаа хүмүүстэй тооцоо хийж, баталгаажуулаагүй орлого олох боломж 

ашиглаагүй 1300.0 мянган төгрөг, Хувь хүний дансаар хийсэн мөнгөнөөс татвар 

суутган тооцоогүй, нийт 2100.0 мянган төгрөгийн акт тогтоож төлүүлсэн байна. 

Тус байгууллагын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар аймгийн 

ОНХСангаас эрх шилжүүлж шууд гэрээ хийсэн “Г” ХХК-ны нийлүүлэх бульдозор 

гэрээний дагуу хугацаандаа ирээгүй зөрчлийг илрүүлж, 2900.0 мянган төгрөгийн 

алданги тооцсон, аймгийн ОНХСангаас эрх шилжүүлэн хотын ногоон байгууламж 

хийх “Тэгш стандарт” ХХК-ны нийлүүлсэн үр, мод, хаана орлого авсан, хаана 

тарьсан, хэрхэн үр тараасан баримт байхгүй, явцын хяналт хийгээгүй, мөн аймгийн 

ОНХСангаас эрх шилжүүлсэн Бугат үзүүрийн толгойн барилгын засварт Хот 
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тохижуулах газар ажил гүйцэтгэсэн боловч баримт материал байхгүй, явцын 

хяналт хийгдээгүй ямар ажил хийгдсэн нь тодорхойгүй зөрчил илрүүлж 1000.0 

мянган төгрөгийн алданги тооцон акт тогтоосон байна. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар: 

Энэ удаагийн шалгалтаар дараах зөрчил илэрлээ. 

1. 2019 онд сумын хөрөнгө оруулалтын зардлаас ИТХ-ын төлөөлөгч нарыг 

тойрогтоо ажиллах зардалд 15.500.000 төгрөгийг анхан шатны баримт, ажлын 

гүйцэтгэл тайлангүй зөвхөн төлөвлөгөө хавсарган олгосон ба тус хөрөнгө 

оруулалтын зардлаас Засаг даргын захирамжаар Казакстан улсад туршлага 

судлах, аялахад зориулалт бусаар 2.500.000 мянган төгрөг зарцуулсан нь Төсвийн 

тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, 42 дугаар зүйлийн 42.7 дахь 

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

дахь заалтуудыг 

2. 2019 онд хөтөлбөр, арга хэмжээний зардал нэрээр засаг даргын үйл 

ажиллагааны урсгал зардалд 27.000.000 төгрөгөөр санхүүжүүлсэн нь Төсвийн 

тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, 42 дугаар зүйлийн 42.7 дахь заалт, 

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

заалтуудыг 

3. Мэргэжилтэн Г-д 2017 оны 12 сарын 25-ны өдрийн аймгийн Засаг даргын 

А/708 тоот захирамжаар Жуух бичгийн шагналыг 1 сарын үндсэн цалингийн 20 

хувиар олгох байтал 2 сарын турш 20 хувиар 108.781 төгрөгийг илүү тооцон 

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

13.7 дахь заалт, аймгийн Засаг даргын А/708 тоот захирамжийг 

4. Засаг даргын Тамгын газрын төрийн үйлчилгээний ажилтнуудыг Монгол 

улсын Засгийн газрын 2018 оны 08 сарын 22-ны 264 дүгээр тогтоолын 7 дугаар 

хавсралтын дагуу цалинжих байтал 6 дугаар хавсралтаар цалинжуулсан, зарим 

нэр бүхий ажилтны цалинг цагийн тооцооноос илүү тооцон бодож, 1.697.766 

олгосон, Сахиул М-д илүү цагийн хөлс олгохдоо 26.685 төгрөгийг илүү тооцон 

олгосон, Мэргэжилтэн Э-г ТЗ-3-4 дэхь ангилал, зэрэглэлээр цалинжуулахаар 

байхад ТЗ-4-4 дэх ангилал, зэрэглэлээр цалинжуулж, 157.551 төгрөгийг тус тус 

илүү тооцон олгосон нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар 

зүйлийн 13.1, 13.5, 13.7 дахь заалт, Монгол улсын Засгийн газрын 2007 оны 354-р 

тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, Монгол улсын Засгийн газрын 2018 оны 08 сарын 22-

ны 264 дүгээр тогтоолын 7 дугаар хавсралтыг  

5. Жаргалант сумын Цамбагарав багийн Мэргэжлийн хяналтын байр, “Шим-

Ус” ОНӨААТҮГ-ын байруудад хэрэглээний халуун ус оруулах ажлыг “Э” ХХК 
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21.000.000 төгрөгөөр хийж, гүйцэтгэсэн боловч халуун ус 14 хоног ирсэн, тэрнээс 

хойш ус ирээгүй, хүлээн авах комисст байсан оршин суугч Ц.Цэрэнчимэдийг 

хүлээн авах комиссоос хассан, гарын үсгийг хуурамчаар зурсан гэх гомдолтой 

байгаа зэргээс харахад уг ажил нь чанаргүй, үр дүнгүй хийгдсэн байгаа нь 

ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.3, 46.1.6 дахь заалтыг, Төсвийн 

тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.8, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 

дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.7 дахь заалтуудыг 

6. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас Жаргалант суманд эрх 

шилжүүлсэн ажлын хүрээнд Бульдозер нийлүүлэх ХОАЖСДТГ/201801022 тоот 

гэрээг Г ХХК-тай байгуулан 2018 оны 07 сарын 30-нд нийлүүлэхээр байсан боловч 

гэрээгээ зөрчиж хугацаа хоцроон нийлүүлсэн, гэрээнд заасан баталгаат засварын 

хугацаа дуусаагүй байхад Хот тохижуулах газар нь Бульдозерт сэлбэг хэрэгсэл 

удаа дараа тавьж, хог цэвэрлэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн тайлангаас харахад 

чанар муутай техник нийлүүлсэн, өнөөдрийн байдлаар дахин эвдэрсэн байдалтай 

байгаа нь Засгийн газрын 2013 оны 68 дугаар тогтоол, ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 

46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь заалтыг, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 

13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.7 дахь заалтуудыг /Гэрээний алдангийг аудит 

төлүүлсэн/   

7. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас Жаргалант суманд эрх 

шилжүүлсэн ажлын хүрээнд хийгдсэн хотын ногоон байгууламж хийх ажлыг ТШ-

2018040507 тоот гэрээгээр Т ХХК нь 18.000.000 төгрөгийн санхүүжилтээр гоѐлын 

мод, зүлэг нийлүүлсэн гэх боловч хот тохижуулах газар нь хаана тарьсан, хэнд 

тараасан анхан шатны баримт бүрдүүлээгүй нь ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн  46 

дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь заалт, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 

дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.7 дахь заалтуудыг   

8. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас Жаргалант суманд эрх 

шилжүүлсэн Бугат үзүүрийн толгойн барилгын /12.000.000 төгрөгийн санхүүжилт 

олгосон/ ажилд явцын хяналт хийгдээгүй, хийсэн ажлын тайлан болон анхан 

шатны баримтгүй, ажлыг хот тохижуулах газраас хүлээн авч комиссын акт 

үйлдээгүй байгаа нь ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.6 дахь 

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

дахь заалтуудыг   

9. Суудлын автомашинд аккумлятор, дугуй, бусад хугацаатай сэлбэг 

хэрэгсэлд 6.064.490 төгрөгийг худалдан авч зарцуулсан боловч тооцоо бодоогүй, 

автомашинд хувийн хэрэг хөтлөөгүй нь ЗТХС-ын 2019 оны 390-р тушаал, Дэд 

бүтцийн сайдын 2004 оны 19 тоот тушаалын 9, 10 дугаар хавсралтыг 
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10. Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол зөрчиж цайллага, хүлээн авалт, 

шагнал урамшуулал зэрэгт 2018-2019 онд Засаг даргын Тамгын газраас болон 

Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс нийт 18.880.135 төгрөгийг зарцуулснаас ойн арга 

хэмжээний хандив, тусламжид 929.500 төгрөгийг зарцуулсан нь Төсвийн тухай 

хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 дэх заалт, 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, 25 

дугаар зүйлийн 25.10 дахь заалт, Сангийн сайдын 2014 оны 122 тоот тушаалын 

нэг дэх хэсгийн 4 дэх заалтыг  

11. Нярав Ө-ны хувийн харилцах дансаар 2018-2019 онд 38.500.000 

төгрөгийн гүйлгээг дамжуулан хийсэн нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 

6.4.8 дахь заалт, Засгийн газрын 2015 оны 01 сарын 26-ны 24 дүгээр тогтоол, 

Сангийн сайдын 2012 оны 12 дугаар сарын 21-ны 276 дугаар тушаалыг 

12. Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 2018 онд 24.263.450 

төгрөгийн, 2019 онд 25.956.000 төгрөгийн шатахууныг тус тус зарцуулсан боловч 

2018 онд зөвхөн 845 литр шатахуун буюу 1.656.200 төгрөгийн шатахууныг замын 

хуудсаар зарлага болгосон, 285.600 төгрөгийн шатахуун олгох бичиггүй, анхан 

шатны баримтгүй олгосон, 2019 онд замын хуудас байхгүй, нярав шатахууны 

тайлан гаргаж орлого авч зарлага бичиж олгоогүй, байгууллагын ажилтан биш 

хүнээс буцаан суутгахаар олгосон 574.200 төгрөгийн шатахууныг аваагүй, өглөг, 

авлагаар тооцоог тусгаагүй,  жолоочийн тооцоог бодоогүй зэрэг нь Нягтлан бодох 

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

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

390 дүгээр тушаал, Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 347 

дугаар тушаалуудыг 

13. Жаргалант сумын санхүүгийн албаны дарга С-д Монгол улсын Төрийн 

захиргааны албан тушаалын ангилал, зэрэглэл зөрчиж ТЗ-5-4 дугаар шатлалаар 

цалинжих байтал ТЗ-6-4 дүгээр шатлалаар цалинжуулж, 1.476.273  төгрөгийг илүү 

тооцон олгосон нь Монгол улсын Засгийн газрын 2007 оны 354 дугаар тогтоолын 1 

дүгээр хавсралтыг, Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны 275 дугаар  тогтоолын 

1 дүгээр хавсралтыг, Засгийн газрын 2014 оны 326 дугаар тогтоолын хавсралтын 

1.1 дэх заалтыг 

14. 2019 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр 1.800.000 төгрөгөөр Улаанбаатар 

хотод туршлага судлах, сургалт арга хэмжээнд оролцсон ажилчдын зочид буудлын 

төлбөрийг анхан шатны баримт болох албан томилолтын хуудасгүй А-н хувийн 

харилцах дансанд хийсэн ба анхан шатны баримтаас харахад нэмэлт зардлуудыг 

тооцон буудлын үнэ төлсөн нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар 
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зүйлийн 13.1, 13.5, 13.7 дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 

16.5.5 дахь заалт, Засгийн газрын 2019 оны 6-р тогтоолын 2.2 дахь заалтыг 

15. 2019 оны 02 сарын 27-ны өдөр Төсвийн удирдлагын хүрээлэнд 1360000 

төгрөгийг анхан шатны баримтгүй, хэн сурсан нь тодорхойгүй, А3 эрх олгох 

сургалтын төлбөр төлсөн нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар 

зүйлийн 13.1, 13.5, 13.7 дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 

16.5.5 дахь заалтыг 

16. А-д 2019 оны 08 сарын 26-нд 6 өдрийн томилолтыг өдрийн 81000 

төгрөгөөр бодож, 234700 төгрөгийг илүү тооцон олгосон нь Нягтлан бодох 

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

тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, Сангийн сайдын 2018 оны 12 

сарын 27-ны өдрийн 301 тоот  тушаалыг 

17. 2019 оны 09 сарын 12-нд Т ХХК-д буудлын үнэ болох 800.000 төгрөгийг 

анхан шатны баримтгүйгээр шилжүүлсэн нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 

хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.7 дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 16 

дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалтыг 

18. 2019 оны 06 сарын 26-нд Си Ти Эс программын урьдчилгаанд анхан 

шатны баримтгүй ямар программ болох нь тодорхойгүй, орлого авч данс бүртгэлд 

тусгаагүй, аймгийн хэмжээний программын 9.200.000 төгрөгийг шилжүүлсэн нь 

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

заалт, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалтыг 

19. 2019 онд Л-д олгосон 5.000.000 төгрөгний өвсний тооцоог нярав Ө-тай 

тооцоо бодоогүйтэй холбоотой 2019 оны өвс тэжээлийн тооцооноос нэр бүхий 2 

хүнээс 417.000 төгрөгийн өвс тэжээлийн үнийг авахаар байгаа боловч тооцоо 

бодож, авахаар авлага дансанд тусгаагүй нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 

хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4 дэх заалт, 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.7 дахь 

заалт, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалтыг тус тус 

зөрчиж байна. 

Шалгалтаар ЗДТГ-т нийт 101.672.131 төгрөгийн зөрчил илрүүлж, 11.008.056 

төгрөгийн төлбөрийг аймгийн төсөвт оруулахаар Улсын ахлах байцаагчийн акт 

тогтоож, 90.664.075 төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар үүрэг болгож, албан 

шаардлага хүргүүллээ. 

Дүгнэлт:  

Анхан шатны баримтын бүрдэл хангалтгүй, нярав шатахууны тайлан 

гаргаагүй, жолоочийн тооцооны хуудасгүй, тооцоо бодоогүй, өвсний болон аж 

ахуйн бараа материалын тооцоо бодоогүй, цалин хөлс бодохдоо алдаа гаргадаг, 



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

Хуудас | 13  
 

тушаал, шийдвэр хууль, эрх зүйг зөрчиж цайллага болон үргүй зардал 

байгууллагын ойн арга хэмжээ, хандив, тусламжид хөрөнгө зарцуулсан, зарим 

хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлууд хангалтгүй, чанар муутай хийгдсэн, зарим 

ажлыг хүлээн авч комисс акт үйлдээгүй “Ц” ХХК-тай 15000.0 мянган төгрөгөөр 

Засаг даргын Тамгын газрын сантехникийн засварын ажил гүйцэтгүүлэхээр шууд 

гэрээ байгуулан харьцуулалтын аргаар тендер зарлаагүй хийлгэсэн, хөрөнгө 

оруулалтын зардлаас туршлага судлах үйл ажиллагаа болон хурлын төлөөллөгч 

нарт тойрогтоо ажиллах зардлыг зориулалт бус анхан шатны баримт бүрдээгүй 

олгосон. Нягтлан бодогч, Санхүүгийн албаны хяналт сул байна. 

Жаргалант сумын хөрөнгө оруулалтын зардлыг хөтөлбөр, арга хэмжээ нэрээр 

баталж, сумын удирдлагыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой урсгал зардал, үргүй 

зардалд ихээхэн хэмжээний зардлууд гарсан байна. 

Цаашид авах арга хэмжээний санал:  

Жаргалант сумын Засаг дарга, Тамгын газарт: 

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

баримтаар олгож хэвших. 

2. Суудлын автомашинд хугацаатай сэлбэг, хэрэгсэл тавьж олгохдоо 

стандартын дагуу норм, нормативыг тооцож байх. 

         3. Төсвийн хөрөнгөөс цайллага, хүлээн авалт, хандив, тусламжинд 

зарцуулахгүй байх, төсвийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу үр ашигтай, хэмнэлттэй 

зарцуулахад анхаарах. 

         4. Санхүүгийн албаны даргад ажлын ачаалал, ажлын гүйцэтгэлийг харгалзан 

цалингийн ангилал, зэрэглэл дотор шатлал ахиулан цалинжуулан ажиллуулах 

боломжтой. 

5. Шалгалтаар илэрсэн зөрчилтэй холбоотой зөрчил гаргасан Засаг даргын 

Тамгын газрын дарга, нягтлан бодогч, Жолооч, Нярав, Санхүүгийн албаны дарга 

нарт ажил сайжруулах талаар арга хэмжээ авч, хугацаатай үүрэг өгч, биелэлтийг 

тооцож ажиллах ба хариуцлага тооцох нь зүйтэй байна. 

6.  Шатахууны тооцоо, замын хуудас бичүүлж нягтлан бодогч тооцоо бодож 

хэвших. 

          7. Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын зардлаар сумын удирдлагыг 

хэрэгжүүлэхтэй холбоотой урсгал зардал, болон үргүй зардлыг санхүүжүүлэхгүй 

байх. 

           8. Аймаг сумын хөрөнгө оруулалтаар хийж байгаа бүтээн байгуулалтын 

ажилд явцын болон гүйцэтгэлийн хяналтыг тогтмол тавих, тендерийн баримт 

бичиг, техникийн тодорхойлолтод заагдсан ажлуудын чанар, үзүүлэлтийг бүрэн 
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хангуулж, хүлээн авч байх. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 

ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйл, Засгийн газрын 

2018 оны 317 дугаар тогтоол зэрэг холбоотой хууль, дүрмийг мөрдөж ажиллах. 

 9. Жаргалант сумын Цамбагарав багийн Мэргэжлийн хяналтын байр, “Шим-

Ус” ОНӨААТҮГ-ын байруудад хэрэглээний халуун ус оруулах ажлыг “Э” ХХК–аар 

дахин гүйцэтгүүлж, халуун устай болгох ажлыг зохион байгуулах ба уг ажлыг 

хийхгүй тохиолдолд хуулийн байгууллагад шилжүүлэн шалгуулах. 

10. Бугат үзүүрийн услалтын системийн ажлыг хүлээн авч комиссын актаар 

баталгаажуулж, ажлын тайлан ирүүлэх. 

11. Цалин хөлс олгохдоо Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрт олгож хэвших. 

         12.  Аймгийн нөөцөөс 860 пресс өвс ирсэн нь чанаргүй, хулс ихтэй бөгөөд тус 

газрын агуулахад ашиглагдахгүй байгааг шийдвэрлэх нь зүйтэй байна. 

 Энэ удаагийн шалгалтаар тогтоогдсон актын төлбөрийг барагдуулж, албан 

шаардлагын биелэлттэй хамтатган 2020 оны 10 дугаар сарын 25-ны дотор 

Санхүүгийн хяналт аудитын албанд албан бичгээр ирүүлэх. 

5.3 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн талаар 

Жаргалант сумын ИТХ-ын 2017 оны 4/05 дуугаар тогтоол, 2018 оны 01 дүгээр 

тогтоолуудаар тус тус ОНХСангийн хөрөнгөөр 2018 онд 28 ажил, төсөл, хөтөлбөр, 

арга хэмжээнд 377500.0 мянган төгрөг батлагдаж, гүйцэтгэлээр 28 ажил, төсөл, 

хөтөлбөр, арга хэмжээнд 347843.8 мянган төгрөгийг зарцуулсан байна. Үүнийг 

хүснэгтээр харуулбал:  

Мянган төгрөгөөр 

ДД Нэр 
Төсөвт 

өртөг 

2018 

онд 
Гүйцэтгэл ЗӨРҮҮ Гүйцэтгэгч 

Цахим 

системд 

нийтэлсэн 

огноо 

хөрөнгө оруулалт 

1 
11.15 цэцэрлэгт ус 

цэвэршүүлэгч тавих 
19100.0 5700.0 5700.0 0.0 Ховд өнөр бүл   

2 Явган зам 54700.0 18200.0 18198.9 -1.1 
Оож өргөө 

констракшн 
  

ДҮН 73800.0 23900.0 23898.9 -1.1     

шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт   

1 
2-р цэцэрлэг хүнсний 

агуулах 
3500.0 3500.0 3500.0 0.0 Динатос ХХК   

2 
9-р цэцэрлэг тоглоомын 

талбайн тохижилт 
3000.0 3000.0 2100.0 -900.0 Ховд ундрага ХХК   

3 
15-р цэцэрлэг тоглоомын 

талбайн тохижилт 
3900.0 3900.0 3900.0 0.0 Буянт тэгш үйлс ХХК   

4 
13-р цэцэрлэг тоглоомын 

талбайн тохижилт 
3000.0 3000.0 3000.0 0.0 Динатос ХХК   

5 
7-р цэцэрлэгийн 00-н 

засвар 
3000.0 3000.0 3000.0 0.0 Сайрын хороо ХХК   

6 
3-р цэцэрлэгийн 00-н 

засвар 
3000.0 3000.0 3000.0 0.0 Жаргалант луу ХХК   

7 
10-р цэцэрлэгийн авто 

машины зогсоол барих 
3000.0 3000.0 3000.0 0.0 ТББГЖС ХХК   
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Жаргалант сумын ИТХ-ын 2018 оны 3/05 дугаар тогтоол, 2019 оны 04 дүгээр 

тогтоолоор тус ОНХСангийн хөрөнгөөр 2019 онд 35 ажил, төсөл, хөтөлбөр, арга 

хэмжээнд 449600.0 мянган төгрөг батлагдаж, гүйцэтгэлээр 33 ажил, төсөл, 

хөтөлбөр, арга хэмжээнд 418757.4 мянган төгрөгийг зарцуулсан байна. Үүнийг 

хүснэгтээр харуулбал:  

Мянган төгрөгөөр 

ДД Нэр 
Төсөвт 

өртөг 
Тод-л 2019 онд 

Гүйцэтг

эл 
ЗӨРҮҮ Гүйцэтгэгч 

Цахи

м 

систе

мд 

нийтэ

лсэн 

огноо 

Шилжих хөрөнгө оруулалт  

1 
9-р цэцэрлэгийн дрож, хивс 

/Өмнөх оны үлдэгдэл/ 
3000.0 900.0 900.0 810.0 -90.0 Бадраа   

8 
14-р цэцэрлэг тоглоомын 

талбайн тохижилт 
2000.0 2000.0 2000.0 0.0 

Мөнх өвлөмж 

нөхөрлөл 
  

9 
3-р сургуулийн спорт 

заалны шалны засвар 
5000.0 5000.0 5000.0 0.0 АВЖТЭС ХХК   

10 
Цаст-Алтай сургуулийн 

гадна тохижилт 
10000.0 10000.0 10000.0 0.0 

Өнө мөнх барс 

БГБХН 
  

11 
Хот тохижуулах газрын 

граж барих 
7600.0 7600.0 5320.0 -2280.0 Ногоон алтай ХХК   

12 
Нийтийн эзэмшлийн зам 

талбай 13-р цэцэрлэг 
20000.0 20000.0 14000.0 -6000.0 

Бүтээлч иргэдийн 

бүлэг-Цэндсүрэн 10/25/2018 

13 2-р сургуулийн 00-н засвар 1500.0 1500.0 1500.0 0.0 2-р сургууль   

14 Автобусны зогсоол 17000.0 17000.0 11760.0 -5240.0 
Эвийн гагнаас бүлэг-

Ялалт 10/31/2018 

15 
БОЭТ-н угаалгын байрны 

засвар 
5000.0 5000.0 3500.0 -1500.0 

Алтайн хязгаарын 

шонхорууд 
  

16 
Сангийн хэрмийн 

архелогийн малтлага хийх 
10000.0 10000.0 8000.0 -2000.0 

Баруун бүс нутаг 

судлал НҮТББ 
  

ДҮН 100500.0 100500.0 82580.0 -17920.0     

Тоног төхөөрөмж 

1 ӨЭМТ Т.Т-ж 10000.0 10000.0 10000.0 0.0     

2 ковш 50000.0 47500.0 38000.0 -9500.0 ЗАТУС 4/18/2018 

3 усны машин 30000.0 29800.0 29800.0 0.0 
НЬЮБЛЮ 

ДИАМОНД ХХК 4/26/2018 

ДҮН 90000.0 87300.0 77800.0 -9500.0     

Төсөл хөтөлбөр 

1 Баяр наадам 5000.0 5000.0 5000.0 0.0     

2 Нохой устгах 5000.0 7600.0 7600.0 0.0 Ариунцог   

3 
Нийгмийн бодлогын төсөл 

арга хэмжээ 
18000.0 18000.0 17412.2 -1587.8   

Чалкогоос 

1000.0 

төгрөг 

орж ирсэн  

4 
Малчны хорооллын 

нийтийн тээвэр 
4000.0 4000.0 4000.0 0.0     

5 ИТХ чадавхижуулах 12000.0 17500.0 15850.0 -1650.0     

6 МЭУСАХ 20200.0 20200.0 20186.8 -13.2     

7 Хот тохижуулах 93500.0 93500.0 93515.9 15.9     

ДҮН 157700.0 165800.0 163564.9 -2235.1     

НИЙТ ДҮН 422000.0 377500.0 347843.8 29656.2     
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2 
Хот тохижуулах газрын граж 

/Өмнөх оны үлдэгдэл/ 
7600.0 2300.0 2300.0 0.0 -2300.0 

Ногоон 

алтай ХХК 
  

3 

Нийтийн эзэмшлийн зам талбай 

13-р цэцэрлэг-Зогсоол /Өмнөх 

оны үлдэгдэл/ 

20000.0 6000.0 6000.0 6000.0 0.0 

Бүтээлч баг 

иргэдийн 

бүлэг-

Цэндсүрэн 

10/25/

2018 

4 
Автобусны зогсоол /Өмнөх 

оны үлдэгдэл/ 
17000.0 5100.0 5100.0 5040.0 -60.0 

Эвийн 

гагнаас 

бүлэг-Ялалт 
10/31/

2018 

5 

Сангийн хэрмийн архелогийн 

малтлага                         /Өмнөх 

оны үлдэгдэл/ 

10000.0 2000.0 2000.0 2000.0 0.0 
Баруун бүс 

нутаг ТББ 
  

6 

БОЭТ-н угаалгын байрны 

засвар                                          

/Өмнөх оны үлдэгдэл/ 

5000.0 1500.0 1500.0 1500.0 0.0 

Алтайн 

хязгаарын 

шонхорууд 

  

7 Ковш /Өмнөх оны үлдэгдэл/ 50000.0 9500.0 9500.0 2517.5 -6982.5 

Затус ХХК 

гэрээ 

зөрчсөн тул 

2517.5 төг 

сутгав 

04/18/

2018 

ДҮН 112600.0 27300.0 27300.0 17867.5 -9432.5     

Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт  

1 
ЕБС-ийн орчимд хурд 

сааруулагч 
15000.0   15000.0 14487.3 -512.7 Ховд АЗЗА 

09/16/

2019 

2 

Автозамуудад үерийн 

хамгаалалтын суваг, ус 

зайлуулах хоолой 

10000.0   10000.0 9800.0 -200.0 
Динатос 

ХХК 
  

3 

Төв 4 замйн урд хэсэгт нийтийн 

эзэмшлийн газрын ногоон 

байгууламжийг нэмэгдүүлэх 

5000.0   5000.0 5000.0 0.0 
Сити гарден 

сервис 
  

4 

Төв 4 замйн хойд хэсэгт 

нийтийн эзэмшлийн газрын 

ногоон байгууламжийг 

нэмэгдүүлэх 

5000.0   5000.0 5000.0 0.0 

Ногоон 

ирээдүйн 

төлөө ТББ 

  

5 

Төв 4 замйн зүүн хэсэгт 

нийтийн эзэмшлийн газрын 

ногоон байгууламжийг 

нэмэгдүүлэх 

5000.0   5000.0 5000.0 0.0 Уранчимэг   

6 

Буянт багийн нутаг дэвсгэрт 

ногоон байгууламж хийх-

Гандан 

5000.0   5000.0 5000.0 0.0 

Адуунчулуу

тын гол 

нөхөрлөл 

  

7 

Нийтийн эзэмшлийн газрын 

тохижилт, авто зогсоол /2.5-р 

цэцэрлэг, 24 айл/ 

30000.0   30000.0 27566.8 -2433.2 
Батдайчин 

ХХК 
07/31/

2019 

8 
Нийтийн эзэмшлийн газрын 

тохижилт, авто зогсоол /3-р 60/ 
35000.0   35000.0 31695.1 -3304.9 

Хөх бугат 

ХХК 
08/15/

2019 

9 

Нийтийн эзэмшлийн газрын 

тохижилт, авто зогсоол 

/Цамбагарав баг прогресс 

сургууль, цэцэрлэгүүдийн 

орчим/ 

15000.0   15000.0 14550.0 -450.0 

Нэг сэтгэл 

иргэдийн 

бүлэг 08/21/

2019 

10 

Хайрхан багийн хүүхдийн 

тоглоомын талбай, авто  

машины зогсоол барих 

20000.0   20000.0 15211.0 -4789.0 
Шандны ус 

ХХК 

10/25/

2019 

11 
Авто машины зогсоол 

/Гүнчандмань 24 айл/ 
4000.0 2500.0 6500.0 6321.3 -178.7 

Ундрам Алт 

ХХК 
  

12 

Буянт багийн гидрантын худаг 

засварлах тоон системд 

шилжүүлэх 

15000.0   15000.0 13443.4 -1556.6 Эйч Ти Эл 05/29/

2019 

13 
Тахилт багийн автобусны 

зогсоол барих 
10000.0   10000.0 9658.3 -341.7 Ихэр угалз   

14 
Жаргалан баг 24 айл авто 

зогсоол 
4000.0   4000.0 3890.2 -109.8 

Буянт тэгш 

үйлс  
  

15 Зураг төсөв хийх 6000.0   6000.0 0.0 -6000.0     

15.1 

Цамбагарав баг морины 

барианы үерийн усны 

далангийн зураг төсөв 

      250.0 250.0 Затус ХХК   
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15.2 
буянт багийн гидрантын 

худагны зураг төсөв 
      450.0 450.0 Затус ХХК   

15.3 

Автозамуудад үерийн 

хамгаалалтын суваг, ус 

зайлуулах хоолойн зураг төсөв 

      200.0 200.0 Затус ХХК   

15.4 
Бульдозрын гражийн зураг 

төсөв 
      200.0 200.0 Затус ХХК   

15.5 

Хотын нийтийн эзэмшлийн 

байгууламжийн үйлчилгээг 

сайжруулах, засварын зураг 

      100.0 100.0 Затус ХХК   

15.6 

Хайрхан багийн хүүхдийн 

тоглоомын талбай, авто 

машины зогсоолын зураг төсөв 

      400.0 400.0 Затус ХХК   

15.7 
3-р 60 айлын гадна тохижилтын 

зураг төсөв 
      700.0 700.0 Затус ХХК   

15.8 
2, 5 дугаар цэцэрлэг 24 айлын 

тохижилтын зураг төсөв 
      1200.0 1200.0 Затус ХХК   

15.9 
Наран баг үерийн усны ус 

зайлуулах хоолой зураг төсөв 
      200.0 200.0     

15.1

0 

Хурд сааруулагч хийх зураг 

төсөв 
      150.0 150.0 Затус ХХК   

15.1

1 

Бичигт багийн гэрэлтүүлэг 

зураг 
      200.0 200.0     

15.1

2 

Цамбагарав Прогресс орчмын 

тохижилтын зураг төсөв 
      300.0 300.0 Затус ХХК   

15.1

3 

Гүн чандманий 24 айлын гадна 

зогсоолын зураг төсөв 
      65.0 65.0 Затус ХХК   

16 
Цамбагарав багийн гидрантын 

худагны барилга 
5000.0   5000.0 4912.4 -87.6 БГМ ХХК   

17 Бичигт багийн гэрэлтүүлэг 10000.0   10000.0 9800.0 -200.0 
Оргил метал 

ХХК 
  

18 
Наран баг үерийн усны ус 

зайлуулах хоолой 
10000.0   10000.0 9750.0 -250.0 

Кенелхап 

ХХК 
  

19 
6-р сургуулийн гадна авто 

зогсоол, гадна тохижилт 
15000.0   15000.0 10500.0 -4500.0 

Олны хүч 

иргэдийн 

бүлэг-

Л.Наранзаяа 

06/17/

2019 

20 Хог хаягдлын менежмент   7500.0 7500.0 7010.0 -490.0 

Ховд ЦТС-

3500.0, Очир 

буян өргөө-

3510 

 

21 Болорын 27 2р орцны засвар 5000.0   5000.0 4910.8 -89.2 
Ганц гэр 

хоршоо 
  

ДҮН 229000.0 10000.0 239000.0 217921.6 -21078.4     

Их засвар 

1 1-р сургуулийн 00-н засвар 5700.0   5700.0 5700.0 0.0 

Шүүхийн 

шийдвэрээр-

Ховд шинэ 

асар ХХК 

  

2 

Хотын нийтийн эзэмшлийн 

байгууламжийн үйлчилгээг 

сайжруулах, засвар хийх 

/Монгол гутал, хөөрөг, тарвас, 

хуур, Домбо/ 

10000.0   10000.0 9900.0 -100.0 

Соёмбот 

шүтээн 

хайрхан 

  

ДҮН 15700.0 0.0 15700.0 15600.0 -100.0     

Төсөл хөтөлбөр 

1 Нохой устгах 10000.0   10000.0 9250.0 -750.0     

2 ӨЭМТ-г дэмжих төсөл 10000.0   10000.0 10000.0 0.0 5 ӨЭМТ   

3 
Нийгмийн бодлогын төсөл арга 

хэмжээ 
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3.1 

Зорилтот өрхийн 0-5 насны 

тэжээлийн дутагдалтай, 

сульдаатай, цус багадалттай 

хүүхдүүдийг сувилалд 

хамруулах 

1500.0   1500.0 1500.0 0.0     

3.2 

Соёлын өв-Бидний үнэт зүйл 

сэдэвт дэвжээ тэмцээн, уран 

бичлэг Каллиграппийн 

уралдаан зэрэг уралдаан 

1500.0   1500.0 1498.0 -2.0     

3.3 

Дугуйн спортыг хөгжүүлэх 

иргэдийн эрүүл мэндийн 

идэвхитэй амьдрал дугуйн 

аялал 

1000.0   1000.0 845.0 -155.0     

3.4 

Ахмадаа ачлая хөтөлбөрийн 

хүрээнд ахмадын олон нийтийн 

арга хэмжээ, сургалт, 

хэлэлуүүлэг 

2200.0   2200.0 2200.0 0.0     

3.5 

Хүүхэд бидний аз жаргал 

сургалт хэлэлуүүлэг зохион 

байгуулах 

800.0   800.0 800.0 0.0     

3.6 

Өрх толгойлсон эцэг, эхийг 

дэмжих жилийн хүрээнд 

хэлэлцүүлэг сургалт хийх, 

санал хүсэлтийг төлөвлөгөөнд 

тусгах 

1200.0   1200.0 1000.0 -200.0     

3.7 

Зорилтот өрхийн хөгжил 

хамгааллын хөтөлбөрийн 

хүрээнд нийгэмд бидний 

оролцоо сарын бүтээлч аян 

1000.0   1000.0 1200.0 200.0     

3.8 

Жаргалант сумын 12 багийн 

залуучуудын дунд тогтвортой 

хөгжил ба залуучуудын 

оролцоо өдөрлөг зохион 

байгуулах 

1000.0   1000.0 1000.0 0.0     

3.9 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд 

ээлтэй байгууллага сарын аян 

зохион байгуулах 

800.0   800.0 800.0 0.0     

3.10 

Жаргалант сумын хүүхдийн 

нэгдсэн чуулган, хүүхдийн 

язгуур урлагийн их наадам, 

илтгэлийн уралдаан 

2300.0   2300.0 2300.0 0.0     

3.11 

ОУ-ын нийгмийн ажилтны 

өдрийн хүрээнд зохион 

байгуулах арга хэмжээний 

зардал 

1000.0   1000.0 998.0 -2.0     

3.12 

Эрүүл мэндийн эрсдэлийг 

бууруулах хөтөлбөрийн 

хүрээнд иргэдийн эрүүл мэндэд 

нөлөөлж буй хүчин зүйлийг 

бууруулах сургалт мэдээлэл 

хийх 

1000.0   1000.0 1000.0 0.0     

3.13 

Тайван амгалан ховдчууд 

аймгийн дэд хөтөлбөрийн 

хүрээнд Өсвөр үе нөхөн 

үржихүйн тулгамдаж буй 

асуудал илтгэл хэлэцүүлэг 

сургалт 

2000.0   2000.0 1930.8 -69.2 3-р цэцэрлэг   

3.14 

Эрүүл мэндийн эрсдэлийг 

бууруулах өсвөр үе нөхөн 

үржихүйн тулгамдаж буй 

асуудал илтгэл хэлэлцүүлэг 

700.0   700.0 700.0 0.0     

3.15 

Залуучуудыг бүх нийтийн 

дасгал хөдөлгөөн бүжгийн 

болон биет биеийн тамир 

спортыг хөгжүүлэх, хүрээнд 

өөрчлөлтийг өөрөөсөө 

залуучуудын нэгдсэн бүжгийн 

уралдаан зохион байгуулах 

2000.0   2000.0 2000.0 0.0     
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3.16 

Чадварлаг Ховдчууд 

хөтөлбөрийн хүрээнд иргэд, 

сургуулийн хамтын оролцоог 

хэрэгжүүлэх Сургууль хүний 

хөгжлийн төв хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх-/6-р сургуульд 

тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн/ 

4000.0   4000.0 3880.0 -120.0 
Аргалантын 

тэнгис 
  

3.17 
Сумын урлаг, спортын арга 

хэмжээ 
4300.0 4300.0 4300.0 3900.0 -400.0     

  Иргэдэд хүний хөгжил лекц       1200.0 1200.0 
Алтайн 

цамбагарав 

урьд 

оны 

үлдэг

длээс 

сахүү

жсэн 

4 
Хот тохижуулах газрын арга 

хэмжээ 
99200.0   99200.0 99179.7 -20.3 

 
  

5 МЭУСАХ 20100.0   20100.0 20186.8 86.8     

ДҮН 167600.0 4300.0 167600.0 167368.3 -231.7     

НИЙТ ДҮН 524900.0 41600.0 449600.0 418757.4 -30842.6     

2018 онд хот тохижуулах газрын автогражийг 7600.0 мянган төгрөгөөр шинээр 

барихаар төлөвлөж, Н ХХК-тай гэрээ байгуулсан бөгөөд тус онд 5320.0 мянган 

төгрөгийн санхүүжилт олгосноос Хот тохижуулах газрын зүгээс автогражийн 

хэмжээг томсгосны улмаас санхүүжилт хүрээгүй тул барилгын ажил зогссон байна. 

Уг ажлыг 2020 оны ОНХСангийн хөрөнгөөр үргэлжлүүлэн хийхээр төлөвлөжээ.  

2019 онд хийгдэх ажлуудаас 12 жилийн 6 дугаар сургуулийн гадна зогсоол, 

тохижилтын ажил 15000.0 мянган төгрөгөөр хийгдэхээр төлөвлөгдсөн бөгөөд 

тайлант онд 10500.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч 2020 онд үлдэгдэл 

санхүүжилтийг олгосон байна. 

2018 онд Ковш худалдан авахаар 50000.0 мянган төгрөг баталсан бөгөөд 

47500.0 мянган төгрөгөөр З ХХК нийлүүлэхээр шалгарч 2018 онд 38000.0 мянган 

төгрөгийн санхүүжилт авчээ. Тус компани нь гэрээнд заасан хугацаанд Ковшийг 

нийлүүлээгүй тул 2517.5 мянган төгрөгийн алданги төлүүлэхээр аймгийн Аудитын 

газраас акт тогтоож, 2019 онд үлдэгдэл санхүүжилтээс суутгаж 6982.5 мянган 

төгрөгийн санхүүжилт 2019 оны байдлаар олгогдоогүй байна.    

2019 онд хийгдсэн ажлуудад зураг, ажлын даалгаваруудыг гаргаж, гүйцэтгэгч 

компаниудаас зураг, төсөв, захиалагчийн хяналтын зардал, магадлашгүй ажлын 

зардлуудыг суутган авч хэвшсэн байна.  

2019 онд ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа ажлуудад захиалагчийн 

хяналтаар ажиллаж, холбогдох зөвлөмж, дүгнэлтүүдийг гаргаж ажилласан байна.  

Өмнөх шалгалтын талаар: 

2018 онд санхүүгийн тайлангийн аудитаар ИТХ-ын төлөөлөгчдийг 

чадавхижуулах хөтөлбөрт 15 сая төгрөг зарцуулсан, хөтөлбөр арга хэмжээний 

зардлыг хувийн харилцах дансанд шилжүүлсэн, Сангийн хэрмийн архелогийн 

малтлага хийх ажилд ТББ-аар хийлгэхээр гэрээ байгуулсан боловч ямар үр дүнд 
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хүрэх тооцоо, судалгаа, дүгнэлт гаргаагүй, ногоон байгууламжийн усалгаа хийх 

машин худалдан авахаар тендер зарласан боловч бохирын машин нийлүүлсэн, 

мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтгүй, хүлээн авсан комисс хяналт тавиагүй, Цаст-

Алтай цогцолбор сургуульд 10 сая төгрөгөөр гадна тохижилт, 9 дүгээр цэцэрлэгт 3 

сая төгрөгөөр хүүхдийн тоглоом хийх ажлуудаас ажлын гүйцэтгэл дутуу, зарим 

ажлууд чанарын шаардлага хангаагүй, хэт өндөр үнэтэй байсан, нийтийн 

эзэмшлийн талбай тохижуулах, автобусны зогсоол хийх ажлыг хувь хүнтэй шууд 

гэрээ байгуулсан, явцын хяналт хийгээгүй, малчны хороололд нийтийн тээвэр 

явуулахаар гэрээ байгуулсан бөгөөд хүн суухгүй байгаа шалтгаанаар гэрээний 

үүргээ биелүүлээгүй, нохой устгах арга хэмжээг иргэнтэй гэрээ байгуулан 

гүйцэтгүүлсэн боловч гүйцэтгэлээр хэдэн нохой устгасан талаар баримт 

тодорхойгүй, баталгаажуулаагүй, малын эмчийн дүгэнлт, ариутгал, булшлалт 

хийсэн талаар анхан шатны баримтгүй зэрэг зөрчил илрүүлж, албан шаардлага 

бичжээ. 

Н ХХК хот тохижуулах газрын граж барихаар 5.3 сая төгрөгийн санхүүжилт 

аваад ажлаа гэрээнд заасан хугацаанд хийгээгүй тул акт тогтоосныг төлөөгүй, 

Ковш худалдан авахаар шууд гэрээ байгуулаад хугацаандаа нийлүүлээгүй, хүлээн 

авсан актаар баталгаажуулаагүй зэрэг зөрчлүүд илрүүлж 2897500 төгрөгийн акт 

тогтоосныг төлүүлсэн байна. 

2018 онд Жаргалант сумын 15 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн тоглоомын 

талбай хийх ажлаас зарим тоглоом хийгдээгүй байсныг Ховд аймгийн Жаргалант 

сумын 15 дугаар цэцэрлэгийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд Санхүүгийн хяналт 

аудитын албанаас хийсэн шалгалтаар илрүүлж, 300.0 мянган төгрөгийн акт 

тогтоон төлүүлсэн байна. 

2019 онд  санхүүгийн тайлангийн аудитаар ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдсэн 

өмнөх оны ажлуудын дутуу гүйцэтгэлд 141.1 сая төгрөгийн авлага бүртгээд 

барагдуулж шийдвэрлээгүй зөрчил илрүүлж албан шаардлага бичжээ. 

Жаргалант сумаас 2018 онд 29800.0 мянган төгрөгөөр усалгааны машин авах 

тендер зарласан бөгөөд уг ажилд Н ХХК шалгарч бохир усны машин нийлүүлсэн 

зөрчил нь хууль хяналтын байгууллагаар шалгагдаж байна. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар: 

Энэ удаагийн шалгалтаар Төрийн аудитын газрын аудитаар илэрсэн дээрх 

зөрчлүүдээс гадна дараах зөрчил дутагдал илэрлээ. Үүнд: 

1. 2019 онд Хайрхан багийн тоглоомын талбай байгуулах ажил 20000000 

төгрөгөөр хийлгэхээр Ш ХХК-тай гэрээ байгуулан, сагсны талбайн цутгалтын ажил 

хийгдэх явцад тус багийн иргэдээс авто замын ойр тоглоомын талбай хийлгэхгүй 
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гэснээс үүдэн ажил зогссон. Уг ажлын санхүүжилт болох 15210968 төгрөгийг 

олгосон бөгөөд уг ажил нь үр дүнгүй ажил болоод байна. Хайрхан багт тоглоомын 

талбай байгуулах ажил нь иргэдийн хамгийн өндөр санал аваагүй байгаа бөгөөд уг 

ажлыг хийхээр төсөвт тусгаж баталсан нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 

46.1.4 дахь заалт, 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 

2. 2018 онд ИТХ-ын төлөөлөгчдийг чадавхижуулахаар 17500000 төгрөг 

баталж, 15850000 төгрөг зарцуулсан бөгөөд иргэдийн санал аваагүй, ИТХ-ын 

төлөөлөгч, төрийн албан хаагчдыг чадвахжуулах хөтөлбөр батлан, туршлага 

судлах ажилд явуулж, 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 тогтоолын 3.1.2, 4.2 дахь 

заалтуудыг 

3. 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 31060968 төгрөгийн 

зөрчил илэрснийг хугацаатай үүрэг өгч арилгуулахаар албан шаардлага хүргүүлэв. 

Дүгнэлт: 

Жаргалант сумын ОНХСангаас 2018-2019 онд хийгдсэн ажлын дийлэнх нь 

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

төхөөрөмж худалдаж авах, ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх, нийтийн эзэмшлийн 

зам, талбай тохижуулах 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. Хайрхан багт хийгдэхээр төлөвлөгдсөн тоглоомын талбайн ажлыг 

яаралтай шийдвэрлэж, шаардлагатай иргэдийн хамгийн өндөр санал өгсөн ажилд 
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өөрчлөн хийлгэх, эсвэл хийгдсэн байгаа ажлын үнэлгээгээр тооцон олгосон 

санхүүжилтийг буцаан татаж авах зайлшгүй шаардлагатай байна. 

2. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр сумын удирдлагыг 

хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зардлыг санхүүжүүлэхгүй байх. 

3. 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 жижиг дунд үйлдвэрлэл шинээр 

байгуулах буюу үйл ажиллагаа нь өргөтгөх, шинэчлэхэд санхүүгийн дэмжлэг 

үзүүлж, хөнгөлөлттэй зээл олгох зорилтын дагуу зээлийн төсөл сонгон 

шалгаруулах орон тооны бус зөвлөлийг Сумын ИТХ-ын 2019 оны 09 сарын 17-ны 

өдрийн 241 тоот тогтоолоор сумын Засаг дарга ахалж, гишүүдэд  ЖДҮ хариуцсан 

мэргэжилтэн, Засаг даргын Тамгын газрын нягтлан бодогч, иргэний төлөөлөл, 

Баялаг бүтээгчийн холбооны гишүүн нарыг оролцуулан нийт 7 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй байгуулан ажилласан байна. 

Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, зээлийн ашиглалт, эргэн 

төлөлтөд хяналт тавих орон тооны бус зөвлөлийг сумын ИТХ-ын 2019 он 02 сарын 

20-ний өдрийн 01 тоот тогтоолоор шинэчлэн, сумын ИТХ-ын тэргүүлэгч ахалж, 

гишүүдэд Төрийн сангийн төлөөлөгч, Иргэний төлөөлөл, холбооны төлөөлөл бүхий 

бүгд 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулан ажилласан байна. 

Дээрх орон тооны бус зөвлөлүүдэд 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 

онуудад өөрчлөлт оруулсан. 

Сум хөгжүүлэх сан нь 2016 оны эхний үлдэгдэл 8462.8 мянган төгрөг байсан 

ба 2016 онд зээл, зээлийн хүүгийн болон бусад орлогоор 261221.6 мянган төгрөг 

бүрдүүлж, 244946.1 мянган төгрөгийн зарлага гаргасан байна. 

  2017 оны эхэнд 24738.4 мянган төгрөгийн дансанд үлдэгдэлтэй, гүйцэтгэлээр 

238856.2 мянган төгрөгийн зээл, зээлийн хүү эргэн төлөгдөж, 233720.1 мянган 

төгрөгийн зардал гарсан байна.  

2018 онд эхний үлдэгдэл 29874.4 мянган төгрөг, үндсэн зээлийн орлого 

151209.6 мянган төгрөг, зээлийн хүүгийн төлөлтөөс 8789.7 мянган төгрөг, зээлийн 

алданги 4259.9 мянган төгрөгийн орлого орж, 18 зээлдэгчид 169900.0 мянган 

төгрөгийн зээл олгож, 172959.2 мянган төгрөгийн зарлага гаргаж үлдэгдэл 986.1 

мянган төгрөг байна.  

2019 онд эхний үлдэгдэл 22424.5 мянган төгрөг, үндсэн зээлийн орлого 

167751.1 мянган төгрөг, зээлийн хүүгийн төлөлтөөс 10127.5 мянган төгрөг, зээлийн 
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алданги 5890.2 мянган төгрөгийн орлого орж, 45 зээлдэгчид 199000.0 мянган 

төгрөгийн зээл олгож, 226273.5 мянган төгрөгийн зарлага гаргаж, өнөөдрийн 

байдлаар 1017.3 мянган төгрөгийн дансны үлдэгдэл байна. 

2018 онд зээл олголт 169900.0 мянган төгрөг, хяналт шалгалт, шатахууны 

зардалд 299.9 мянган төгрөг, шуудан холбоо 240.0 мянган төгрөг, бичиг хэргийн 

зардалд 1256.5 мянган төгрөг, бусад буюу ХХАА-н тракторын үнэ 1262.8 мянган 

төгрөг, 2019 онд зээл олголт 199000.0 мянган төгрөг, хяналт шалгалт, шатахууны 

зардалд 500.0 мянган төгрөг, шуудан холбоо 240.0 мянган төгрөг, бичиг хэргийн 

зардалд 449.6 мянган төгрөг, бусад буюу ХХАА-н тракторын үнэ 22550.0 мянган 

төгрөг, сургалт, техник, тоног төхөөрөмж, компьютерт 3533.9 мянган төгрөг тус тус 

зарцуулсан байна. 

Өмнөх шалгалтын талаар: 

2017 онд СХААлбаны дарга Б.Нармандах шалгаж зөрчил дутагдал илрээгүй 

байна. 

2017 онд Төрийн аудитын газраас 2017 онд зээлийн хүүгийн авлага 3953850 

төгрөгийг төлүүлэхээр акт тогтоосныг зээлийн гэрээнд иргэн тус бүрээр өөрчлөлт 

оруулж залруулсан, 2018 онд зээлийг зориулалт бусаар ашигласан 8 иргэн 

байгууллагатай холбоотой 111718241 төгрөгийг төлүүлэхээр акт тогтоосноос О 

ХХК, В ХХК-ууд актын төлбөр болох 41857241 төгрөгийг төлсөн байна.  

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар: 

1. Энэ удаагийн шалгалтаар төсөл сонгон шалгаруулах, зээлийн ашиглалт, 

эргэн төлөлтөд хяналт тавих орон тооны бус зөвлөлийг жил бүр өөрчилж, 

тогтвортой ажиллуулаагүй, төсөл сонгон шалгаруулах, орон тооны бус зөвлөл  

Засгийн газрын 153-р тогтоолын 1.11-д Сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийн 

сонгон шалгаруулалтын товыг сангийн хөрөнгийн эх үүсвэрийн 20-иос доошгүй 

хувь бүрдсэн тохиолдолд тухайн сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал тогтооно 

гэсэн заалтыг зөрчсөн байна.  

Дүгнэлт: 

2018-2019 онуудын сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлтийн талаар 

шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажилласан. 

Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авч хугацаандаа зээлээ төлөөгүй иргэдэд 

алданги тооцож 2020 оны эхний хагас жилийн байдлаар 98 хүн байгууллагатай 

холбоотой 17673801 төгрөг байгаа нь зээлийн эргэн төлөлт хангалтгүй байгааг 

харуулж байна.  

Цаашид авах арга хэмжээний талаарх санал: 
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1. 2011 оны зээлийг Хууль, шүүхийн байгууллагад шилжүүлж, шалгуулах, 

шинээр зээл олгосон иргэдийн зээлийн зориулалт, үйл ажиллагаанд тогтмол 

хяналт хийж, зээлийг графикийн дагуу төлүүлэхэд анхаарах. 

2. Зээлтэй иргэдийн мэдээллийг Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд 

оруулах. 

3. 13 хүн, байгууллагатай холбоотой 101459896 төгрөгийн зээл, зээлийн 

хүүгийн алдангийг төлүүлэхээр шүүхийн шийдвэр гарсан боловч, төлөгдөөгүй 

байгааг яаралтай шүүхийн шийдвэр гүйцэтгүүлэх ажлыг зохион байгуулах. 

4. 2011 оноос олгогдсон 93 хүнтнй холбоотой 620554697 төгрөгийн 

төлөгдөөгүй зээлийг Шүүхийн байгууллагад яаралтай шилжүүлж, 2020 оны 10 

дугаар сарын 01-ний дотор Санхүүгийн хяналт аудитын албанд албан бичгээр 

ирүүлэхийг Сумын Засаг дарга Г, СХС-ын зээлийн мэргэжилтэн Б нарт 

хариуцуулав. 

5.5  Хот хөгжлийн төлөө сангийн талаар: 

2017 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн Жаргалант сумын Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчийн хуралдааны 145 дугаар тогтоолоор 

баталсан “Хот хөгжлийн төлөө санг бүрдүүлэх, зарцуулах журам”-ыг шинэчлэн 

тогтоосон байна. 

Төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар:  

Тус сангийн 2018 оны эхний үлдэгдэл 4176.9 мянган төгрөг, тус онд 8371.0 

мянган төгрөгийн орлого орсон байна. Орлогын төрлөөр нь задалбал: 

Автомашины тусгай зөвшөөрлөөс 720.0 мянган төгрөг, Мод тарих хураамжаас 

4049.0 мянган төгрөг, Талбайн болон самбарын түрээсээс 3602.0 мянган төгрөгийн 

орлого орсон байна. Гүйцэтгэлээр 11584.6 мянган төгрөгийг зарцуулжээ. 

2018 онд цалин, урамшуулалд 600.0 мянган төгрөг, захирамж тушаал 

шийдвэрээр бараа материал худалдан авахад 3127.8 мянган төгрөг, хангамж 

бараа материалын зардалд 548.2 мянган төгрөг, тийз 500.6 мянган төгрөг, анонс, 

хэвлэлийн зардалд 1782.0 мянган төгрөг, ИТХ-ын төлөөлөгчдийг чадавхижуулахад 

3600.0 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 1426.0 мянган төгрөгийг 

тус тус зарцуулжээ.  

2019 онд эхний үлдэгдэл 963.3 мянган төгрөг байсан бөгөөд тус онд 7734.0 

мянган төгрөгийн орлого орсон байна. Орлогын төрлөөр нь задалбал: Мод тарих 

хураамжаас 3076.0 мянган төгрөг, Талбайн болон самбарын түрээснээс 4658.0 

мянган төгрөгийн орлого орсон байна. Гүйцэтгэлээр 8697.3 мянган төгрөг 

зарцуулжээ. 
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2019 онд самбар шинэчлэх зардалд 2925.0 мянган төгрөг, мэдээлэл 

сурталчилгаанд 1425.1 мянган төгрөг, мод тарих зардалд 1230.0 мянган төгрөг, 

актын төлбөрт 1440.0 мянган төгрөг, хог цэвэрлэгээний зардалд 1015.2 мянган 

төгрөг, Постны хэвийн үйл ажиллагааг хангах зардалд 642.0 мянган төгрөг, бичиг 

хэрэгт 20.0 мянган төгрөгийн зардал тус тус гарчээ. 

Өмнөх шалгалтын талаар: 

Ховд аймаг дахь төрийн аудитын 2019 оны 04 дүгээр сарын 04 өдрийн 1/63 

тоот албан шаардлагын хүрээнд тус сангийн үйл ажиллагааг зогсоосон байна.  

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар: 

Энэ удаагийн шалгалтаар дараах зөрчил дутагдал илэрлээ. 

1. Шалгалтаар 2018 оны 11 дүгээр сарын 01 өдрийн төлбөрийн хүсэлтээр 

Засаг даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 31 өдрийн А/296 дугаар захирамжаар 

Иргэдийн хурлын дарга Б, иргэдийн хурлын төлөөлөгч Ц, О, Т, Ц, Засаг даргын 

Тамгын газрын дарга А, Санхүүгийн албаны дарга С нарын 7 хүнд аялалд 

зориулан 3600000 төгрөгийг анхан шатны баримтгүй, зориулалт бусаар 

зарцуулсан нь 2017 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн Жаргалант сумын 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдааны 145 дугаар 

тогтоолоор баталсан “Хот хөгжлийн төлөө санг бүрдүүлэх, зарцуулах журам”, 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.3, 13.6  дахь 

заалтуудыг 

2. Шалгалтаар 2019 оны 10 дугаар сарын 21 өдрийн төлбөрийн хүсэлтээр 

2019 оны 10 дугаар сарын 10 өдрийн 8 хүний цайллага, дайллагын үйл 

ажиллагааны зардлыг 374000 төгрөгөөр санхүүжүүлсэн нь 2017 оны 06 дугаар 

сарын 20 өдрийн Жаргалант сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 

тэргүүлэгчийн хуралдааны 145 дугаар тогтоолоор баталсан “Хот хөгжлийн төлөө 

санг бүрдүүлэх, зарцуулах журам”-ын 3.9,Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 

6.3.4, 18 дугаар зүйлийн 18.4, 18.5, 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, 41 дүгээр зүйлийн 

41.2.2, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.3, 13.6  

дахь заалтуудыг  

3. Лагерьт гарсан айл өрхөөс хураамж хэлбэрээр авсан мөнгөн хөрөнгийн 

орлого зарлагын тайлан, бүртгэл тооцоо байхгүй байгаа зэрэг нь Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.3, 13.6  дэх заалт, Сангийн 

сайдын 2012 оны 12 дугаар сарын 21-ний  өдрийн  276 дугаар тушаалын 1 дүгээр 

хавсралтыг  

4. Төв талбайн түрээсийн орлогыг данс, бүртгэлд тусгаагүй нь Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.3, 13.6  дахь заалт, Сангийн 
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сайдын 2012 оны 12 дугаар сарын 21-ний  өдрийн  276 дугаар тушаалын 1 дүгээр 

хавсралтыг тус тус зөрчсөн байна.  

 Шалгалтаар 3974000 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлж, 3974000 төгрөгийн 

улсын ахлах байцаагчийн акт тогтоолоо. 

Дүгнэлт: 

Санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэл дутуу, нягтлан бодох бүртгэлийг 

анхан шатны баримтанд тулгуурлаж хөтлөөгүй, санхүүгийн хяналт сул, холбогдох 

хууль, эрх зүйн актыг мөрдлөг болгон ажиллаагүй байна. 

 Зургаа. Жаргалант сумын ИТХ, ЗДТГ-т хийсэн шалгалтын дүн 

Шалгалтаар нийт сумын хэмжээнд 92 хүнтэй холбоотой 138.199.099 

төгрөгийн зөрчил илрүүлж, 16.474.056 төгрөгийн төлбөрийг аймгийн төсөвт 

оруулахаар, 121.725.043 төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар хугацаатай албан 

шаардлага өглөө. 

Дүгнэлт: 

Жаргалант сумын Засаг даргын тамгын газар, Иргэдийн төлөөлөгчдийн 

хурал, сангуудын үйл ажиллагаанаас дүгнэн үзэхэд анхан шатны баримтын 

бүрдэл хангалтгүй, сангийн төсвийг зориулалт бусаар зарцуулсан, цалин хөлсийг 

хууль, дүрэм журмын хүрээнд бодож олгоогүй, няравын хувийн харилцах дансаар 

ихээхэн хэмжээний бэлэн мөнгө зарцуулсан зэргээс харахад санхүүгийн үйл 

ажиллагаа, дотоод хяналт сул, хангалтгүй байна. 

Шалгалтаар 2018-2019 оны шатахууны тооцоонд замын хуудас байхгүй, 

жолоочийн тооцоо бодоогүй, нярав нь шатахууны тайлан гаргаагүй, няравын 

дансаар дамжуулан ихээхэн хэмжээний бэлэн мөнгө зарцуулсан, Засаг даргын 

Тамгын газрын сантехникийн засварын ажлыг 15 сая төгрөгөөр гүйцэтгүүлэхээр 

“Ц” ХХК-тай шууд гэрээ байгуулсан зэрэг зөрчлүүд илэрч байгаа тул илэрсэн 

зөрчилтэй холбоотой Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ажиллаж байсан А, 

нягтлан бодогч Ө, Жолооч Б, Нярав Ө, Санхүүгийн албаны дарга С нарт ажил 

сайжруулах талаар арга хэмжээ авч, хугацаатай үүрэг өгч, биелэлтийг тооцож 

ажиллах ба хариуцлага тооцох нь зүйтэй байна. 

Аймгийн Засаг даргаар ахлуулсан Дотоод аудитын хорооны хуралд 

санхүүгийн ажилтнуудыг сэлгэн өөрчилж, ажиллуулах санал хүсэлтийг уламжилж 

байна. 

 Лагерьт гарсан айл өрхөөс хураамж хэлбэрээр авсан мөнгөн хөрөнгийн 

орлого зарлагын тайлан, бүртгэл тооцоо байхгүй байгаа зэрэг нь Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.3, 13.6  дэх заалт, Сангийн 

сайдын 2012 оны 12 дугаар сарын 21-ний  өдрийн  276 дугаар тушаалын 1 дүгээр 

хавсралтыг зөрчиж байгаа тул хуулийн байгууллагад шилжүүлэх. 
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 Төв талбайн түрээсийн орлогыг данс, бүртгэлд тусгаагүй нь Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.3, 13.6  дахь заалт, Сангийн 

сайдын 2012 оны 12 дугаар сарын 21-ний  өдрийн  276 дугаар тушаалын 1 дүгээр 

хавсралтыг тус тус зөрчиж байгаа тул хуулийн байгууллагад шилжүүлэх. 

 

 

 

 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ АУДИТЫН АЛБА

 


