
 

 

ХОВД АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА, ХОТ 

БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2018, 2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ 

 

Нэг. Шалгалтынзорилго 

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Ховд аймгийн Газрын 

харилцаа барилга, хот байгуулалтын газрын  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,  дотоод аудитор нар 2020 оны 11 

сарын 12-ноос ажлын 10 хоногийн хугацаанд  хяналт, шалгалт хийлээ.  

Гурав. Шалгалтанд хамрагдсан асуудал   

Тус байгууллагын 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 байгууллага нь аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд барилга, хот 

байгуулалтын болон газрын харилцааны талаар төрөөс баримтлах бодлогыг 

хэрэгжүүлэх, барилга, хот байгуулалт нийтийн аж ахуйн чиглэлийн төрөл бүрийн 

төсөл,  

хөтөлбөр, арга хэмжээний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж захиалагчийн үүрэг гүйцэтгэх 

мөн түүнчлэн аймгийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтыг хот байгуулалт, төлөвлөлтийн 

бодлоготой уялдуулан хотын ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах, газар 

зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагуудын 



газрыг баталгаажуулах, газрын кадастр эрхлэх, мэдээллийн сан байгуулж нийтэд 

мэдээллээр үйлчлэх эрхэм зорилгын хүрээнд Төсвийн тухай хууль,Нягтлан бодох 

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

албаны тухай хууль,Шилэн дансны тухай хууль, Татварын тухай хууль, Нийгмийн 

даатгалын тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хот байгуулалтын тухай хууль, 

Газрын тухай хууль, Барилгын тухай хууль,мөн Монгол улсын бусад хууль эрх зүйн 

актуудыг удирдлага болгон ажил үйлчилгээний чанар, бүтээмжийг дээшлүүлэн улсын 

төсвөөс батлагдсан төсвийн санхүүжилтийг зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулж, 

амжилттай ажиллаж ирсэн байна. 

 

Тав. Төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар:  

Тус байгууллага нь 2018 онд улсын төсвөөс 386185.8 мянган төгрөгийн 

санхүүжилтээр үйл ажиллагаагаа явуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр мөн улсын 

төсвөөс 386185.8 мянган төгрөгийн төсөв бүрдүүлэн зарцуулсан байна.  

Тус онд цалингийн зардалд 261703.8 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийн зардалд 31269.4 мянган төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол 

зардалд 32910.6 мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 1012.4 мянган төгрөг, тээвэр 

шатахууны зардалд 7727.7 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 361.1 мянган 

төгрөг, бага үнэтэй түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлсийн зардалд 2049.3 мянган төгрөг, 

нормын хувцас зөөлөн эдлэлийн зардалд 396.0 мянган төгрөг, урсгал засварт 286.1 

мянган төгрөг, томилолтын зардалд 1932.7 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад 

зардалд 35739.0 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардал 

468.2 мянган төгрөг, ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулалд 2240.0 

мянган төгрөг, тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийн зардалд 

8089.7 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 

Оны эхэнд 630.2 мянган төгрөгийн авлагын үлдэгдэлтэй байсан бол тайлант 

хугацааны эцэст 942.1мянган төгрөг болж, 311.9 мянган төгрөгөөр өссөн байна. 

Оны эхэнд өглөгийн үлдэгдэлгүй байсан ба тайлант хугацаанд үүссэн өглөгийг  

бүрэн барагдуулж мөн үлдэгдэлгүй байна. 

Үндсэн хөрөнгө оны эхэнд 1384081.9 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 

1364698.1  мянган төгрөг болж, 19383.8 мянган төгрөгөөр буурсан байна.  

Тайлант онд 3575.4 мянган төгрөгийн хөрөнгийг шинээр худалдан авч, 23140.0 

мянган төгрөгийн хөрөнгө хандиваар, бусад эх үүсвэрээр 63970.6 мянган төгрөгөөр 



тус тус нэмэгдүүлж, хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийж 110069.8 мянган төгрөгөөр 

хорогдуулсан байна. Мөн тайлант онд 63338.8мянган төгрөгийн хөрөнгийн элэгдэл 

байгуулж, 388934.2 мянган төгрөгийн хуримтлагдсан элэгдэлтэй болсон байна. 

Тус байгууллага нь 2019 онд улсын төсвөөс 401205.4 мянган төгрөг, орон 

нутгийн төсвөөс 32771.8 мянган төгрөгөөр, нийт 433977.2 мянган төгрөгийн 

санхүүжилтээр үйл ажиллагаагаа явуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр төвлөгөөний 

дагуу 433977.2 мянган төгрөгийн төсөв бүрдүүлэн зарцуулсан байна.  

Тус онд цалингийн зардалд 312670.4 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийн зардалд 39083.9 мянган төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол 

зардалд 32485.7 мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 1153.4 мянган төгрөг, тээвэр 

шатахууны зардалд 4805.8 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 361.0 мянган 

төгрөг, бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлсийн зардалд 1355.0 мянган төгрөг, 

нормын хувцас зөөлөн эдлэлийн зардалд 396.0мянган төгрөг, урсгал засварын 

зардалд 286.1 мянган төгрөг, томилолтын зардалд 2932.7 мянган төгрөг, бусдаар 

гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардал 468.2 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний 

бусад зардалд 35739.0 мянган төгрөг, ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, 

урамшуулалын зардалд 2240.0 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 

Оны эхэнд 942.1 мянган төгрөгийн авлагатай байсан  бол тайлант хугацааны 

эцэст 595.0 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй болж, 347.1 мянган төгрөгөөр буурсан 

байна. 

Оны эхэнд өглөгийн үлдэгдэлгүй байсан ба тайлант хугацаанд үүссэн өглөгийг  

бүрэн барагдуулж мөн үлдэгдэлгүй байна. 

Үндсэн хөрөнгө оны эхэнд 1364698.1 мянган төгрөг байсан бол тайлант 

хугацааны эцэст 1411611.8  мянган төгрөг болж, 46913.7 мянган төгрөгөөр өссөн 

байна. Мөн тайлант онд 68434.6 мянган төгрөгийн хөрөнгийн элэгдэл байгуулж, 

345934.6 мянган төгрөгийн хуримтлагдсан элэгдэлтэй болсон байна. 

Зургаа. Өмнөх шалгалтын талаар: 

2018, 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн 

тайлангийн аудитаар “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар албан томилолтоор явсан албан 

хаагчдын ажлын тайлан, илтгэх хуудас дутуу баримтаар 2248.5 мянган төгрөг 

олгосон, байгууллагын удирдлагын гар утасны төлбөрт 207.3 мянган төгрөгийг 



төсвөөс төлсөнзөрчил илрүүлж, 2248.5 мянган төгрөгийн зөрчилд зөвлөмж өгч, 207.3 

мянган төгрөгийн акт тогтоосон байна. 

2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар эд хөрөнгийн тооллогын дүнгээс дутсан 

15 нэр төрлийн 701.2 мянган төгрөгийн хөрөнгийг хариуцагч албан хаагч, хуулийн 

этгээдүүдээр төлүүлэх арга хэмжээ авч ажлаагүй, насжилт өндөртэй он дамжсан 

537.9 мянган төгрөгийн авлагыг барагдуулаагүй, ажилчдад 2698.2 мянган төгрөгийн 

урамшуулалт цалин олгохдоо НДШ суутгаж холбогдох тайлан тооцоог хийгээгүй, 

иргэн хуулийн этгээдээр гэрээгээр ажил гүйцэтгэсний хөлс 8564.0 мянган төгрөгөөс 

НДШ суутгалгүй олгосон, гэрээ хэлцэлгүйгээр санхүүгийн тооцоолох программын 

үйлчилгээний хөлс 236.5 мянган төгрөг төлсөн, техник хяналтын зардлаас тэтгэмж, 

урамшуулал, цалин, сургалтын зэрэг зардал гаргасан зөрчил илрүүлж, 4956.0 мянган 

төгтөгийн зөрчилд зөвлөмж өгч, 701.2 мянган төгрөгийн акт тогтоож, 537.9 мянган 

төгрөгийн зөрчил арилгуулахаар албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

Долоо. Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар: 

1. 2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр нягтлан бодогч Э-ийн хувийн харилцах 

дансанд билетний үнэ 412600 төгрөгийг суугчийн талонгүй бүрдэл болоогүй 

баримтаар шилжүүлсэн нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар 

зүйлийн 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7дахь заалтуудыг 

2.  2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр Улаанбаатар хотод ажилласан 6 

хоногийн томилолтын хуудас засвартай байхад Ө-д 238000 төгрөг, Б-д 285000 

төгрөгийг, 2018 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдөр Г-д Чандмань суманд ажилласан 

томилолтын хугацаа засвартай байхад 23000 төгрөгийг тус тус тооцон олгосон нь 

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

дахь заалтуудыг 

3.  2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр байгууллагын жолооч Н-ийн хувийн 

харилцах дансруу дугуйны үнэ 1150000 төгрөг шилжүүлэн, дугуй тавьж олгохдоо 

дугуйны гүйлтийн тооцоо бодоогүй нь Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 19 тоот 

тушаалын 9 дүгээр хавсралтыг  

4. 2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр Эх үрсийн баярт зориулсан 594000 

төгрөгийн мөнгөн урамшуулалыг техник хяналтын зардлаас нэр бүхий 22 ажилтанд 

олгосон нь Төсвийн тухай хуулийн 16.5.5 дахь заалтыг 

5. 2018 оны 08 сарын 15-ны өдөр М ХХК-иас 780000 төгрөгийн үнэ бүхий үндсэн 

хөрөнгө буюу хард диск, хяналтын камерыг худалдан авч бараа материалаар 



орлогод авсан нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1, 14 

дүгээр зүйлийн 14.4.2 дахь заалтуудыг 

6. 2018 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр “О” ХХК-руу сургалт зохион байгуулах 

нэрээр буудал, хоолны төлбөр 197000 төгрөг төлсөн нь Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6, 13.7, Төсвийн тухай хуулийн 6 

дугаар зүйлийн 6.4.1 дэх заалт, 16 дугаар зүйлийн 16.5.4, 16.5.6 дахь заалт,  

7. 2018 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр “Ө” ХХК-руу сургалтын зардал нэрээр 

521300 төгрөг шилжүүлсэн нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар 

зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6, 13.7, Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 дэх 

заалт, 16 дугаар зүйлийн 16.5.4, 16.5.5 дахь заалтуудыг 

8. 2018 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр мэргэжилтэн Т-д Дарви сум, Завхан 

аймагт томилолтоор ажилласан унааны зардал 140000 төгрөгийг анхан шатны 

баримтгүйгээр олгосон нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 

13.1, 13.5, 13.6, 13.7 дахь заалтуудыг 

9. 2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр “Н” ХХК-руу зохион байгуулсан үйл 

ажиллагаагүй байхад гэрийн түрээсийн төлбөрт 50000 төгрөг төлсөн нь Төсвийн 

тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 дэх заалт, 16 дугаар зүйлийн 16.5.4, 16.5.5дахь 

заалтуудыг 

10. 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр 650000 төгрөгийн үнэ бүхий 25 ширхэг 

радиоторыг худалдан авч иргэн Э-ийн хувийн харилцах дансруу анхан шатны 

баримтын бүрдэлгүйгээр шилжүүлэн хөрөнгийг орлогод аваагүй нь Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6, 13.7, 12 дугаар зүйлийн 

12.1, 14 дүгээр зүйлийн 14.4.2 дахь заалтуудыг 

11. 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр О-д 5 хоногийн томилолтын мөнгө 87000 

төгрөгийг байгууллагын дарга томилолтын тооцоо хийгээгүй, хүчин төгөлдөр бус 

баримтаар олгосон нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 

13.1, 13.5, 13.6, 13.7 дахь заалтуудыг 

12. 2019 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр Дарга Б, Ня-бо Э нарын 2 талын 

билетний үнэ 847200 төгрөгийг суугчийн талонгүй шилжүүлсэн нь Нягтлан бодох 

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

заалтуудыг 

13. 2019 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдөр Дарга Б, Ня-бо Э нарт Улаанбаатар 

хотод ажилласан томилолтын мөнгө олгохдоо тус бүр 69000 төгрөг, мэргэжилтэн Ө-д 



Дуут, Дөргөн, Мянгад сумдад ажилласан томилолтын мөнгө 26500 төгрөг, хэлтсийн 

дарга Т-д 26500 төгрөг, нягтлан бодогч Э-д 2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр 

Улаанбаатар хотод ажилласан томилолтын мөнгө 35500 төгрөгийг тус тус илүү 

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

13.5, 13.6, 13.7 дахь заалтуудыг, Монгол улсын Засгийн газрын 6 дугаар тогтоолын 

2.4, 2.8 дахь заалтуудыг 

14. 2019 оны 04 дүгээр сард нэр бүхий 20 ажилтанд Говь-Алтай аймагт ажилласан 

томилолтын мөнгө олгохдоо тус бүр нэг хоног нийт 280000 төгрөгийг илүү тооцон 

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

13.6, 13.7 дахь заалтуудыг 

15. 2019 оны 09 дүгээр сард нягтлан бодогч Э нь ээлжийн амралттай байх 

хугацаанд 3 өдрийн цалин давхардуулан 100153 төгрөг илүү олгосон нь Хөдөлмөрийн 

тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1, 55 дугаар зүйлийн 55.1 дахь заалтыг 

16. 2018 оны 03 дугаар сард мэргэжилтэн Ө-ийн хувийн ажлаар 5 хоногийн чөлөө 

хүссэн өргөдөлд байгууллагын дарга цалингүй чөлөө олгох цохолт хийсэн байхад 

цалинг бүтнээр бодож 149605 төгрөгийг илүү олгосон нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 

49 дүгээр зүйлийн 49.1, 55 дугаар зүйлийн 55.1 дахь заалтыг 

17. 2018 оны 02 дугаар сард мэргэжилтэн Т-д хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны 

тэтгэмж олгон өвчтэй байх хугацаанд ажилсанаар 2 хоногийн цалин 63077 төгрөгийг  

илүү тооцон олгосон нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1, 55 

дугаар зүйлийн 55.1 дахь заалтыг 

18. Мэргэжилтэн Ө-д 2018 оны 01 сар, 2019 оны 02 сард Хөдөлмөрийн чадвараа 

түр алдсаны тэтгэмж олгохдоо нийт 6 хоногийн тэтгэмжийг байгууллагаас илүү 

тооцон 86631 төгрөголгосон нь1994 оны нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, 

тэтгэмжийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэхь заалтыг 

19. 2019 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр нэр бүхий 8 ажилтанд магистрийн 

сургалтын бүртгэлийн хураамжинд дэмжлэг үзүүлж техник хяналтын зардлаас 800000 

төгрөг олгосон нь хэмнэлтийн горимын тухай Засгийн газрын 2014 оны 147 дугаар 

тогтоолыг, Төсвийн тухай хуулийн 16.5.5 дахь заалтыг тус тус зөрчсөн. 

Ес. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт:  

Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хянахад 2018 онд 3 цэсээр нийт 149 

мэдээлэл оруулахаас 29 мэдээлэл хугацаа хоцроосон, 120 мэдээллийг 



хугацаандоруулсан, 2019 онд 32 мэдээлэл хугацаа хоцроосон, 117 мэдээллийг 

хугацаанд нь оруулсан байна.  

Арав. Дүгнэлт: 

Анхан шатны баримтын бүрдэл хангалтгүй,томилолтын мөнгө тооцон олгохдоо 

зөрүүтэй тооцож, хүчин төгөлдөр бус баримтаар олгодог, тушаал, шийдвэр нь хууль, 

эрхзүйг мөрдөөгүй зэрэг зөрчлүүд байна. Цаашид өгсөн заавар зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлэн ажиллаж, гаргасан алдаа, зөрчлийг дахин давтахгүй байх нь зүйтэй. 

Арав. Цаашид авах арга хэмжээний санал: 

1. Автомашинд дугуй болон хугацаатай сэлбэг хэрэгсэл тавьж олгохдоо 

ашиглалтын тооцоо бодож байх, мөн автомашины хувийн хэрэгт бичилт хийж 

баяжуулж байх 

2. Санхүүгийн анхан шатны баримтыг үнэн зөв бүрдүүлэх, анхан шатны баримт 

бүрдээгүй гүйлгээг хийхгүй байх, Нягтлан бодох бүртгэлийн хуулийн 13 дугаар 

зүйлийг мөрдөж ажиллах. 

3. Ажилтнуудын ээлжийн амралтын нөхөн олговор, ажилласан хугацааны цалинг 

давхардуулан олгохгүй байх 

4. Томилолтын мөнгө тооцон олгохдоо Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 

09-ний өдрийн 6 дугаар тогтоолыг мөрдөн ажиллах 

5. Ажилтан албан хаагчдад цалинтай чөлөө олгохдоо хөдөлмөрийн дотоод 

журмын дагуу тушаал шийдвэр гаргах, Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмж 

олгохдоо нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж олгох тухай хуулийн 19.1, 

19.5 дахь заалтуудыг мөрдөж ажиллах. 

 Шалгалтаар нийт 63 хүнтэй холбоотой 7734066 төгрөгийн зөрчил илрүүлж, 

3998266 төгрөгийн төлбөрийг аймгийн төсөвт оруулахаар,улсын байцаагчийн 7 акт 

тус тус тогтоож, 3735800 төгрөгийн зөрчлийг хугацаатай үүрэг өгч арилгуулахаар 

шийдвэрлэв. 

 

 

 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ АУДИТЫН АЛБА 


