
 

 

 

Санхүүгийн хяналт шалгалт 

хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

Говь-Алтай аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2019 оны хяналт 

шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу тус аймгийн орон нутгийн нөөц /Засаг даргын нөөц/ 

хөрөнгийнсанхүүгийн үйл ажиллагаанд Монгол Улсын “Төсвийн тухай”, “Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай”, “Шилэн дансны тухай”, “Засгийн Газрын тусгай сангийн тухай” 

хуулиуд болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг 

“Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд нийцүүлэн шалгаж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг 

хуулийн хүрээнд шийдвэрлэж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхзорилгоормэргэжил арга 

зүйн зөвлөгөө өгөхөд хяналт шалгалтын зорилго оршино.  

 ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Шалгалтанд  орон нутгийн нөөц хөрөнгийг захиран зарцуулахтай холбоотой 

санхүүгийн анхан шатны баримт, нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлан, Засаг 

даргын гаргасан захирамж, бусад холбогдох баримт хамрагдлаа. 

ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ,ШИЙДВЭРЛЭСЭН АСУУДЛУУД 

6.1: Санхүүгийн эхүүсвэрийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтын талаар.   

Орон нутгийн төсвөөс тайлант онд орон нутгийн нөөц хөрөнгөнд 278,1 сая төгрөгийг 

хуваарилсныг дараах байдлаар зарцуулсан байна. 

Үүнд: 

 Зориулалт Мөнгөн дүн 

/мянган төгрөг/ 

1 Хүлээн авалт, хоол, рестораний үйлчилгээ, буудал,  24039.8 

2 Баяр ѐслолын арга хэмжээ 9658.3 

3 Шагнал, гарын бэлэг  115930.7 

4 Тэмцээн уралдаан, спортын арга хэмжээ 12733.3 

5 Буцалтгүй тусламж дэмжлэг 33936.6 

6 Сургалт, хурал зөвөлгөөн, бусад 81801.3 

 Нийт дүн 278100.0 

  

 Тайлбар: Хөрөнгийн зарцуулалтыг хавсралтаар гаргав. 



 

 ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН,ЗӨРЧИГДСӨН 

ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

Санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэл дутуугаар  19228.9 мянган төгрөгийн 

орон нутгийн нөөц хөрөнгийг зарцуулсан байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай“хуулийг  

Орон нутгийн нөөц хөрөнгөнөөс баяр ѐслолын арга хэмжээ, шагнал гарын бэлэг, 

тэмцээн уралдааны зардал  мөн тус аймагт албан томилолтоор ажиллаж байгаа болон 

бусад ажлаар яваа хүмүүсийн буудал, хоолны зардалд, зарцуулсан байгаа нь “Төсвийн 

тухай” хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 дэх заалт /төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй 

байхаар төлөвлөж, зарцуулна./, Сангийн сайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-ны 

өдрийн 239 дүгээр тушаалыг /Тухайн үед мөрдөж байсан/ тус тус зөрчсөн байна. 

АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАЛЦАА, ЗӨВЛӨГӨӨ. 

Цаашид холбогдох хууль эрхзүйн актыг зайлшгүй мөрдөж ажиллах, төсвийг 

хэмнэлттэй үр ашигтай зарцуулах талаар байгууллагын нягтлан бодогч, эд хариуцагч 

нарт заавар зөвлөмж өгч ажиллалаа.  

ДҮГНЭЛТ 

Орон нутгийн нөөц 278100,0 мянган төгрөгөөс171311,1 мянган төгрөг буюу 

61,6%-ийг холбогдох хууль,эрх зүйн актыг зөрчин хэт үрэлгэн байдлаар үр дүн муутай 

зарцуулсан байна гэж дүгнэж байна.  

 ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ 

Цаашид: 

1. Хүчин төгөлдөр санхүүгийн анхан шатны баримт үндэслэн төсвийн 

хөрөнгийг захиран зарцуулах 

2. “Журам шинэчлэн батлах тухай” Сангийн сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-

ний өдрийн 318 дугаар тушаалыг мөрдөж ажиллах, уг тушаалаар хориглосон зүйлд 

нөөц хөрөнгийг зарцуулахгүй байх 
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