
 

 

 

Санхүүгийн хяналт шалгалт 

 хийсэндүнгийн тухай. 

 

 

 

 

НЭГ: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны2018 

оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, тус албаны  даргын баталсан 10дугаар сарын 

01-нийөдрийн21-01/10/30дугаарудирдамжийн дагуу аймгийн Байгаль хамгаалах 

сангийн2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа ньМонгол Улсын “Төсвийн тухай”, 

“Төрийн болон орон нутгийн  өмчийн тухай”,“Төрийн болон орон нутгийн  өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай”,“Засгийн газрын тусгай 

сангийн тухай”, “Байгаль орчныг хамгаалах тухай” хуулиудболон тэдгээртэй 

нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудтай нийцэж байгаа эсэхийг “Төрийн 

хяналт шалгалтын тухай” хуулийн дагуу шалгаж, шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 

хуулийн хүрээнд шийдвэрлэн, цаашид давтан гаргахгүй байх талаар мэргэжил, 

арга зүйн заавар, зөвлөгөө өгөхөд шалгалтын зорилгыг чиглүүлэн ажиллав. 

 

ХОЁР: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

Санхүүгийнхяналт, аудитын албаны дарга, санхүүгийн хяналт, шалгалтын 

улсын ахлах байцаагчД.Ганзориг ахлан, дотоод аудитор Б.Дэлгэрбаяр нарын 

бүрэлдэхүүнтэйгээр2018 оны 10 дугаар сарын 08-ныөдрөөс2018 оны 10 дугаар 

сарын19-нийөдрийгдуустал ажлын 10 өдрийн хугацаанд төлөвлөгөөт хяналт, 

шалгалт хийхээр удирдамжид тусгасан боловч тодорхой шалтгаануудын улмаас 

хойшлогдсон болно. 

 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Байгаль хамгаалах сангийнтайлант хугацааны 

санхүүгийнанханшатныбаримт, удирдлагын гаргасан шийдвэр, гадны байгууллага 

хүмүүстэй хийсэн гэрээ хэлцэл нь санхүүгийн хууль, эрх зүйн үндэслэлтэй эсэх, 



байгаль хамгаалах сан байгуулах, зарцуулах журам болон тухайн сангийн үйл 

ажиллагаанд мөрдөгдөх бусад хууль эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг шалгалтад 

бүрэн хамруулав. 

 

ДӨРӨВ:ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДСАНОБЬЕКТЫНТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Говь-Алтай аймгийн Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгийг аймгийн Байгаль 

орчны газрын дарга Д.Батмагнай,нягтлан бодогчА.Энх-Амгалан нар захиран 

зарцуулж ирсэн байна. 

 

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний 

өдрөөрх санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, цэвэр хөрөнгө, өмчийн өөрчлөлт, 

мөнгөн гүйлгээ болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан, илчлэл тодруулгад 

тайлагнасан үлдэгдэл, ажил гүйлгээнүүд холбогдох хууль, УСНББОУС, түүнд  

нийцүүлэн Сангийн сайдын баталсан бодлого, журам, зааврын дагуу үнэн, 

бодитой, шударга илэрхийлсэн тул “ЗӨРЧИЛГҮЙ” санал дүгнэлт өгчээ. 

Шалгалтаар:  

“Говийн гайхамшигт зургаа” зөвлөгөөний зардлаас зарцуулсан 685.0 мянган 

төгрөгийн шагналаас ХХОАТ суутган тооцоогүй зөрчилд төлбөрийн акт 

тогтоож,Мандал голомт ХХК-ийн өглөг, авлагын тооцоогоор халаалтын 229.3 

мянган төгрөгийн өглөгтэй боловч санхүүгийн тайланд тусгаагүй, нэмэлт 

санхүүжилтээр хийгдсэн 16 төрлийн 20214.1 мянган төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 

ажлыг гүйцэтгэгч байгууллага гэрээнд заасан хугацаанд дуусгаж ашиглалтанд 

хүлээлгэн өгөх албан тоот хүргүүлсэн байхад тус байгууллага нь ажил дууссанаас 

хойш 1 нэг сарын дараа ажлыг хүлээн авсан зөрчилд албан шаардлага хүргүүлсэн 

байна. 

 Тус албаны санхүүгийн хяналт шалгалтаар: 

Сүүлийн 24 сарын хугацаанд тус албаны санхүүгийн хяналт, шалгалтад 

хамрагдаагүй болно. 

 

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ 

ШАЛТГААН,ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 



1. Шалгалтын танилцуулгын 6.1.1-д дэлгэрэнгүй дурдсанаар Монгол 

тарваганы нөөцийн үнэлгээ мониторинг хийх ажлыг “Ногоон шугуйт төгөл” НҮТББ-

тай хамтран гүйцэтгэхдээ 2000.0 мянган төгрөгийг анхан шатны нотлох 

баримтгүйгээр, холбогдох хуулиуд зөрчин, зориулалт бусаар зарцуулсан нь 

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4/Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагад байгалийн баялгийн нөөцийн үнэлгээ хийх эрхийг тухайн төрлийн 

байгалийн баялгийг хамгаалах, зохистой ашиглах асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллага, байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийх эрхийг 

байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага /цаашид 

"төрийн захиргааны төв байгууллага" гэх/ олгоно./, Төсвийн тухай хуулийн 16 

дугаар зүйлийн 16.5.5/Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/, 

Монгол Улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.6 

/Анхан шатны баримтын үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж 

хүлээн авсан ажилтан хариуцна/дахь заалтыгтус тус зөрчсөн байна. 

Шалгалтын танилцуулгын 7.1-д дурдсан зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 

нийт 2000.0 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд 

төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоов. 

2.Шалгалтын танилцуулгын 6.3.в.1 дэлгэрэнгүй дурдсанаар“Гидроком 

байгууламж” ХХК нь Солонго хорооллын услалтын системийн зураг төсвийг 

гэрээнд заасан хугацаа хожимдуулж гүйцэтгэсэн байхад үлдэгдэл төлбөр 

шилжүүлэхдээнийт 147.0 мянган төгрөгийн, Шалгалтын танилцуулгын 6.3.в.2-д 

дэлгэрэнгүй дурдсанаар“Ус-Алтай” ХХК нь Солонго хорооллын хөв сэргээн 

засварлах ажлыггэрээнд заасан хугацаа хожимдуулж гүйцэтгэсэн байхад үлдэгдэл 

төлбөр шилжүүлэхдээ нийт 844.2 мянган төгрөгийн, нийт 991.2 мянган 

төгрөгийналданги суутган тооцоогүй байгаа нь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 

газрын дарга Д.Батмагнай, ЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга 

Ч.Жаргалсайхан, “Ус-Алтай” ХХК-ий захирал Р.Дагвадорж нарын 2017 оны 07 

дугаар сарын 27-ны өдөр байгуулсан “Солонго хорооллын усалгааны асуудлыг 

шийдвэрлэх, хөрсний эвдэрлийг засварлах, хөв сэргээн засварлах” ажлын 03 

дугаар гэрээ, аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга 

Д.Батмагнай, “Гидроком байгууламж” ХХК-ны захирал Г.Чулуун нарын 2017 оны 05 

дугаар сарын 17-ны өдөр байгуулсан 02 дугаар гэрээг тус тус 

3. Шалгалтын танилцуулгын 6.1.2-д дэлгэрэнгүй дурдсанаар “Ус-Алтай” 

ХХК-ийн дансруу 5000.0 мянган төгрөг үндэслэлгүйгээр шилжүүлсэн байгаа нь 



Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5/Батлагдсан төсвийг 

зориулалтын дагуу зарцуулах/ дахь заалтыг 

4. Солонго хорооллын услалтын системийн зураг төсөв хийлгэх 9800.0 

мянган төгрөгийн ажил, Солонго хорооллын ногоон байгууламжийг услах худаг 

гаргах 20200.0 мянган төгрөгийн ажил, Хүнхэр аялал жуулчлалын газрын зам 

засварын 4704.0 мянган төгрөгийн ажил, нийт 34704.0 мянган төгрөгийн тайлант 

хугацаанд хийсэн 3 ажил нь Засгийн газрын 2014 оны “Байгаль орчныг хамгаалах, 

нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг бүрдүүлэх, 

зарцуулах, тайлагнах журам батлах тухай” 43 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 

“Байгал хамгаалах сан байгуулах, зарцуулах журам батлах тухай” 1998 оны 188 

дугаар тогтоолуудыг  

 5.Монгол тарваганы ерөнхий мониторинг, тархац, элбэгшлийн судалгаа хийх 

5000.0 мянган төгрөгийн ажлыг удирдлагын шийдвэргүйгээр гүйцэтгэгч “Ногоон 

шугуйт төгөл” НҮТББ-ын тэргүүн Ж.Ганбатаасажил хүлээн авсан акт үйлдсэн 

БОАЖГ-ын мэргэжилтэн Г.Олонбаатар нь гүйцэтгэгч байгууллагын тэргүүн 

Ж.Ганбатын хүүхэд болно.Энэ ньНийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 

сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 

хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.5./“хамаарал бүхий этгээд” гэж тухайн нийтийн 

албан тушаалтны эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, гэр бүлийн гишүүн, хамтран 

амьдрагч, эхнэр /нөхөр/-ийн эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, бусад нэгдмэл 

сонирхолтой этгээдийг;/, 11 дүгээр зүйлийн 11.1./Албан тушаалтан албан 

үүргээ гүйцэтгэхдээ өөрийн болон өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн хувийн 

ашиг сонирхлыг хөндсөн захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, хяналт, шалгалт 

хийх, хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ байгуулах, эдгээрийг хэлэлцэх, бэлтгэх, 

оролцох зэрэг үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно./ дэх заалтуудыг тус тус 

зөрчсөн байна. 

Шалгалтын танилцуулгын 7.2-7.5-д дурдсан нийт 45695.2 мянган төгрөгийн 

зөрчилд 4заалт бүхий 1 албан шаардлага хүргүүлэв. 

 
ДОЛОО:ДҮГНЭЛТ.  

Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардалд 2017 онд 

нийт110464.1 мянган төгрөг зарцуулснаас, хяналт шалгалтаар нийт 2000.0 мянган 

төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож, 45695.2 мянган төгрөгийн зөрчилд 

албан шаардлага хүргүүлэн, нийт 47695.2 мянган төгрөгийн зөрчил илэрч байгаа 

нь сангийн хөрөнгөөсзориулалтын дагуу зарцуулаагүй, орон нутгийн хөгжлийн 



сангийн хөрөнгөөр хийгдвэл зохих ажлыг тухайн сангийн хөрөнгөөр хийсэн хэмээн 

дүгнэж байна. 

 

НАЙМ: ЗӨВЛӨМЖ. 

  1. Байгал хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар хийгдсэн 

ажлыг гүйцэтгэгч тал хийж гүйцэтгэсэн даруйд захиалагч тал цаг алдалгүй хүлээн 

авах, улмаар хүлээн авсан акт үйлдэж хэвших. 

 2. Гэрээгээр хүлээсэн үүргийн дагуухолбогдох баримт, материалыг бүрэн 

бүрдүүлж, урьдчилгаа төлбөр, үлдэгдэл төлбөрийг хугацаанд нь шилжүүлэх. 

 3. Гүйцэтгэгч тал гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хугацаандаа биелүүлээгүй 

тохиолдолд гэрээнд заасны дагуу алданги тооцож байх. 

 4. Шууд гэрээ байгуулах тохиолдолд 2-оос дээш иргэн, аж ахуйн нэгжид 

урилга хүргүүлэх.  

 Шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийг цаг алдалгүй арилган, цаашид давтан 

гаргахгүй байх талаар онцгой анхаарч, шалгалтын танилцуулгаар өгсөн үүрэг 

даалгавар, улсын байцаагчийн гаргасан захиргааны акт, шийдвэрийн биелэлтийг 

бүрэн хангуулж, 2019 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг 

даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр хариу 

ирүүлэхийгБайгаль орчны газрын дарга Д.Батмагнай,нягтлан бодогчА.Энх-

Амгалан нарт хариуцуулав. 
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