
 

 

 

 

Санхүүгийн хяналт шалгалт 

 хийсэндүнгийн тухай. 

 

 

 

 

НЭГ: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны2019 

оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, тус албаны  даргын баталсан 03дугаар сарын 

14-нийөдрийн21-01/02/05дугаарудирдамжийн дагуу аймгийн Байгаль хамгаалах 

сангийн2016, 2018 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 

бүрэлдэхүүнтэйгээр2019 оны 04 дүгээр сарын 01-нийөдрөөс2019 оны 04 дүгээр 

сарын12-ныөдрийгдуустал ажлын 10 өдрийн хугацаанд төлөвлөгөөт хяналт, 

шалгалт хийв. 

 

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 хөрөнгийг2016 онд аймгийн 

Байгаль орчны газрын дарга Э.Пүрэвжав, Д.Батмагнай,нягтлан бодогчА.Энх-

Амгалан нар, 2018 онд аймгийн ЗДТГ-ын дарга Ч.Бат-Эрдэнэ, нягтлан бодогч 

Н.Наранцэцэг нар тус тус захиран зарцуулж ирсэн байна. 

 

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын2016 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. 

Аудитаар илэрсэн материаллаг бус алдаа зөрчил байхгүй. 

Тус албаны санхүүгийн хяналт шалгалтаар: 

Байгаль хамгаалах сангийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн 

хяналт, шалгалтаар дараах зөрчлүүд илэрсэн байна. Үүнд: 

1. 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 зөрчилд төлбөрийн акт тогтоов. 

2.“Гидроком байгууламж” ХХК нь Солонго хорооллын услалтын системийн 

зураг төсвийг гэрээнд заасан хугацаа хожимдуулж гүйцэтгэсэн байхад үлдэгдэл 

төлбөр шилжүүлэхдээнийт 147.0 мянган төгрөгийн, мөн “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. 

3. “Ус-Алтай” ХХК-ийн дансруу 5000.0 мянган төгрөг үндэслэлгүйгээр 

шилжүүлсэн. 



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 зөрчсөн. 

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

5000.0 мянган төгрөгийн ажлыг удирдлагын шийдвэргүйгээр гүйцэтгэгч “Ногоон 

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

БОАЖГ-ын мэргэжилтэн Г.Олонбаатар нь гүйцэтгэгч байгууллагын тэргүүн 

Ж.Ганбатын хүүхэд тул ашиг сонирхлын зөрчил үүссэн зэрэг зөрчилд албан 

шаардлага хүргүүлэв. 

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ 

ШАЛТГААН,ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

1. Шалгалтын танилцуулгын 6.3.в.2-д дэлгэрэнгүй дурдсанаар Хүйсийн говь-

Цэцэг нуурын сав газрын захиргаа нь Усан сан бүхий газрын байгалийн хилийг 

зураглах, онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүс, ундны усны эх үүсвэрт эрүүл 

ахуйн бүс, хязгаарлалтын бүс тогтоох ажлыг гэрээнд заасан хугацаанд хийж 

гүйцэтгээгүй, улмаар2019 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар нийт 

574.8 мянган төгрөгийн алданги тооцож төлүүлээгүй байгаа нь Байгаль орчин, 

аялал жуулчлалын газрын дарга Д.Батмагнай, “Хүйсийн говь-Цэцэг нуурын сав 

газрын захиргааны дарга С.Жаргалзаяа нарын 2018 оны 07 дугаар сарын 16-ны 

өдөр байгуулсан “Усан сан бүхий газрын байгалийн хилийг зураглах, онцгой болон 

энгийн хамгаалалтын бүс, ундны усны эх үүсвэрт эрүүл ахуйн бүс, хязгаарлалтын 

бүсийг тогтоох” ажлын 03 дугаар гэрээний тусгай нөхцлийн ГЕН/Гэрээний ерөнхий 

нөхцөл/ 13.1 /Алданги ногдуулах хэмжээ хоногт гэрээний үнийн 0,05 хувь байна./, 

/Нийт ажилд ногдуулах алдангийн дээд хэмжээ нь гэрээний үнийн 10 хувь байна./, 

гэрээний ерөнхий нөхцлийн 13.1/Гүйцэтгэгч нь ажил дуусгахаар төлөвлөсөн 

өдрөөс хугацаа хоцорсон хоног тутамд гэрээний тусгай нөхцөлд заасан хувь 

хэмжээгээр алданги төлнө. Алдангийн нийт дүн гэрээний тусгай нөхцөлд заасан 

дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй. Захиалагч нь алдангийг гүйцэтгэгчид төлөх 



төлбөрөөс суутган авч болно. Алданги төлсөн нь гүйцэтгэгчийн хүлээсэн үүрэг 

хариуцлагыг хөндөхгүй/ дэх заалтыг зөрчсөн байна. 

 2. Шалгалтын танилцуулгын 6.3.в.1-д дэлгэрэнгүй дурдсанаар“Нутгийн 

шувуу” ХХК нь Алтай, Дэлгэр, Жаргалан, Тайшир, Тонхил, Төгрөг, Хөхморьт, Цогт, 

Цээл, Шарга гэсэн нийт 10 сумын булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах ажлыг 

гэрээнд заасан хугацаанд хийж гүйцэтгээгүй байхад гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 

биелүүлэхийг удаа дараа шаардсан боловч алданги тооцох тухай мэдэглэл 

хүргүүлээгүй байна. Улмаар 2019 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 

нийт 1950.0 мянган төгрөгийн алданги тооцоогүй байгаа нь аймгийн Засаг дарга 

С.Гансэлэм, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга Д.Батмагнай, 

“Нутгийн шувуу” ХХК-ийн захирал Д.Жавзандулам, ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн 

сангийн хэлтсийн дарга Ч.Жаргалсайхан нарын 2018 оны 07 дугаар сарын 09-ний 

өдөр байгуулсан булаг шандны эхийг хашиж хамгаалах ажлын 

ГААОНЕГ/201806027 дугаартай тендерийн 02 дугаар гэрээний тусгай нөхцлийн 

ГЕН/гэрээний ерөнхий нөхцөл/13.1 /Алданги ногдуулах хэмжээ хоногт гэрээний 

үнийн 0,05 хувь байна./, /Нийт ажилд ногдуулах алдангийн дээд хэмжээ нь 

гэрээний үнийн 10 хувь байна./, гэрээний ерөнхий нөхцлийн 13.1/Гүйцэтгэгч нь 

ажил дуусгахаар төлөвлөсөн өдрөөс хугацаа хоцорсон хоног тутамд гэрээний 

тусгай нөхцөлд заасан хувь хэмжээгээр алданги төлнө. Алдангийн нийт дүн 

гэрээний тусгай нөхцөлд заасан дээд хэмжээнээс хэтрэхгүй. Захиалагч нь 

алдангийг гүйцэтгэгчид төлөх төлбөрөөс суутган авч болно. Алданги төлсөн нь 

гүйцэтгэгчийн хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг хөндөхгүй/ дэх заалтыг 

 3. Шалгалтын танилцуулгын 6.3.в.2-д дэлгэрэнгүй дурдсанаар Хүйсийн говь-

Цэцэг нуурын сав газрын захиргаа нь Усан сан бүхий газрын байгалийн хилийг 

зураглах, онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүс, ундны усны эх үүсвэрт эрүүл 

ахуйн бүс, хязгаарлалтын бүсийг тогтоох ажлыг гэрээнд заасан хугацаандаа хийж 

гүйцэтгээгүй байхад 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр 2845.5 мянган 

төгрөгийн үлдэгдэл төлбөр шилжүүлсэн нь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 

газрын дарга Д.Батмагнай, “Хүйсийн говь-Цэцэг нуурын сав газрын захиргааны 

дарга С.Жаргалзаяа нарын 2018 оны 07 дугаар сарын 16-ны өдөр байгуулсан 

“Усан сан бүхий газрын байгалийн хилийг зураглах, онцгой болон энгийн 

хамгаалалтын бүс, ундны усны эх үүсвэрт эрүүл ахуйн бүс, хязгаарлалтын бүсийг 

тогтоох” ажлын 03 дугаар гэрээний 2.3 /Усны сан бүхий газрын байгалийн хилийг 

зурагласан, хамгаалалтын бүсийг тогтоосон тухай гүйцэтгэлийн тайлан, 



холбогдох бичиг баримтыг үндэслэн үлдэгдэл санхүүжилтийг олгоно./ дахь 

заалтыг 

4. Байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөл, идэвхтэн байгаль 

хамгаалагчдын 9800.0 мянган төгрөгийн, Эко клубийн чуулга уулзалт сэдэвт 

1000.0 мянган төгрөгийн, нийт 10800.0 мянган төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 2 

удаагийн сургалт, семинарыг аймгийн ИТХ-ын тогтоолоор баталсан 

шийдвэргүйгээр БОАЖГ-ын даргын удирдамжаар зохион байгуулсан байгаа нь 

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1/Аймаг, 

нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал байгаль орчныг хамгаалах талаар 

дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ/ 16.1.1 /Нутаг дэвсгэртээ байгаль орчныг 

хамгаалах, түүний баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ, 

төсөв баталж, биелэлтэд хяналт тавих/, 16.2 /Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга 

байгаль орчныг хамгаалах, байгаль орчинд учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх 

талаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ/, 16.2.2 /Нутаг дэвсгэртээ байгаль 

орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх арга 

хэмжээ боловсруулж, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлэх, гарсан 

шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах;/, Засгийн газрын Байгаль орчныг 

хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах төлбөрийн орлогын хэсгийг 

бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах тухай” 2014 оны 43 дугаар тогтоолын2.2. /Аймаг, 

нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нь энэхүү журмын 2.1-д бүрдүүлсэн орлогын 

хэмжээнд үндэслэн тухайн жилийн төсвийн суурь зарлагын төлөвлөгөөнд 

дараах арга хэмжээг тусгаж, тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар 

батлуулна./ дахь заалтыг 

5. Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар хийгдэх 

ажлыг төлөвлөх, төсөв батлуулахдаа төсвийн жилд төвлөрүүлсэн байгалийн нөөц 

ашигласны төлбөрийн орлогоос зарцуулах хувь хэмжээний доод хязгаар 

баримтлаагүй нь Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 18 дугаар 

зүйлийн 18.1/Энэ хуулийн 13.2-т заасан төлбөрийн орлогоос байгаль орчныг 

хамгаалах, байгалийн баялгийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд тухайн төсвийн 

жилд зарцуулах хувь, хэмжээний доод хязгаарыг дараах байдлаар тогтооно/дэх 

заалтыг зөрчсөн байна./Доод хязгаарыг хүснэгтээр үзүүлэв./ 

 

Байгалийн баялгийн нөөц ашигласны 
төлбөрийн орлогын төрөл 

Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн нөөцийг 
нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах 
төлбөрийн орлогын хувь, хэмжээний доод 
хязгаар /нийт орлогын дүнгээс хувиар/ 



1. Байгалийн ургамлын нөөц ашигласны 
төлбөрийн орлого 

15 хувь 

2. Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөрийн 
орлого 

50 хувь 

3.Газрын нөөцийн төлбөрийн орлого 15 хувь 

4. Ойн нөөц ашигласны төлбөрийн орлого 85 хувь 

5. Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн 
орлого 

35 хувь 

 

Шалгалгалтын танилцуулгын 7.1-7.5-д дурдсан нийт 16170.3 мянган 

төгрөгийн зөрчилд 5заалт бүхий 1 албан шаардлага хүргүүлэв. 

 
ДОЛОО:ДҮГНЭЛТ.  

Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар хийгдэх ажлыг 

төлөвлөхдөөБайгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 18 дугаар 

зүйлийн 18.1-д заасны дагуу байгалийн нөөц ашигласны  төлбөрийн орлогоос 

байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг нөхөн сэргээх арга хэмжээнд 

тухайн төсвийн жилд зарцуулах хувь, хэмжээний доод хязгаарыг баримтлан 

ажиллаагүй, аймгийн ИТХ-ын тогтоол шийдвэргүйгээр хөрөнгө захиран 

зарцуулсан, гүйцэтгэгч нь гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй байхад 

үлдэгдэл төлбөр шилжүүлсэн төдийгүй гэрээнд заасны дагуу алданги 

ногдуулаагүй зөрчил дутагдал илэрлээ. 

 

НАЙМ: ЦААШДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА 

ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ. 

  1. Гүйцэтгэгч тал гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хугацаандаа биелүүлээгүй 

тохиолдолд үлдэгдэл төлбөрийг санхүүжүүлэхгүй байх. 

 2. Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлын хөрөнгийг 

аймгийн Засаг даргын захирамжаар зарцуулахгүй байх. 

 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 06дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг 

даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр  хариу 

ирүүлэхийгЗДТГын дарга Ч.Бат-Эрдэнэ, БОАЖГ-ын дарга Д.Батмагнай,ЗДТГ-ын 

нягтлан бодогчН.Наранцэцэг нарт хариуцуулав. 
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