
  
 
 
 
                                                                                      Санхүүгийн хяналт шалгалт 

                                                                                            хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

 

 

 

       НЭГ: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

 Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын 

албаны 2018 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу тус аймгийн “Гамшгаас 

хамгаалах сан”-ийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа нь “Төсвийн тухай”, 

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

хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай”, “Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай”, “Гамшигаас хамгаалах сангийн тухай” хуулиуд болон 

тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудтай нийцэж байгаа эсэхийг 

“Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн дагуу шалгаж, шалгалтаар илэрсэн 

зөрчил дутагдлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэхэд хяналт шалгалтын зорилго 

оршино. 

 

ХОЁР: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

 Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын баталсан 2018 оны 11 дүгээр 

сарын 07-ны өдрийн 21-02/08/36 дугаар удирдамжийн дагуу Санхүүгийн хяналт 

шалгалтын Улсын байцаагч А.Бүрэндэлгэр 2018 оны 11 дүгээр сарын 12-ны 

өдрөөс 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийг дуустал хугацаанд хийж дуусгах байсан 

боловч Гамшгаас хамгаалах сангийн санхүүгийн баримтыг Засаг даргын тамгын 

газрын санхүүгийн баримтанд хамт үдсэн, Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг 

эрхлэх газраас тус аймагт ирсэн шалгалтанд бэлтгэх, Бугат сумын Эрүүл мэндийн 

төвтэй холбоотой төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт, Тайшир, Дэлгэр сум, Гуулин 

тосгоны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалт Хөхморьт сумын иргэнээс ирүүлсэн 

өргөдлийн дагуу тус суманд хийсэн хяналт шалгалтаас хамаарч шалгалтын 

хугацааг сунган ажиллаа. 

 



       ГУРАВ: ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

 Аймгийн “Гамшгаас хамгаалах сан”-ийн 2017 оны санхүүгийн анхан шатны 

баримт нь  гамшигаас хамгаалах сангийн журамд нийцэж байгаа эсэх, түүний үр 

дүн, хэрэгжилтийг шалгав. 

ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

 Гамшгаас хамгаалах сангийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа 

хамрагдсан бөгөөд 1 дүгээр гарын үсгийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

дарга Ч.Бат-Эрдэнэ, 2 дугаар гарын үсгийг аймгийн Тамгын газрын нягтлан бодогч 

Н.Наранцэцэг нар зурж сангийн 369828435 төгрөгийн хөрөнгийг захиран зарцуулж 

иржээ. 

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

 Тус албаны санхүүгийн хяналт шалгалтад сүүлийн 24-н сар хамрагдаагүй 

болно. 

Аудитын шалгалтаар: 

 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн 

тайланд холбогдох хуулийн хүрээнд аймгийн Аудитын газраас аудит хийхэд 

дараах зөрчил илэрсэн байна. 

Гамшгаас хамгаалах сангаас зарцуулсан 500.0 мянган төгрөгийн шагналаас 

хувь хүний орлогын албан татвар 10-н хувь суутган тооцоогүй зөрчилд 50.0 мянган 

төгрөгийг төлүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, дараа жилийн аудитаар “Гамшгаас 

хамгаалах сан”-ийн хөрөнгийн зарцуулалт, зориулалтын дагуу зарцуулагдаж 

байгааг шалгалтанд хамруулахаар болсон байна.   

 

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

 Шалгалтын явцад 2017 оны харилцах дансны хуулга, гүйлгээний  

баримтуудыг нэг бүрчлэн тулган шалгаж Тайшир, Дэлгэр, Хөхморьт сумдад 

гамшгаас хамгаалах сангаас олгогдсон 10-н сая төгрөгийн тэжээл хүлээн авалт, 

зарцуултыг шалгав.  

 

 Санхүүгийн эх үүсвэрийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтын талаар. 
 

 Шалгалтад хамрагдсан 2017 онд орон нутгийн төсвөөс 369828435 төгрөгийн 

төсөв бүрдүүлж 170000000 төгрөгөөр 17 сумд тэжээл, 53000000 төгрөгөөр малын 

вакцины үнэ, 12710000 төгрөгийг дотоод албан томилолтод, 15884745 төгрөгөөр 



шатахуун, 2122500 төгрөгийг зочдын буудалд, 885000 төгрөгийг бэлэг дурсгалд 

2100000 төгрөгийн нормын хувцас, 10305100 төгрөгийг хоол хүнсэнд, 2700000 

төгрөгийг тээврийн хөлсөнд, 38497300 төгрөгөөр үндсэн хөрөнгө бэлтгэсэн, 

4777440 төгрөгийг сургалтын материал хэвлүүлэх, онцгой байдлын газрын даргын 

сургалтанд зарцуулсан, 2564300 төгрөгийг бичиг хэргийн зардалд, 10000000 

төгрөгийг онцгой байдлын автомашины засварт, 1900000 төгрөгийг шагнал, 

урамшуулалд, 1100000 төгрөгийг нэвтрүүлэг, сонингийн ярилцлагад, 21377250 

төгрөгийг гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургалтын хоол, бичиг хэрэг, шатахуунаас 

бусад зардалд, 5000000 төгрөгийг зэрлэг амьтдын биотехникийн арга хэмжээ 

авахад, 14904800 төгрөгийг байгалийн болон хүний буруутай үйл ажиллагаанаас 

болж эвдэрсэн хөрөнгийн засвар, тарваган тахлын сэжигтэй тохиолдол, боом 

өвчий голомтод ажиллагсадад тус тус зарцуулжээ.  

    

ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

 1. Гамшгаас хамгаалах сангаас 15884745 төгрөгийн шатахууныг жолоочийн 

тооцооны хуудас бичилгүйгээр зарцуулсан, шатахуун зарцуулалтанд бүртгэлээр 

тавих хяналт сул байгаа нь Монгол Улсын “Автотээврийн тухай” хуулийн 6 дугаар 

зүйлийн 6.1.4 дэх заалтыг үндэслэн гаргасан Дэд бүтцийн Сайдын 2004 оны 19 

дүгээр тушаалын/1, 3, 4 дүгээр хавсралтууд/-ыг, мөн нь Монгол Улсын “Нягтлан 

бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 13 дугаар зүйлийг, Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай хуулийн 13.6./Анхан шатны баримтын үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, 

зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан хариуцна./ 13 дугаар зүйлийн 

13.7/Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд 

тусгахыг хориглоно/ дахь заалтыг тус тус зөрчсөн байна. 

2. Бичиг хэргийн зардалд 2564300 төгрөгийг зарцуулахдаа бичиг хэргийн 

материалын тайланг Санхүү эдийн засгийн сайд, Үндэсний статистикийн газрын 

даргын 2002 оны 06 дугаар сарын 18-ны 171/111 тоот тушаалын хавсралт 

НХМаягт БМ9-ийн дагуу тайланг гаргаагүй байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.5/.Анхан шатны баримтад түүнийг үйлдсэн, 

зөвшөөрсөн буюу шалгасан ажилтан гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар уг 

баримт хүчин төгөлдөр болно. Цахим хэлбэрээр бүрдүүлсэн анхан шатны баримт 

нь цахим гарын үсгээр баталгаажсан байна./, 13.6.Анхан шатны баримтын үнэн 

зөвийг түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан 

хариуцна.13.7.Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, 



санхүүгийн тайланд тусгахыг хориглоно/, Эд хариуцагчийн эрх үүргийн дүрмийн 

2.1/Эд хариуцагч нь өмч хөрөнгийг хамгаалах, бүртгэж тооцоолох, хэмнэлттэй 

зарцуулах, ашиглалтанд хяналт тавьж байнга суралцан өөрийн мэдлэг мэргэжлийг 

дээшлүүлж, бүртгэл тооцооны ажлын анхны мэдэгдэхүүн, нягтлан бодох 

бүртгэлийн талаар зохих мэдлэгийг заавал эзэмшин байгууллагын захиргаа болон 

санхүү, нягтлан бодогчийн шууд удирдлагын дор ажлаа явуулж байна/ -т заасныг    

3. Гамшгаас хамгаалах сангийн хөрөнгийн нэг дүгээр гарын үсгийг аймгийн 

Засаг даргын тамгын  газрын дарга зурж гүйлгээ хийж байгаа нь аймгийн Засаг 

даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/382 дугаар захирамжаар 

баталсан аймгийн онцгой комиссын ажиллах журмын 3.3-т заасан “Гамшгаас 

хамгаалах сан”-ийн хөрөнгийн нэгдүгээр гарын үсгийг комиссын дарга зурна 

гэснийг тус тус зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчилтэй холбогдуулан  3 заалт бүхий 18449045 төгрөгийн зөрчилд 

хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэхээр төслийг хүргүүлж байна. 

      НАЙМ: ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ  

       1.   Хүчин төгөлдөр анхан шатны баримтыг үндэслэн гүйлгээ хийж хэвших. 

       2. Гамшигаас хамгаалах сангийн санхүүгийн баримтыг аймгийн Засаг 

даргын тамгын газрын санхүүгийн баримтаас тусад нь үдэх, гамшгийн сангийн 

хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах журмыг мөрдөж ажиллах. 

       3. Гамшгийн сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах журмын 

5.2.4-т заалтыг дагуу сангийн хөрөнгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд төрийн 

сангийн мэргэжилтэнүүд хяналт тавих гэснийг хэрэгжүүлж ажиллах. 

      4. Гамшгийн сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах журмын 4.2-

т заасны дагуу сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулахдаа мэргэжлийн 

байгууллагуудын тодорхойлолт дүгнэлт, акт, комиссын хурлын шийдвэр 

захирамжийг үндэслэн зарцуулах бөгөөд дээрх шийдвэрүүд албан ѐсоор гараагүй 

тохиолдолд сангийн хөрөнгөөс зарцуулахыг хориглох. 

      5. Гамшгийн сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах журмын 

5.2.2-т гамшигтай холбогдон гаргасан захирамжийн дагуу хөрөнгийн зарцуулалтын 

санхүүгийн баримт түүнтэй холбогдох бүх баримтыг шаардан авах, архивлах 

гэснийг баримталж ажиллах. 

      6. Албан томилолтоор ажиллаж байгаа албан тушаалтнуудын байр, хоолны 

мөнгийг гамшгаас хамгаалах сангийн хөрөнгөөс олгохгүй байх. 

        



 Илэрсэн зөрчлүүдийг цаашид таслан зогсоож, шалгалтын танилцуулгаар 

өгсөн үүрэг чиглэлийн биелэлтийг бүрэн хангуулж, 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-

ны өдрийн дотор санхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр хариу 

ирүүлэхийг аймгийн онцгой комиссын дарга, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

дарга Ч.Бат-Эрдэнэ, Засаг даргын Тамгын газрын нягтлан бодогч Н.Наранцэцэг 

нарт хариуцуулав. 
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              Зөрчил арилгуулах тухай 

 

 Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын 

албаны 2018 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу тус аймгийн “Гамшгаас 

хамгаалах сан”-ийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа нь “Төсвийн тухай”, 

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

хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай”, “Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай”, “Гамшигаас хамгаалах сангийн тухай” хуулиуд болон 

тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудтай нийцэж байгаа эсэхийг 

“Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн дагуу шалгаж, шалгалтаар илэрсэн 

зөрчил дутагдлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэхэд хяналт шалгалтын зорилго 

оршино. 

Шалгалтаар:  

1. Гамшгаас хамгаалах сангаас 15884745 төгрөгийн шатахууныг жолоочийн 

тооцооны хуудас бичилгүйгээр зарцуулсан, шатахуун зарцуулалтанд бүртгэлээр 

тавих хяналт сул байгаа нь Монгол Улсын “Автотээврийн тухай” хуулийн 6 дугаар 

зүйлийн 6.1.4 дэх заалтыг үндэслэн гаргасан Дэд бүтцийн Сайдын 2004 оны 19 

дүгээр тушаалын/1, 3, 4 дүгээр хавсралтууд/-ыг, мөн нь Монгол Улсын “Нягтлан 

бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 13 дугаар зүйлийг, Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай хуулийн 13.6./Анхан шатны баримтын үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, 

зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан хариуцна./ 13 дугаар зүйлийн 

13.7/Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд 

тусгахыг хориглоно/ дахь заалтыг тус тус зөрчсөн байна. 

2. Бичиг хэргийн зардалд 2564300 төгрөгийг зарцуулахдаа бичиг хэргийн 

материалын тайланг Санхүү эдийн засгийн сайд, Үндэсний статистикийн газрын 

даргын 2002 оны 06 дугаар сарын 18-ны 171/111 тоот тушаалын хавсралт 



НХМаягт БМ9-ийн дагуу тайланг гаргаагүй байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.5/.Анхан шатны баримтад түүнийг үйлдсэн, 

зөвшөөрсөн буюу шалгасан ажилтан гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар уг 

баримт хүчин төгөлдөр болно. Цахим хэлбэрээр бүрдүүлсэн анхан шатны баримт 

нь цахим гарын үсгээр баталгаажсан байна./, 13.6.Анхан шатны баримтын үнэн 

зөвийг түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан 

хариуцна.13.7.Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, 

санхүүгийн тайланд тусгахыг хориглоно/, Эд хариуцагчийн эрх үүргийн дүрмийн 

2.1/Эд хариуцагч нь өмч хөрөнгийг хамгаалах, бүртгэж тооцоолох, хэмнэлттэй 

зарцуулах, ашиглалтанд хяналт тавьж байнга суралцан өөрийн мэдлэг мэргэжлийг 

дээшлүүлж, бүртгэл тооцооны ажлын анхны мэдэгдэхүүн, нягтлан бодох 

бүртгэлийн талаар зохих мэдлэгийг заавал эзэмшин байгууллагын захиргаа болон 

санхүү, нягтлан бодогчийн шууд удирдлагын дор ажлаа явуулж байна/ -т заасныг    

3. Гамшгаас хамгаалах сангийн хөрөнгийн нэг дүгээр гарын үсгийг аймгийн 

Засаг даргын тамгын  газрын дарга зурж гүйлгээ хийж байгаа нь аймгийн Засаг 

даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/382 дугаар захирамжаар 

баталсан аймгийн онцгой комиссын ажиллах журмын 3.3-т заасан “Гамшгаас 

хамгаалах сан”-ийн хөрөнгийн нэгдүгээр гарын үсгийг комиссын дарга зурна 

гэснийг тус тус зөрчсөн байна. 

Монгол улсын “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн 10 дугаар зүйлийн 

10.9.8 дахь заалт /Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг таслан 

зогсоох, түүний шалтгаан нөхцөлийг арилгах талаар холбогдох байгууллага, 

аж ахуйн нэгж, иргэн, албан тушаалтанд шаардлага тавьж, хугацаатай үүрэг 

даалгавар өгч биелэлтийг хангуулах/-ыг  үндэслэн ШААРДАХ НЬ: 

 1. Шатахуун зарцуулалтанд хяналт тавьж жолоочийн тооцооны хуудас 

бичиж нягтлан бодогчтой тооцоо нийлж ажиллах.  

 2. Бичиг хэргийн зардлын зарцуулалтанд хяналт тавьж тайлан гаргаж 

нягтлан бодогчтой тооцоо нийлж ажиллах. 

 3. “Гамшгаас хамгаалах сан”-ийн хөрөнгийн нэгдүгээр гарын үсгийг 

комиссын дарга зурж, зарцуулалтанд хяналт тавих. 

 Илэрсэн зөрчлүүдийг цаашид таслан зогсоож, шалгалтын танилцуулгаар 

өгсөн үүрэг чиглэлийн биелэлтийг бүрэн хангуулж, 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-

ны өдрийн дотор санхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр хариу 

ирүүлэхийг аймгийн онцгой комиссын дарга, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 



дарга Ч.Бат-Эрдэнэ, Засаг даргын Тамгын газрын нягтлан бодогч Н.Наранцэцэг 

нарт хариуцуулав. 

  

 Албан шаардлагыг бүрэн биелүүлээгүй, хариуг заасан хугацаанд ирүүлээгүй  

нөхцөлд Монгол Улсын “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн 16 дугаар 

зүйлийн 16.1.2 дахь хэсэгт заасны дагуу захиргааны шийтгэл ногдуулах болно. 
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дд Зардал 

гарсан 

огноо 

Зардлын нэр Мөнгөн дүн /төгрөгөөр/  Шийдвэрын нэр, 

хууль зөрчсөн эсэх 

1 

2018.02.07 

УОК-оос аймагт өгсөн 

тракторын замын 

зардал 

2200000 

Хурлын шийдвэр, 

Засаг даргын 

захирамж 

Дуу хураагуур 500000 

Цэвэр ус 12000 

Буудал/Анхан шатны 

баримтгүй/ 

430000 

Хоол 300000 

Шатахуун /зарцуулалт/ 1107000 

Жанст чандмань ХХК-

аас Мөнгөн аяга 

/Төсвийн хөрөнгөөр 

худалдан авч 

болохгүй/ 

500000 

Нутгийн бренд 

/Төсвийн хөрөнгөөр 

худалдан авч 

болохгүй/ 

150000 

ДҮН 5199000 зөрүүтэй 

захирамжаар 5049000 байна. 

2 2018.02.07 Бигэр гол ББН 1590000 Засаг даргын 

захирамж Бигэр гол ББН 1584000 

Мараат-Уул ХХК 1590000 

Мараат-Уул ХХК 1490000 

Анхилуун арцат ХХК 1590000 

Алтан тахилга ХХК 1490000 

Шунхан ХХК 1484000 

Аж дэлгэрэх ЗНБ 1578000 

Баянголын дэнж  1484000 

Дархан халтар ХХК 1578000 

Хан-Эрэг ХХК 1478000 

Цоохор овоо ХХК 1578000 

Ногоон хаалга ХХК 1486000 

  ДҮН  20000000  

 2018.02.07 Кассаас зарцуулсан  3452000 Цаг хугацаа, 

дансанд шилжүүлэх, олгож 

гарын үсэг зурж 

баталгаажуулаагүй, гарт 

олгосон жагсаалт үйлдэх 

 



 2018.02.07 Н.Алтанзул галын 

хорны үнэ 

675000 Хаана зарцуулсаныг 

тодорхойлох 

 

 2018.02.07 Шатахууны үнэ 1136150 Шатахууны 

зарцуулалт үзэх 

 

 2017.02.15  2926000/анхан шатны 

баримт/ 

 

 2017.04.03 НИК Шатахуун 1800000 захирамж огноо 

асууж тодруулах 

 

 2017.04.03 Магнай трейд ХХК 1156300 захирамж огноо 

асууж тодруулах 

 

 2017.04.10 Ц.Амарсанаа 1050000 албан томилолт 

анхан шатны баримт 

 

 2017.04.10 Тод гялбаа ХХК 10000000 /5-н ханатай 

монгол гэр/ Зарцуулалт 

 

 2017.04.10 Ж.Бат-Эрдэнэ 2100000 Цоохор хувцас /тоо 

нэг бүрийн үнэ хаан 

зарцуулсан/ 

 

 2017.04.21 Ц.Доржготов 600000 Шийдвэрийн зураг 

зарцуулалт 

 

 2017.05.03 Буян-Өлзий Хулдаас 656320, фото 

самбар 40000, 

сурталчилгааны материал 

500000 зарцуулалт/1196320/ 

 

 2017.05.03 Голден шилл групп 

ХХК 

Өнгөт принтер/А3/ 1350000, 

скайнар/А3/ 463000, 

нуруулдагч 78000, 

ломинатор 110000 

нийт/2000000/зарцуулалт 

харах 

 

 2017.05.03 Ньютерра вокс ХХК Aver EVC130 видео хурлын 

төхөөрөмж 3960000 

зарцуулалт харах 

 

 2017.05.03 Говь-Алтай эм 

хангамж 

Мулиажны үнэ 500000 

зарцуулалт 

 

 

 2017.05.03 Борхын шугуй гол 

ХХК 

Бичиг хэргийн материал 

1350000, зарцуулалт 1352500 

байна. Зарцуулалтын 

тайлан харах.  

 

 2017.06.05 Өсөхбаяр 6 ш гэр ачсан зардал 500000 

төгрөг 

 

 2017.07.16 Сонор оргил ХХК 412500 шатахууны үнэ  



 2017.07.16 НИК 515250 шатахууны үнэ 

зарцуулалт 

 

 2017.07.16 Монсуль ХХК 631220 шатахууны үнэ 

зарцуулалт 

 

 2017.07.16 НИК 323000 шатахууны үнэ 

зарцуулалт 

 

 2017.07.16 Ариунлхам ХХК 105000 Хоолны үнэ 

зарцуулалт харах 

 

 2017.07.16 Ентүм трейвал ХХК 906400 төсвөөс зарцуулж 

болохгүй 

 

 2017.07.16 Андис өв ХХК  Соерхол 2 ш 33000, цэвэр 

ус 10000, ......7500, кола 6000 

зарцуулж болохгүй  

1 

 2017.07.16 скайтел Модем сунгалт 150000  

 2017.07.19 НИК 387675 Шатахуун анхан 

шатны баримт байхгүй 

 

 2017.08.31 НИК 600000 шатахуун  

 2017.08.31 Чимэд бар ХХК АО Цаас 10 ширхэг 50000 

нийт 500000 

 

 2017.09.04 Буян-Өлзий Хулдаас, самбар 328000  

 2017.09.04 Робоийгл анмэнэд 

виклз ХХК 

Дрон 2880000........420000 

нийт дүн 3322000 

 

 2017.09.05 Газрын алба Зургын үнэ 1340000 асуух  

 2017.09.05 Тайшир сумын ЗДТГ 860000 зарцуулалт харах  

 2017.09.05 Газрын алба Зургийн үнэ 1340000  

 2017.09.11 Татварын хэлтэс 132000   

 2017.09.11 ЗДТГ 1188000 шагнал  

 2017.09.11 Ентүм трейвел 293200 Буудал  

 2017.09.11 ГААБ ХХК 80000 Хоолны үнэ  

 2017.09.11 Сутай алтай ХХК 1200000 Хоолны урьдчилгаа  

 2017.09.11 НИК 542500 Шатахуун  

 2017.09.11 Ханлигтайшир 600000 нэвтрүүлэг  

 2017.09.11 Дөл өөдөө ХХК 200000 зураг 5*40000  

 2017.09.11 Сэнгэсамба 170000 Эх бэлтгэх, хор  

 2017.09.11 Галбадрах  Ремен 1040м*800=800000 Хаана байгаа 

тодруул 

 2017.09.11 Содбазар 140500 уяа  тодруул  

 2017.09.11 Эгэл ХХК 500000 сонинд 4 нүүр   

 2017.09.15 ЗДТГ 420000 анхан шатны баримт  

 2017.09.17 ЗДТГ 752000Анхан шатны баримт Хуулгаар 662000 

 2017.09.22 ЗДТГ 2500000 нүүлгэн шилжүүлэх 

ажиллагаа 

 



 2017.09.22 Сутай Алтай  3158700 Хоолны зардал  

 2017.09.26 Жаргал алтайн оргил 1841000  хүнсний материал  

 2017.09.27 Ентүм трейвел ХХК 2277800    

 2017.10.02 НИК 350000 шатахуун   

 2017.10.05 С.Дугарсүрэн 150000 хог цэвэрлэгээ  

 2017.10.10 Борхын шугуй ХХК 450000 к хор 120.0 2 ш, п хор 

3ш 225.0, бичгийн 10ш 110.0 

Зарцуулалт 

 2017.10.10  Буян-Өлзий 350000 талархал  

 2017.10.10 Даш мянган 173800 бичиг хэргийн 

материал 

 

 2017.10.10 Сэнгэсамба 88000 Хор   

 2017.10.10 Сэнгэсамба 230000 Өргөмжлөл   

 2017.10.10 Авирмэд 122500 Барилгын материал   

 2017.10.10 Гэгээн нуур  128.0 Усны мөнгө   

 2017.10.10 Нарантуяа 15.0 прүүс  

 2017.10.10 Сэдбазар 33800 уяа  

 2017.10.09 Ентүм трейвел ХХК 492900 буудал  

 2017.10.09 Электрон алтай  178500 Алтайн 

брендбүтээгдэхүүн 

 

 2017.10.09 Баясгалан 348600 хоол  

 2017.10.09 Ариунлхам 200000 хоолны үнэ  

 2017.10.09  НИК 515250 шатахуун  

 2017.10.09  ЕБ ЗДТГ 1540000 ариутгалын зардал  

 2017.10.09 НИК 1038250 Шатахуун  

 2017.10.12 Буян-Өлзий 309120 хулдаас  

 10.12 Жанс чанпмань 280000 хүнсний материал  

 10.12 АЗЗА 455000 Шатахуун  

 10.12 Тайшир ЗДТГ 3100000 Кабель  

 10.12 ЗӨСТ 594000 эрүүл мэндийн 

сургалт чиглэл 

 

 10.12 Нэгдсэн эмнэлэг 3876500 хөрөнгийн зардал  

 10.12 Алтайн Улиастай 350000 түлшний үнэ  

 10.12 Эрдэнэчулуун 170000 хэвлэлийн үнэ  

 10.12 ХХААҮЖДҮГ 175000 шатахууны үнэ  

 10.12 Мэдээлэл холбоо  175000 шатахуун зардал   

 10.12 Магнай трейд 297000 шатахуун  

 10.12 НИК 897300 шатахуун  

 10.16 Гиваапил 1000000 66 машины сэлбэг  

 10.16 Авто зил 7020000  66 машины сэлбэг  

 10.19 Хос халиун пропертик 1980000 Машины бэхэлгээ 

доторлогоо 

 



 10.23 Гуулин НИК 124000 шатахуун  

 10.23 Гүн зэгэстэй ХХК 124000 шатахуун  

 11.07 Ган-Эрдэнэ 1860000  сургалт замын 

зардал  

ЗД-ын захирамжаар 

 11.07 Зэт ти ар ХХК 11880000 Аюулгүй нөөцийн 

тэжээл 4ш 4950.0 контейнер  

Хаана байгаа. 

 11.13 Мал эмнэлэгүүд 33000000 вакцины 

урьдчилгаа  

 

 11.14 Вакцины хяналтаар 

ажиллагсадын 

томилолт 

4932000 томилолт  

 11.14 НИК 1648350 шатахуун вакцин  

 11.14 Долгорсүрэн  1091000 барилгын материал  

 11.14 Гүнсамба 1000000 хаалга  

 11.14 Пүрэвсүрэн 1680000 хулдаас  

 11.15 Хандсүрэн 180000 хар утас 100*1800  

 11.16 Доржнамжим 124000 шатахуун  

 11.20 Чандмань ЗДТГ 1865000 засвар   

 11.23  Алтайн хөх тариа ХХК 374000 Хүнсний материал  

 12.17 Ус-Алтай ХХК 2546000 гэрээний үлдэгдэл континар 

 12.19  Нөөцийн тэжээл, өвс 170000000 тэжээлийн үнэ  

 12.22 БОАЖГ 5000000 анхан шатны 

баримтгүй  

Зарцуулалт тайлан 

байхгүй 

 12.22 Батзаяа 350000 анхан шатны 

баримтгүй 

 

 12.22 ЗДТГ 1860800   

 12.22 Тонхил ЗДТГ 4000000 Зарцуулалт буруу 

 12.22 НИК 1000000 шатахуун Цагаан чулуут 

 12.22 Жаргалан сум 

сургууль 

3000000   

 12.22 Бигэр ЗДТГ 228000  

 12.22. ЗДТГ 39000000  

 12.23 ЗДТГ 14000000  

 12.25 ЗДТГ 74171565  

 


