
 

 

 

Санхүүгийн  хяналт шалгалт 

  хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

 

“Шинжээч томилж, нэмэлт шинжилгээ хийлгэх тухай” Авлигатай тэмцэх газрын 

мөрдөгчийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 04 дүгээр тогтоолын дагуу Говь-

Алтай аймгийн Онцгой байдлын газрын 2018 он, 2019 оны 1-10 дугаар саруудын 

санхүүгийн үйл ажиллагаанаас уг тогтоолын 2-7-д дурдагдсан асуудлууд 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”, “Гамшгаас хамгаалах тухай”, “Хөдөлмөрийн тухай”, “Засгийн газрын 

Тусгай сангийн тухай”  хуулиуд болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн 

актуудтай нийцэж байгаа эсэхийг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн дагуу 

шалгахад хяналт шалгалтын зорилго оршино. 

ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

Шалгалтыг аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 

СХШ-ын Улсын ахлах байцаагч Ч.Дулмаа, СХШ-ын улсын байцаагч А.Бүрэндэлгэр, 

Б.Дэлгэрбаяр нар 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрөөсажлын 3-н өдрийн 

хугацаанд хийж гүйцэтгэлээ. 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

Тогтоолд: 

1. Говь-Алтай аймгийн Онцгой байдлын газар хийгдсэн аудитын газрын 

дүгнэлт үндэслэлтэй эсэх? Аудитын дүгнэлтэд тусгагдсан зөрчлүүд нь тогтоогдож 

байгаа эсэх? 

Шалгалтаар: 

“Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 

4.1.7./хяналтшалгалтыгдавхардуулахгүйбөгөөдтөрийнэрхбүхийбайгууллагаасхийсэнш

инжилгээнийдүн, 



дүгнэлтийгхяналтшалгалтыгхэрэгжүүлэхэрхбүхийбайгууллагахарилцан хүлээнзөвшөө

рөх./ гэж заасан учраас бид энэ асуудлыг шалгах шаардлагагүй болно. 

Тогтоолд:  

2. Онцгой байдлын газрын удирдлага албан хаагч нараас 2019 онд 

цалингийн суутгал хэдэн удаа ямар үндэслэлээр хийгдсэн байна? Энэ нь үндэслэлтэй 

эсэх? 

Шалгахад: 

Тус байгууллагын ажилтнуудын цалингаас 2019 оны 1-10 дугаар саруудад 

дараах суутгалуудыг хийсэн байна  

Үүнд: 

1.Аудитын төлбөр: 

Тус байгууллагын 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аймгийн Аудитын 

газраас санхүүгийн тайлангийн аудит хийж 27894.0 мянган төгрөгийг орон нутгийн 

татварын бус орлогод төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоожээ.  

“Алба хаагчдыг сайшаах тухай” 2018 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн Б/59 

дүгээр тушаалаар 42 алба хаагчдад үндсэн цалингийн 40%-иар, “Алба хаагчдыг 

сайшаах тухай” 2019 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн Б/57 тушаалаар 18 алба 

хаагчдад үндсэн цалингийн 60%-иар нийт 60 алба хаагчдад 16766.9 мянган төгрөгийн 

шагналт цалин олгосныг аймгийн Аудитын газраас цалин хөлс хавтгайруулан олгосон 

гэдэг үндэслэлээр төлбөрийн акт тогтоосон байна.  

Уг төлбөрийг ажиллагсдын цалингаас суутгахаар нягтлан бодогч хуваарь гаргаж 

ахлах нягтлан бодогч хянаж газрын дарга баталж ажилтнуудаар гарын үсэг зуруулан 

баталгаажуулсан байна.  

Уг хуваарийн дагуу 3-9 дүгээр саруудын цалингаас 15922,4  мянган төгрөгийг 

суутгаж,ажлаас гарсан 4 ажилтны төлбөр 796,4 мянган төгрөгийг газрын дарга 

З.Баттулга өөрөө төлж аудитаар тогтоогдсон төлбөрийг хугацаанд нь бүрэн төлж 

барагдуулсан байна. Холбогдох тооцооллыг хавсаргав. 

2. Ажилтнуудын цалингаас суутгасан цалингийн урьдчидлгаа 

2019 оны 1-10 дугаар сард ажилтнуудад 175760,1 мянган төгрөгийг 

урьдчилгаа цалинг олгож тухай бүр нь сарын цалингаас суутган тооцсон байна.   

Жич: 2019 оны 1-10 дугаар саруудад ажилтнуудын цалингаас өөр ямар нэгэн 

суутгал хийгээгүй байна. Цалингийн тооцооллыг хавсаргав. 

 

Тогтоолд: 

3. Гамшгийндуудлагаарочсоналба хаагч нарын томилолтын зардлыг дутуу 

олгосон эсэх? Энэньямарбаримтаархэрхэнтогтоогдожбайгаагтодорхойлох? 



Шалгахад: 

2018 оны эхний хагас жилийн томилолт, урамшууллын зардлын тооцоог гаргаж 

Онцгой байдлын ерөнхий газарт хүргүүлээгүйн улмаас эхний хагас жилд томилолтоор 

ажилласан албан хаагчдад томилолтын олговор олгогдоогүй байна. Шалтгааныг 

тодруулбал томилолтын анхан шатны баримт бүрдүүлэн ажиллах үүрэг бүхий аврах 

бүлгийн дарга Н.Хүрэлсүх нь тухайн үед Хууль сахиулахын их сургуульд суралцаж 

байсан тул нягтлан бодогчоор ажиллаж байсан Д.Нанзаддорж анхан шатны баримт 

бүрдүүлэн хүсэлтээ явуулах ёстой байсан гэж тайлбарлалаа. 2019 оны 12 дугаар 

сарын 3-ны өдрийн байдлаар 2018 оны эхний хагас жилийн томилолтын хуудас, 

илтгэх хуудас, бусад холбогдох анхан шатны баримтууд хаана, хэнд хадгалагдаж 

байгаа нь тодорхой бус, 2018 оны ирсэн бичгийн бүртгэлд Онцгой байдлын ерөнхий 

газраас томилолт, урамшууллын зардлын тооцооллоо ирүүлэх тухай албан бичиг 

бүртгэгдээгүй, 2018 оны явуулсан бичгийн бүртгэлд томилолт, урамшууллын зардлын 

тооцоолол илгээсэн тухай албан бичгийн бүртгэгдээгүйбайна. 

Нягтлан бодогч Д.Цээндэр байгууллагын даргын 2018 оны А тушаалаас эхний 

хагас жилийн байдлаар “Шуурхай бүлэг томилох тухай” 5 удаагийн тушаалаар 

давхардсан тоогоор 33 албан хаагчид 1188.0 мянган төгрөг олгохоор тооцоолсон 

байна. Мөн Говь-Алтай аймгийн албан ёсны веб хуудаснаас 2018 оны эхний хагас 

жилийн байдлаар гарсан аймгийн Засаг даргын захирамжуудаас аймгийн Онцгой 

байдлын газрын бие бүрэлдэхүүнээс ажлын хэсэгт томилон ажиллуулсан шийдвэр 

байгаа эсэхийг шүүж үзэхэд шийдвэр гараагүй байна. 

2018 оны сүүлийн хагас жилийн тухайд аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын 

тушаалаар 5 удаа, аймгийн Засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдан 5 

удаа, нийт 10 удаагийн томилолтоор давхардсан тоогоор 43 албан хаагчид 5866.0 

мянган төгрөгийн албан томилолтын олговор олгосон байна. 

Аймгийн Онцгой байдлын газрын холбогдох албан тушаалтнуудад албан 

томилолтын олговор тооцож олгохдоо томилолтын хуудсанд бичигдсэн огноо, илтгэх 

хуудсанд бичигдсэн  ажилласан хугацаа зөрүүтэй байхад томилолт тус бүр дээр 1 

хоног илүү тооцожолгохгүй байх, “Гамшгийн тухай” хуулийн 17 дугаар зүйлийн 

17.1/Голомтынбүсийгдоордурдсаналбантушаалтантогтооно/,17.1.1/Аймаг, нийслэл, 

сум, 

дүүргийннутагдэвсгэртмэргэжлийнбайгууллагынсаналыгүндэслэнтухайншатныЗасагда

рга/, 50 дугаар зүйлийн 

50.2/Голомтынбүсэдажилласанонцгойбайдлынбайгууллагыналбахаагчболонбусадтөр

ийнцэргийнбайгууллагыналбахаагчийналбан томилолтынзардлыгердийнүеийнхээсгур

авдахиннэмэгдүүлжолгоно./ дахь заалтаар тухайн шатны Засаг даргын голомтын бүс 



гэж тогтоосон шийдвэр гараагүй байхад томилолтын олговрыг ердийн үеийнхээс 3 

дахин нэмэгдүүлэн тооцоолж төсөвлөхгүй байх талаар заавар зөвлөгөө өгч ажиллав. 

2018 оны эхний хагас жилийн томилолт, урамшууллын зардлыг дахин тооцолж, 

анхан шатны баримтыг бүрдүүлэн, Онцгой байдлын ерөнхий газарт санхүүжилт олгох 

тухай хүсэлтээ явуулж, улмаар албан хаагчдад томилолтын зардлыг нөхөн 

олгуулахаар шийдвэрлэх нь зүйтэй байна. 

Тогтоолд:  

4.Онцгой байдлын газрын шинэ барилгын ажлыг үргэлжлүүлэн хийж гүйцэтгэхэд 

гадна талбайн тохижилтыг ямар хэмжээний төсвөөр хийсэн болох? 

Шалгахад: 

 Байгууллагын гадна талбайг барилгатай хамт хийгдсэн, гадна гэрэлтүүлэг 

болон бусад тохижилтыг хуучин барилга, талбайгаас тохижуулсан гэж тайлбарлаж 

байна. 

 Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын хөрөнгө зарцуулах тухай 2018 оны 06 дугаар 

сарын 20-ны өдрийн А/228 дугаар захирамжаар Онцгой байдлын газрын техник 

хэрэгсэл, багаж тоног төхөөрөмжид шаардагдах зардалд 34750.0 мянган төгрөгийг 

аймгийн гамшгаас хамгаалах сангаас зарцуулсан байна. 

 Захирамж гарсаны дагуу дараах зүйлд зарцуулсан байна. 

                                                                                                                     /Төгрөгөөр/ 

дд Зарцуулалтын нэр  Шилжүүлсэн 

огноо 

Харилцагч 

байгууллага 

Мөнгөн дүн 

1 Машины доторлогоо 2018.06.28 СИ КЬЮ ЖИ 

ХХК 

1000000 

2 Хөндий шал  2018.06.28 Буянт мянгад 

ХХК 

3960000 

3 Тавилга /Ширээ-15, 

Сийлбэртэй ширээ-1, 

сийлбэртэй сандал-2, гал 

тогооны тавилга-1/ 

2018.06.28 Наран дуртмал 

ХХК 

5000000 

4 Автомашинуудын  сэлбэг 2018.06.28 Бату-Энержи 

ХХК 

4590000 

5 Тавилга /Тумбочка-15, шкаф-

15, тейк-1/ 

2018.07.03 Чонын худаг 

ХХК 

5000000 

6 Тавилга /Гал тогооны сандал-

24, гал тогооны ширээ-4/ 

2018.07.20 Чонын худаг 

ХХК 

3000000 

7 Автомашинуудын  сэлбэг 2018.07.20 Бату-Энержи 

ХХК 

4410000 

8 Тавилга /Ширээ-2, буйдан-1, 2018.07.20 Наран дуртмал 5000000 



ор-1, модон ор-4, стенк-1/ ХХК 

9 Шуурхай удирдлага зарлан 

мэдээллийн төвд свич-1 

2018.10.04 Борхийн шугуй 

гол ХХК 

48000 

 Телефон аппарат-2ш, 

7048101, 7048105 шилжүүлэн 

тавилт 

2018.10.04 Монголын 

цахилгаан 

холбоо 

110000 

 Гамшгийн эрсдэлийг 

бууруулах Азийн сайд нарын 

бага хурал оролцох 

шатахууны зардал 

2018.09.12 Петровис ХХК 1003600 

 Багаж техник хэрэгслийн үнэ 2018.11.20 Бату энержи 

ХХК 

1628400 

 Дүн    34750000 

 

Дээрх зарцуулалт нь 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 ёсоор гараагүй тохиолдолд 

сангийн хөрөнгөөс зарцуулахыг хориглох гэснийг зөрчиж байна. 

Тогтоолд: 

5.Онцгой байдлын газрын нам даралтын зууханд жилд ямар хэмжээний 

өртөгтэй нүүрс зарцуулдаг болох? Галлагч нь хаанаас ямар цалинжиж ямар орон тоон 

дээр ажилладаг эсэх? 

Шалгахад: 

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

 Аймгийн аудитын газраас Онцгой байдлын газрын 2018 оны санхүүгийн тайланд 

аудит хийсэн байна. Шалгалтаар нормоос илүү зарцуулсан 9976.6 мянган төгрөгийн 

нүүрсийг 12 дугаар сард зарцуулсан байна. Энэ нь  Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар 

зүйлийн 6.4.1 дэх заалт/төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж зарцуулах/ 

HРЖ 45 маркын халаалтын зуухны батламж, стандартыг зөрчжээ. Дээрх зөрчилтэй 

холбогдуулан 9976.6 мянган төгрөгийг аймгийн татварын бус орлогын 100050000982 

тоот дансанд 2019 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор төвлөрүүлэхээр 

төлбөрийн акт тогтоосон байна. 

 Нүүрс худалдах, худалдан авах 2018 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 02 

дугаар гэрээний дагуу 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2019 оны 04 дүгээр 

сарын 30-ны өдрийг дуустал дараах гэрээг байгуулсан байна./Гэрээний хуулбарыг 

хавсаргав./ 



          Нүүрс худалдан авахтай холбогдуулан гүйцэтгэгч гэрээний дараах зүйлийг 

зөрчсөн байна.Нүүрс худалдан авахдаа пүүний акт, тээврийн ачааны дагалдах бичиг 

баримт, ачаа хүлээлгэн өгсөн актыг үйлдээгүй, тооцоо нийлсэн акт үйлдээгүй байгаа 

нь Нүүрс худалдах, худалдан авах гэрээний 3.5/Нийлүүлж буй нүүрсний тоо хэмжээг 

пүүний акт, тээврийн ачааны дагалдах бичиг баримт, нэхэмжлэх, гүйцэтгэгчийн 

зарлагын баримт, ачаа хүлээлгэн өгсөн актыг үндэслэн тооцно./ 7.1/Гэрээний 

хэрэгжилтийн талаар талууд сар бүр хэлэлцэн, тооцоо нийлсэн акт үйлдэн биелэлтийг 

дүгнэнэ./дэх заалтуудыг зөрчсөн байна. 

 Нүүрс худалдан авах тендерийг 2019 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 04 

дүгээр сарын 25-ны өдрийн хугацаанд цахимаар зарласан байна. Тендерт “Алтайн 

хүрд” ХХК үнийн санал ирүүлж, өөр үний санал ирээгүй тул үнэлгээний хорооны 100-н 

хувийн саналаар “Алтайн хүрд” ХХК-тай гэрээ байгуулахаар шийдвэрлэсэн байна.  

Үнэлгээний хорооны шийдвэрийг үндэслэн 2019 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн № 

ОБЕГ/201901014 дугаарын нүүрс худалдан авах гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 

Гэрээг 2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны 

өдрийг хүртэл байгуулсан байна. Гэрээнд сар бүр 83.3 тонн нүүрс нийлүүлэхээр гэрээ 

байгуулсан байна./Гэрээний хуулбарыг хавсаргав./ 

2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2019 оны 10 дугаар сарын 31-ний 

хооронд худалдан авсан, зарцуулсан нүүрсний тооцоог хүснэгтээрхаруулав. 

                                                                                                                          /Төгрөгөөр/ 

дд Байгууллагын нэр огноо Нэхэмжилсэн 

мөнгөн дүн 

Шилжүүлсэн 

мөнгөн дүн 

Зөрүү 

1 Алтайн хүрд ХХК 2019.01.15 15000000 12500000 2500000 

2 Алтайн хүрд ХХК 2019.02.13 15000000 12500000 2500000 

3 Алтайн  хүрд ХХК 2019.03.07 15000000 12500000 2500000 

4 Алтайн хүрд ХХК 2019.04.25 15000000 12500000 2500000 

5 Алтайн хүрд ХХК 2019.05.08 6493750 6250000 243750 

6 Алтайн хүрд ХХК 2019.09.11 6300000 6250000 50000 

7 Алтайн хүрд ХХК 2019.10.08 12495000 12500000 -5000 

8 ДҮН  85288750 75000000 10288750 

 

Нүүрсний эхний үлдэгдэл 0 байсан ба 2019 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 

2019 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар нийт 575.3 тонн нүүрс худалдан 

авч  эцсийн үлдэгдэл 24.5 тонны үлдэгдэлтэйгээр бараа материалын тайланд тусгасан 

боловч 2019 оны 05 дугаар сард 43.3 тонн нүүрс худалдан авч 50 тонн нүүрс орлогод 

авч 6.7 тонн нүүрс илүү орлогод авсан байгаа нь Монгол Улсын Нягтлан бодох 



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

зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан хариуцна./ дахь заалтыг зөрчсөн байна. 

/HPЖ 45 маркын халаалтын зуухны дагалдах бичиг баримтыг хавсаргав./ 

Галлагч нь хаанаас цалинжиж, ямар орон тоон дээр ажилладаг эсэх. 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны 

өдрийн А/464 дугаар “Орон тоо батлах тухай” тушаалын хавсралтаар гэрээт 

ажилтанаар 3-н галч, слесрийн орон тоог баталсан байна. Үүний дагуу байгууллагын 

цалингийн зардлаас санхүүжүүлсэн байна. 

Тогтоолд: 

6.Говь-Алтай аймгийн Бугат суманд гамшгийн үед ажиллахад хичнээн төгрөгийн 

төсөв хөрөнгө зарцуулсан эсэх? Энэ нь хуулийн дагуу зарцуулагдсан эсэх? Эмнэлэгт 

хичнээн төгрөгийн санхүүжилт ямар журмаар хэрхэн олгосон эсэх?  

Шалгахад: 

Монгол Улсын Засгийн газрын “Хөрөнгө гаргах тухай” 2018 оны 11 дүгээр сарын 

28-ны өдрийн 358 дугаар тогтоолоор Гамшгийн улмаас орон гэргүй болсон 80 өрхөд 

нэг бүр нь 3.5 сая төгрөгийн үнэ бүхий гэр олгохоор нийт 280.0 сая төгрөг, айл өрхийн 

хашаа сэргээн засварлахад нэг бүр нь 1.5 сая төгрөгөөр тооцож 58 айлд нийт 87.0 сая 

төгрөг, аж ахуйн нэгж, байгууллагын барилгын дээвэр сэргээн засварлахад 12 аж 

ахуйн нэгжид нэг бүр нь 3.0 сая төгрөгөөр тооцож нийт 36.0 сая төгрөг олгохоор 

шийдвэрлэсэн байна. Аймгийн онцгой байдлын газрын дарга болон бусад холбогдох 

албан тушаалтнуудаас Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 358 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан 403.0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг ямар тооцоо судалгаа, дүгнэлт 

үндэслэн санхүүжилтийн эрх олж авсан тухай баримт нотолгоотой гаргаж өгөхийг 

хүссэн боловч нотлох баримт ирүүлээгүй. 

Айл өрхөд гэр олгох 280.0 сая төгрөгийн санхүүжилт аймгийн Онцгой байдлын 

газрын дансаар дамжиж гүйлгээ хийгдээгүй, Улсын Онцгой комиссоос бэлтгэж 

явуулсан 80 гэрийг 2018 оны 12 дугаар сард олгосон байна. Говь-Алтай аймгийн 

Онцгой байдлын газрын гамшгаас хамгаалах Улсын хяналтын байцаагч Т.Баттүвшин 

нь 2018 оны 11 дүгээр сарын 25, 26-ны өдрүүдэд Бугат сумд ажиллахдаа 61 өрхийн 

унасан гэрийг зургаар баталгаажуулсан атал 80 өрхийн гэр унаж, цаашид ашиглах 

боломжгүй болсон тухай 2018 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 01-80 дугаартай 

дүгнэлт гаргасан байна.  

Айл өрхийн хашаа сэргээн засварлах 87.0 сая төгрөг, аж ахуйн нэгжийн 36.0 сая 

төгрөг, нийт 123.0 сая төгрөгийг нэмэлт дансаар дамжуулан зарцуулсан байна. 

 “ Хөрөнгө гаргах тухай” Засгийн газрын 2018 оны 358 дугаар тогтоолоор 58 

өрхөд тус бүр 1.5 сая төгрөг, нийт 87 сая төгрөг олгохоор шийдвэрлэсэн байна. 



Гүйцэтгэлээр 2019 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр иргэн Б.Жаргалсайханд 1.5 сая 

төгрөг, 2019 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр 57 өрхөд тус бүр 1.0 сая төгрөгөөр 

тооцон 57 сая төгрөг, нийт 58 өрхөд 58.5 сая төгрөг зарцуулсан байна. 

Гамшгаас хамгаалах Улсын хяналтын байцаагч Т.Баттүвшин нь гэр нь унасан 

төдийгүй хашаа нь нурсан айлуудад тусламж, дэмжлэгийг давхардуулан олгохгүйн 

тулд шинээр гэр олгосон айлд хашаа сэргээн засварлах зардал олгохгүй байхаар 

аймгийн онцгой комиссын хурлаар шийдвэрлэсэн гэх боловч хурлын тэмдэглэлд энэ 

тухай тусгаж баталгаажуулаагүй, улмаар шинээр гэр олгосон Г.Батхишиг, 

Д.Алтангэрэл, Б.Жаргалсайхан нарт хашаа сэргээн засварлах зардлыг давхардуулан 

олгосон байна. 

Засгийн газрын 2018 оны 358 дугаар тогтоолоор 12 аж, ахуйн нэгж байгууллагад 

тус бүр 3.0 сая төгрөгөөр тооцоолон нийт 36.0 сая төгрөг олгохоор шийдвэрлэсэн 

байхад . “Бугат, Жаргалан сумдад дэмжлэг үзүүлэх тухай” аймгийн Засаг даргын 2019 

оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/334 дүгээр захирамжаар Бугат сумын Засаг 

даргын Тамгын газрын шинэ, хуучин барилгын засварын зардалд 6.0 сая төгрөг, Эрүүл 

мэндийн төвийн дээврийн засварын зардалд 18.0 сая төгрөг, Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн засварын зардалд 5.0 сая төгрөг, Цэцэрлэгийн засварын зардалд 5.0 сая 

төгрөг, Цаг уурын барилгын засварын зардалд 1.5 сая төгрөг, нийт 35.5 сая төгрөгийг 

Засгийн газраас шийдвэрлэсэн хөрөнгөнөөс зарцуулах шийдвэр гаргаж олгосон байна.  

Засгийн газрын 358 дугаар тогтоолоор 12 аж ахуйн нэгж, байгууллагад олгох 36 

сая төгрөгнөөс гүйцэтгэлээр 5 аж ахуйн нэгж байгууллагад 35.5 сая төгрөг, 58 айлын 

хашаа сэргээн засварлахад зориулсан 87.0 сая төгрөгөөс гүйцэтгэлээр 58 өрхөд 58.5 

сая төгрөг зарцуулан нийт үлдэгдэл 29.0 сая төгрөгийг “Хөрөнгө зарцуулах тухай” 

аймгийн Засаг даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/417 дугаар захирамж 

үндэслэн Бугат сумын Алтайн алаг хайрхан хоршоо, Нарлаг сүүж хоршоо, Цагаан 

хайрхан хоршоо, Баян биж ХХК, Могойн бор ХХК-ийн дансруу тус бүр 4.5 сая төгрөг, 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн гал тогооны засвар хийж гүйцэтгэсэн гэх “Цэлмэг 

тэмүүн Алтай” ХХК-д 6.5 сая төгрөг шилжүүлэн зарцуулсан байна. Үүнээс Алтайн алаг 

хайрхан хоршооны данс руу шилжүүлсэн 4.5 сая төгрөгийн гүйлгээ хоршооны данс 

хаагдсаны улмаас буцсан гэж тайлбарлав. 

Бугат сумын Засаг даргын Тамгын газар, Ерөнхий боловсролын сургууль, 

Хүүхдийн цэцэрлэг, Соёлын төв болон Ус цаг уурын мэргэжилтэн нь гамшгийн улмаас 

учирсан хохирлыг барагдуулахаар хүсэлт, нэхэмжлэхээ тус бүр зургийн хамт ирүүлсэн 

байна. Бугат сумын Эрүүл мэндийн төв нь төлбөрийн нэхэмжлэхээс өөр баримт 

ирүүлээгүй байхад 18.0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон, мөн Бугат сумын Засаг 

даргын тамгын газрын 2019 оны 03/91 дүгээр албан бичгээр шуурганы улмаас эд 

материалын хохиролтой байгаа 3 хоршоо, 1 аж ахуйн нэгжийн хөрөнгийн тооцооны 



материал хүргүүлэв гэсэн боловч нэг байшингийн дотор болон гаднаас авсан 

зурагнаас өөр материал ирүүлээгүй байхад 3 хоршоо, 2 аж ахуйн нэгжийн дансруу 

зөвхөн нэхэмжлэх үндэслэн тус бүр 4.5 сая төгрөг шилжүүлсэн байна. Ерөнхий 

боловсролын сургуулийн гал тогооны барилгын засварын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн 

“Цэлмэг тэнүүн Алтай” ХХК нь хийсэн ажлын тайланг зургаар баталгаажуулан 

ирүүлсэн мэт боловч 2018 онд гэрээгээр гүйцэтгэсэн их засварын ажлын өмнөх болон 

дараах зургийг хавсаргасан байлаа.  

Бугат сумын Эрүүл мэндийн төв нь төлбөрийн нэхэмжлэхээс өөр баримт 

ирүүлээгүй байхад 18.0 сая төгрөгийг“Бугат, Жаргалан сумдад дэмжлэг үзүүлэх тухай” 

аймгийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/334 дүгээр 

захирамжаар үндэслэн 2019 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдөр олгосон байна. 

Дээрх төсөвт байгууллагууд болон аж ахуйн нэгжүүдэд гамшгийн үеэр нийт 

хэдэн төгрөгний хохирол учирсан болохыг тогтоогоогүй, аймгийн онцгой комиссын 

хурлаар энэ талаар нарийвчлан авч хэлэлцээгүй байтал ямар нэгэн тооцоо судалгаа, 

дүгнэлт, шийдвэргүйгээр айл өрхийн хашааг сэргээн засварлахад зориулсан 

хөрөнгөнөөс танаж, аж ахуйн нэгжүүдийг санхүүжүүлсэн байгаа нь  хууль, журамд 

нийцэхгүй байна. 

Бугат сумд болсон гамшигтай холбоотойгоор Засгийн Газраас шийдвэрлэсэн 

хөрөнгийг зарцуулахдаа дараах зөрчлийг гаргасан байна. Үүнд: 

 1. Хохирлын үнэлгээ тогтоогоогүй, гамшгаас хамгаалах Улсын хяналтын 

байцаагчийн болон бусад мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, шийдвэргүйгээр “Бугат, 

Жаргалан сумдад дэмжлэг үзүүлэх тухай” аймгийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар 

сарын 09-ний өдрийн А/334 дүгээр захирамжаар Бугат сумын Засаг даргын Тамгын 

газрын шинэ, хуучин барилгын засварын зардалд 6.0 сая төгрөг, Эрүүл мэндийн 

төвийн дээврийн засварын зардалд 18.0 сая төгрөг, Ерөнхий боловсролын сургуулийн 

засварын зардалд 5.0 сая төгрөг, Цэцэрлэгийн засварын зардалд 5.0 сая төгрөг, Цаг 

уурын барилгын засварын зардалд 1.5 сая төгрөг, нийт 35.5 сая төгрөг, “Хөрөнгө 

зарцуулах тухай” аймгийн Засаг даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/417 

дугаар захирамжаар Бугат сумын Алтайн алаг хайрхан хоршоо, Нарлаг сүүж хоршоо, 

Цагаан хайрхан хоршоо, Баян биж ХХК, Могойн бор ХХК-ийн дансруу тус бүр 4.5 сая 

төгрөг, Ерөнхий боловсролын сургуулийн гал тогооны засвар хийж гүйцэтгэсэн гэх 

“Цэлмэг тэмүүн Алтай” ХХК-д 6.5 сая төгрөг, нийт 29.0 сая төгрөг, тус 2 захирамжаар 

нийт 64.5 сая төгрөгийг зарцуулах шийдвэр гарган шилжүүлсэн байгаа нь Гамшгаас 

хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.12/ Гамшгийн эрсдлийн болон 

гамшгийн хохирол, хэрэгцээний үнэлгээ хийлгэж, шаардлагатай арга хэмжээг 

төлөвлөх, хэрэгжүүлэх./, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 133 дугаар 

тогтоолын хавсралтын 3.1/Гамшгийн хохирол, хэрэгцээний үнэлгээнд үндэслэн аймаг, 



нийслэл, сум дүүргийн онцгой комиссын шийдвэрээр тухайн шатны Засаг дарга нь 

нэрвэгдэгсдэд дэмжлэг үзүүлнэ./, “Хөрөнгө зарцуулах тухай” Монгол Улсын Засгийн 

газрын 2018 оны 358 дугаар тогтоолыг 

 2. Айл өрхийн хашаа сэргээн засварлахад нийт 58 айлд 87.0 сая төгрөг 

зарцуулахаар шийдвэрлэсэн байхад 28.5 сая төгрөгийг зориулалтын дагуу 

зарцуулаагүй байгаа нь “Хөрөнгө зарцуулах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 

оны 358 дугаар тогтоолыг 

 3. Хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт хийж, гүйцэтгэлийн тайланг 9 дүгээр сарын 

15-ны өдрийн дотор аймгийн Онцгой комисст танилцуулаагүй байгаа нь “Бугат, 

Жаргалан сумдад дэмжлэг үзүүлэх тухай” аймгийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар 

сарын 09-ний өдрийн А/334 дүгээр захирамж, “Хөрөнгө зарцуулах тухай” аймгийн 

Засаг даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/417 дугаар захирамжийг тус 

тус зөрчиж байна. 
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САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  УЛСЫН 

АХЛАХ БАЙЦААГЧ:                            Ч.ДУЛМАА 

 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  УЛСЫН 

БАЙЦААГЧ:                    А.БҮРЭНДЭЛГЭР 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  УЛСЫН 

БАЙЦААГЧ:                           Б. ДЭЛГЭРБАЯР 

 


