
 

 

 

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 03 дугаар тогтоолын дагуу Говь-

Алтай аймгийн ХХААГ-аас 2017 онд зохион байгуулсан бэлчээрийн хортон шавж 

устгалын ажилд улсын төсвийн хөрөнгийн эх үүсвэрээс зарцуулсан 119000.0 мянган 

төгрөгийн зарцуулалт, мөн Тонхил сумд царцаа устгалын ажилд зарцуулсан хөрөнгө 

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” 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 байцаагч Ц.Баттөр, 2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс ажлын 3-н 

өдрийн хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

- Говь-Алтай аймгийн ХХААГ-аас 2017 онд зохион байгуулсан бэлчээрийн хортон 

шавж устгалын ажилд улсын төсвийн хөрөнгийн эх үүсвэрээс зарцуулсан 119000.0 

мянган төгрөгийн зарцуулалт,  

-  Тонхил сумд царцаа устгалын ажилд зарцуулсан хөрөнгө, түүнээс шатахуунд 

зарцуулсан хөрөнгө. 



ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

2019  оны 11 дүгээр сарын 28-ны 16 цаг 30 минутад аймгийн ХХААГ-т биеэр 

очиж, МАА-н албаны дарга С.Эрдэнэ-Очир, нягтлан бодогч Т.Галсан нарт 

удирдамжийг танилцуулснаар баримтыг хүлээж авсан болно. 

Царцаа устгалын ажлын эх үүсвэр бүрдүүлэлт: 

д/д Байгууллагын нэр Гүйлгээний утга Огноо Орлогын дүн / мян.төг/ 

1 ХХАА-н яам Царцаа устгалын санхүүжилт 2017.06.28 100,000.0 

2 ХХАА-н яам Царцаа устгалын санхүүжилт 2017.12.25 19,460.0 

дүн 119,460.0 

 

Мөн 29,8 мянган га талбайд зарцуулах, 13325445 төгрөгийн үнэ бүхий  1500 л 

“Карате-5%” –н бодисыг нийлүүлсэн байна. 

“Мэдэгдэл хүргүүлэх тухай”  ХХАА-н яамны 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны 

өдрийн 04/2022  дугаартай албан бичигт уг бодисын талаарх мэдээллийг бүрэн 

тусгаснаас гадна хүлээж аваад царцаатай тэмцэх ажлын санхүүжилтээс тээврийн 

зардлыг гаргаж санхүүжүүлэхээр заасан байна. 

“Ажлын хэсэг байгуулах тухай” Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын 2017 оны 07 

дугаар сарын 05-ны өдрийн А/238 дугаар захирамжаар бэлчээрийн хөнөөлт царцаатай 

тэмцэх ажлын хэсгийг доор бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан байна. Үүнд: 

Ажлын хэсгийн ахлагч: Б.Баян-Эрдэнэ /Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга/ 

Гишүүд:          Р.Даваадорж /Тонхил сумын Засаг дарга/ 

                        Д.Баярсайхан /Жаргалан сумын Засаг дарга/ 

                        Э.Пүрэвдорж /Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын мэргэжилтэн/ 

                         Т.Галсан/Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын нягтлан бодогч/ 

Ажлын явцад “Хөх-Ам булаг” ХХК-ий захирал Ш.Нармандахтай /99791140/, 

тухайн үед Тонхил сумын МЭҮТ-т ажиллаж байсан Б.Пүрэвжавтай /99714803/, тус 

ажилд ажилласан н.Алдарын хадам эгч, Мөнхжаргалын бэр /99212098/ зэрэг 

хүмүүстэй утсаар холбогдож тайлбар авсан болно.  

Тогтоолд: 

Царцаа устгалын төсөвт орсон 119000.0 мянган төгрөгийн зарцуулалтын 

тайланг  зориулалт тус бүрээр нь гаргах: 

 Шалгалтаар: 

Царцаа устгалын ажлын эх үүсвэрийн зарцуулалт: 



Аймгийн  ХХААГ-ын нэмэлт санхүүжилтийн дансаар дамжин царцаа устгалын 

ажилд зарцуулсан хөрөнгийг тус дансны хуулга, гүйлгээний баримттай тулган 

түүвэрлэж ажиллав. 

д/д Хүлээн авагч ААН, 
иргэн 

Гүйлгээний утга Огноо Орлогын дүн 
 / мян.төг/ 

тайлбар 

1 МТ 
Сонгинохайрхан 

Царцаа устгалын ажил 2017.07.18 2000.0 Шатахуун 

2 Хөх-Ам булаг ХХК Шатахууны үнэ 2017.08.16 29,728.0 Шатахуун 

3 Хонгор буурал 
ХХК 

Хөдөлмөр хамгааллын 
хувцас 

2017.07.27 1500.0 Хувцас 

4 Т.Дэлгэрдалай Бодис тээвэрлэсний 
хөлс 

2017.07.27 1192.0 Тээврийн хөлс 

5 Хөх-Ам булаг ХХК Шатахууны үнэ 2017.12.26 4059.0 Шатахуун 

6 Монсуль ХХК Шатахууны үнэ 2017.12.26 13,490.6 Шатахуун 

7 Монсуль ХХК Шатахууны үнэ 2017.08.16 28,450.4 Шатахуун 

8 Жаргалан сумын 
ЗДТГ 

Ажлын хөлс 2017.08.16 6,600.0 Цалин 

9 Тонхил сумын 
ЗДТГ 

Ажлын хөлс 2017.08.16 6,600.0 Цалин 

10 Тонхил сумын 
ЗДТГ 

Тээврийн хэрэгслийн 
түрээсийн төлбөр 

2017.12.26 1,910.4 түрээс 

11 Жаргалан сумын 
ЗДТГ 

Тээврийн хэрэгслийн 
түрээсийн төлбөр 

2017.12.15 1,800.0 түрээс 

12 Тонхил сумын 
ЗДТГ 

Тээврийн хэрэгслийн 
түрээсийн төлбөр 

2017.12.15 789.6 түрээс 

13 МТ 
Сонгинохайрхан 

Царцаа устгалын ажил 2017.07.29 500.0 Шатахуун 

14 ХХААГ 
ХХААГ-ын мэргэжилтэн 

жолооч нарын 
томилолт 

2017.12.15 840.0 томилолт 

15 Хөх-Ам булаг ХХК Шатахууны үнэ 2017.10.11 20,000.0 Шатахуун 

Дүн 119,460.0 - 

 

Тогтоолд: 

-  Тонхил сумд царцаа устгалын ажил явагдахад хичнээн төгрөг зарцуулсан эсэх, 

Үүнээс шатахуунд хичнээн төгрөг зарцуулсан эсэх, Энэ нь санхүүгийн анхан шатны 

баримтын бүрдүүлэлтийн шаардлага хангаж байгаа эсэх. 

Шалгалтаар: 

Тонхил сумд зарцуулсан хөрөнгө: 

д/д Хүлээн авагч ААН, 
иргэн 

Гүйлгээний утга Огноо Орлогын дүн 
 / мян.төг/ 

тайлбар 

1 Хөх-Ам булаг ХХК Шатахууны үнэ 2017.08.16 29,728.0 Шатахуун 

2 Хөх-Ам булаг ХХК Шатахууны үнэ 2017.12.26 4059.0 Шатахуун 

3 Тонхил сумын 
ЗДТГ 

Ажлын хөлс 2017.08.16 6,600.0 Цалин 

4 Тонхил сумын 
ЗДТГ 

Тээврийн хэрэгслийн 
түрээсийн төлбөр 

2017.12.26 1,910.4 түрээс 

5 Тонхил сумын Тээврийн хэрэгслийн 2017.12.15 789.6 түрээс 



ЗДТГ түрээсийн төлбөр 

6 Хөх-Ам булаг ХХК Шатахууны үнэ 2017.10.11 20,000.0 Шатахуун 

Дүн 63086.8 - 

 

 Тонхил сумд зарцуулсан шатахуун: 

“Шатахууны жижиглэн худалдаа, төлбөр, гэрээний үндсэн дээр бөөний 

худалдаа” гэсэн үйл ажиллагааны чиглэл бүхий “Хөх-ам булаг” ХХК-ий харилцах 

дансруу 3 удаагийн үйлдлээр 53787.0 мянган төгрөгийг дараах байдлаар шилжүүлсэн 

байна. Хүснэгтээр харуулав. 

д/д Байгууллагын нэр Гүйлгээний утга Огноо Орлогын дүн / мян.төг/ 

1 Хөх-Ам булаг ХХК Шатахууны үнэ 2017.08.16 29,728.0 

2 Хөх-Ам булаг ХХК Царцаа устгалын зардал 2017.10.11 20,000.0 

3 Хөх-Ам булаг ХХК Царцаа устгалын зардал 2017.12.26 4059.0 

Дүн 53,787.0 

 

  Зарцуулсан шатахуун төрлөөр: 

д/д Шатахууны төрөл Зарцуулсан шатахуун Нэгжийн үнэ Нийт үнэ /төг/ 

1 Дизель түлш 26880 1850 49728000 

2 А-80 2460 1650 4059000 

Дүн - 53787000 

 

Санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдүүлэлтийн шаардлага хангаж 

байгаа эсэх: 

 Санхүүгийн анхан шатны баримтаас үзэхэд нийт авсан шатахуунаа ажилласан 

өдөртөө тэнцүү хувааж зарцуулснаар жагсаалт үйлдсэн, жолоочийн тооцооны хуудас 

хөтлөөгүй байна. 

 Мөн өдөр бүр сумын төвөөс шатахуун авснаар баримт бүрдүүлсэн нь бодит 

байдалтай нийцэхгүй байхаар дүр зураг харагдаж байна. 

ТАВ: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, ЗӨРЧИГДСӨН 

ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

1. Тонхил сумын төвд үйл ажиллагаа явуулдаг “Хөх-Ам булаг” ХХК-ий шатахуун 

түгээх станцаас өдөр бүр шатахуун авснаар баримт бүрдүүлсэн, жолоочийн тооцооны 

хуудсаар шатахуун зарцуулалтыг тайлагнаагүй учир явсан замын урт болон шатахуун 

зарцуулалтын нормыг тооцох боломжгүй байлаа. Энэ үйлдэл нь “Маягт, заавар батлах 

тухай”  Санхүү, эдийн засгийн сайд, Үндэсний статистикийн газрын даргын 2002 оны 

06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 171/111 дүгээр тушаал, Нягтлан бодох бүртгэлийн 



тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 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/ 

дахь заалтыг тус тус зөрчсөн байна.  

 

ХЯНАСАН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГА,  

УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ:                                                                    Д.ГАНЗОРИГ 

:                                                                                               

БИЧСЭН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  УЛСЫН 

БАЙЦААГЧ:                                                                                            Ц.БАТТӨР 


