
 

 

 

 Санхүүгийн хяналт, шалгалт 

хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО.  

Иргэдээс аймгийн Засаг даргад хандан гаргасан өргөдлийг хянан 

шийдвэрлүүлэхээр тус албанд албан бичгээр шилжүүлсний дагуу Цээл сумын  

төсөвт байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагааны өргөдөлд тусгагдсан 

хугацааны  худалдан авалт, хандив тусламж, цаг бүртгэл, цалин олголт, өр 

,авлага, төсвийн зарцуулалт нь холбогдох хууль, эрх зүйн актуудад нийцэж байгаа 

эсэхийг шалгаж, шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг холбогдох хуулийн дагуу 

шийдвэрлэхэд хяналт шалгалтын зорилго оршино. 

 

ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН, ХУГАЦАА 

Шалгалтыг аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын 

албаны дарга, СХШ-ын Улсын ахлах байцаагч Д.Ганзориг ахалж, СХШ-ын Улсын 

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

Б.Дэлгэрбаяр нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 

3 хоногийн хугацаанд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийв. 

 

 ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Өргөдөлд дараах зүйлүүдийг шийдвэрлэж өгөхийг хүссэн байна. Үүнд: 

1. Цээл сумын төсөвт байгууллагуудын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 

авалтыг зохион байгуулсан байдал /2018-2019 он/; 

2. Төсөл, хөтөлбөр, хандив тусламжийн зарцуулалт, 2015-2018 онд сум, 

байгууллагад “Алтайн хүдэр” ХХК-аас өгсөн хандивын бүртгэл, тайлагналтын 

талаар; 

3. Эрүүл мэндийн төв, Соѐл мэдээллийн төвийн 2018-2019 оны цаг бүртгэл, 

цалин олголтыг тулган шалгах; 

4. Эрүүл мэндийн төв, Соѐл мэдээллийн төвийнтөсвийн зарцуулалт, өр 

авлагыг шалгах; 

 



Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

Засаг даргын Тамгын газар: 

Цээл сумын Засаг даргын Тамгын газар, багийн Засаг дарга, нөөц хөрөнгийн  

2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, 

цэвэр хөрөнгө, өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээ болон төсвийн гүйцэтгэлийн 

тайланг материаллаг зүйлсийн хувьд Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хууль, УСНББОУС-д нийцүүлж, Сангийн сайдын баталсан 

бодлого, журам, зааврын дагуу үнэн, бодитой, шударга илэрхийлсэн тул 

“Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

 Албан томилолтоор ажилласан ажиллагсдад 121.5 мянган төгрөгийн хоолны 

мөнгийг давхардуулан олгосон, Бичиг хэргийн ажилтанд нууцын нэмэгдэл 563.1 

мянган төгрөг олгосон, иргэн Б.Батцоожоос өгсөн 8 бог мал 680.0 мянган төгрөгийн 

хөрөнгийг эд хариуцагчийн тайланд орлогоор аваагүй зөрчилд төлбөрийн акт 

тогтоосон байна. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд 

19.2 сая төгрөгийн төлбөрийн акт тогтоосон байна. 

2018 оны 12 дугаар 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн тайланд 

аймгийн аудитын газраас аудит хийж санхүүгийн тайлан нь Монгол Улсын 

“Төсвийн тухай”, “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хууль болон Сангийн сайдын 

баталсан бодлого, журам, зааврын дагуу үнэн, бодитой, шудрага илэрхийлсэн тул 

зөрчилгүй санал дүгнэлт өгчээ. Аудитаар дараах зөрчил илэрсэн байна. Үүнд:  

1. Алтайн хөгжил төрийн бус байгууллагаас хандиваар өгсөн 14.5 сая 

төгрөгийн тоглоомын тоног төхөөрөмжийг орлого аваагүй зөрчилд эд хариуцагчийн 

тайланд тусгах төлбөрийн акт тогтоосон байна. 

2. Тус онд ХХОАТ 4.7 сая төгрөгийг илүү шилжүүлж авлагаар тайлагнаагүй 

зөрчил илрүүлж аймгийн Төрийн сангийн төсвийн орлогын дансанд 

төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоосон байна.  

Эрүүл мэндийн төв: 

Тус сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр 

дуусгавар болсон санхүүгийн тайланд холбогдох хуулийн хүрээнд “Сүлд-Аудит” 

ХХК –аас гэрээний үндсэн дээр аудит хийж, “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн 

байна. 

Шалгалтаар:  

Малчдаас хандив тусламжаар өгсөн 5 толгой хонийг орон нутгийн зах 

зээлийн үнэ болох 350.0 мянган төгрөгөөр үнэлж, данс бүртгэлд тусгахаар, 



Ариутгагч, нярав М.Хүрлээд амралттай байх хугацаанд үндэслэлгүйгээр 

олгосон 1,3 сая төгрөгийн цалинг орон нутгийн төсвийн орлого болгохоор тус тус 

шийдвэрлэжээ.  

 Хүүхдийн цэцэрлэг: 

Цээл сумын Хүүхдийн цэцэрлэгийн 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний 

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

мөнгөн гүйлгээ болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг материаллаг зүйлсийн хувьд 

Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, УСНББОУС-д 

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

бодитой, шударга илэрхийлсэн тул “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

Сайн малчны хандиваар өгсөн 10 хонь 800.0 мянган төгрөгийг нягтлан 

бодох бүртгэлд тусгаагүй зөрчилд төлбөрийн акт тогтоожээ. 

 Аудитын газраас Цээл сумын “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол 

олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитаар: 

 Бэлтгэн нийлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээнд тусгасан үнээс өндөр үнээр 

хүнсний материал бэлтгэсэн зөрчилд129.6 мянган төгрөгийн төлбөрийн акт 

тогтоож, тайлант онд зарлавал зохих худалдан авах ажиллагааг хугацаанд нь 

зохион байгуулаагүй, өмнөх жилийн гэрээг үргэлжлүүлсэн, худалдан авах үйл 

ажиллагаа зохион байгуулсан боловч материалын нэр төрлийг буруу сонгосноор 

18480.2 мянган төгрөгийн шууд худалдан авалт хийсэн зөрчилд албан шаардлага 

хүргүүлсэн байна. 

Соёл мэдээллийн төв: 

Тус байгууллагын 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн 

тайлангийн аудит хийж 370,0 мянган төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар албан 

шаардлага хүргүүлж, 331.1 мянган төгрөгийг татварын бус орлогын дансанд 

төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоосон байна. 

 

ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД.  

Манай байгууллагад шилжүүлсэн өргөдлийн дагуу удирдамж 

боловсрууланбаталж, сумын холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулан дараах 

ажлыг хийж гүйцэтгэв.  

1.Цээл сумын төсөвт байгууллагуудын бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авалтыг зохион байгуулсан байдал /2018-2019 он/; 

Тендер сонгон шалгаруулах ажиллагаа нийтлэг: 

 “Үнэлгээний хороо байгуулах тухай” сумын Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр 

сарын 01-ний өдрийн А/35 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн 2019 



оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 01 дүгээр зөвлөмжид “Хүүхдийн цэцэрлэг, 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны хүүхдийн хоолны мах, үдийн цай 

хөтөлбөрийн хүнс худалдан авах” ажилд бараа нийлүүлэх санал ирүүлсэн Ирвэст 

сонор ХХК, Хөвчийн найтуур хоршоо, Таян баялаг ХХК-иудын тендерийг Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 

тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.4 дэх хэсгийг үндэслэн шаардлагад нийцээгүй 

тендер гэж үзсэн тул тус хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.4 дэх хэсгийг үндэслэн 

гэрээ шууд байгуулан ажиллах тухай зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн байна.  

Дээрх зөвлөмжийг үндэслэн “Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай” сумын Засаг 

даргын 2019 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/62 дугаар захирамжаар 

Хүүхдийн цэцэрлэгийн мах, хүнсний материал нийлүүлэх ажлыг Ирвэст сонор 

ХХК-иар, Ерөнхий боловсролын сургуулийн байрны хүүхдийн хоолны мах, хүнсний 

материал нийлүүлэхажлыг Хөвчийн найтуур хоршоогоор, үдийн цай хөтөлбөрийн 

хүнс нийлүүлэх ажлыг Таян баялаг ХХК-иар гүйцэтгүүлэхээр гэрээ байгуулах эрх 

олгосон байгаа нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг зөрчиж байна. 

Засаг даргын Тамгын газар: 

 Засаг даргын Тамгын газар нь 2018 онд нийт 19300.0 мянган төгрөгийн 

түлш, халаалтын зардлын батлагдсан төсөвтэй байсан ба 20026.1 мянган төгрөг 

зарцуулан 726.1 мянган төгрөгийг батлагдсан төсвөөс хэтрүүлэн, гэрэл 

цахилгааны зардлын хэмнэсэн дүнгээс гүйлгэн зарцуулсан бөгөөд бүлгийн дүнгээр 

хэтрээгүй байна. 2018 онд сумын хэмжээнд түлш халаалтын зардлаас хөрөнгө 

зарцуулахдаа худалдан авах ажиллагааны тендер сонгон шалгаруулалтгүйгээр 

шууд худалдан авалт хийсэн байна. 

2019 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2019 оны 5 дугаар сарын 31-ний 

өдрийн хооронд нүүрс, модыг иргэн, аж ахуйн нэгжээс шууд худалдаж авсан 

бөгөөд сумын Засаг даргын “Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай” 2019 оны 10 дугаар 

сарын 14-ны өдрийн А/84 дүгээр захирамжаар Засаг даргын Тамгын газарт нүүрс 

нийлүүлэх ажлыг иргэн Б.Хүрэлбаатар, З.Лхагвасүрэн нараар гүйцэтгүүлэхээр 

гэрээ байгуулах эрх олгосны дагуу иргэн З.Лхагвасүрэнтэй 2019 оны 10 дугаар 

сарын 21-ний өдрөөс эхлэн 1 жилийн хугацаанд нүүрс, мод нийлүүлэх худалдах, 

худалдан авах гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 

Засаг даргын Тамгын газрын нүүрс, модны худалдан авалт-2019 он 

        

/Төгрөгөөр/ 

Төсвийн хуваарь 
Түлш Жин Үнэ 

Нийт 
үнэ 

Төлсөн дүн Гүйцэтгэл Хэлбэлзэл 
Жилээр сараар 

18565300 
1 1937000 

Нүүрс 10000 150 1500000 1337000 

1937000 0 Мод 1250 160 200000 200000 

Мод 2500 160 400000 400000 

2 1937000 Нүүрс 5000 150 750000 913000 1843500 93500 



Нүүрс 5000 150 750000 750000 

Мод 1128.13 160 180500 180500 

3 1937000 
Нүүрс 10000 150 1500000 1500000 

2030500 0 
Нүүрс 5000 150 750000 530500 

4 1937000 
Нүүрс 2000 150 300000 300000 

519500 1417500 
Өр       219500 

5 968000 Нүүрс 7000 150 1050000 1050000 1050000 500 

9 968000               

10 1937000 
Нүүрс 10000 170 1700000 1700000 

2900000 5500 
Нүүрс 10000 170 1700000 1200000 

11 2902300 
Нүүрс 8000 170 1360000 1860000 

2907800 0 
Мод 10000 190 1900000 1047800 

12 5377000       0       

Нийт  86878.1   0 13188300     

 

Хүснэгтээс үзвэл 2019 онд нийт 18565.3 мянган төгрөгийн түлш, халаалтын 

зардлын батлагдсан төсөвтэйгээс 2019 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 

байдлаар 13188.3 мянган төгрөг зарцуулсан бөгөөд батлагдсан төсвөөс хэтрүүлэн 

зарцуулаагүй байна. 

Хүүхдийн цэцэрлэгт мах, хүнсний материал нийлүүлэх ажил: 

 2018, 2019 онд сумын Засаг даргын захирамжаар үнэлгээний хороо 

байгуулан, тус үнэлгээний хорооноос ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу Засаг даргын 

захирамжаар гэрээ байгуулах эрх олгосон аж ахуйн нэгжүүдтэй худалдах, 

худалдан авах гэрээ байгуулан ажилласан байна. 

 Гэрээ байгуулаагүй аж ахуйн нэгжээс хийсэн худалдан авалт, гэрээнд 

тусгасан үнийн дүнгээс илүү үнээр авсан зөрчилд Төрийн аудитын газраас “Төрөөс 

сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийсэн 

гүйцэтгэлийн аудитаар төлбөрийн акт тогтоож, албан шаардлага ирүүлсэн байна. 

Хүүхдийн цэцэрлэгийн мах, хүнсний материалын худалдан авалт-2019 он 

      

/Төгрөгөөр/ 

Төсвийн хуваарь Нэхэмжилсэн 
дүн 

Төлсөн 
дүн 

Харилцагч Гүйцэтгэлээр 
Төсвийн 

хэлбэлзэл Жилээр сараар 

28258100 

1 3068700 
726200 726200 Таян баялаг ХХК 

3030200 38500 
2304000 2304000 Б.Нэргүй 

2 3068700 

16800 16800 Алтангэрэл 

3031600 75600 1982800 1982800 Таян баялаг ХХК 

1032000 1032000 Сонорбаян ХХК 

3 1037500 

918000 918000 Сонорбаян ХХК 

1108600 4500 
49000 49000 Таян баялаг ХХК 

33600 33600 Алтангэрэл 

108000 108000 Мөнх-Очир 

4 3068700 

1593500 1593500 Таян баялаг ХХК 

3067100 6100 1437600 1437600 Сонорбаян ХХК 

36000 36000 Мөнх-Очир 

5 3068700 3030350 3030350 Ирвэст сонор 3030350 44450 

6 1190000 1190000 1190000 Ирвэст сонор 1190000 44450 

9 3943600 2477300 2477300 Ихэр таян 2477300 1510750 



хоршоо 

10 1553100 

81000 81000 З.Мөнх-Очир 

3062950 900 
42000 42000 

Ихэр таян 
хоршоо 

1475500 1475500 Сонорбаян ХХК 

1464450 1464450 Сонорбаян ХХК 

11 4068700 
2601300 2601300 

Ихэр таян 
хоршоо 4031300 38300 

1430000 1430000 Сонорбаян ХХК 

12 4190400           

Нийт 24029400 24029400       

  

Хүснэгтээс үзвэл Хүүхдийн цэцэрлэг нь 2019 онд нийт 28258.1 мянган 

төгрөгийн мах, хүнсний материал худалдан авах батлагдсан төсөвтэйгээс 2019 

оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар 24029.4 мянган төгрөгийн худалдан 

авалт хийж, 12 дугаар сард 4190.4 мянган төгрөгийн худалдан авалт хийхээр 

төсөвтэй бөгөөд батлагдсан төсвөөс хэтэрсэн зарцуулалт хийгээгүй байна. 

Хүүхдийн цэцэрлэгийн нүүрс, модны худалдан авалт-2019 он 

         

/Төгрөгөөр/  

Төсвийн хуваарь 
Түлш Жин Үнэ Нийт үнэ Төлсөн дүн Харилцагч Хэлбэлзэл 

Жилээр сараар 

9510400 

1 1188800 Мод 7430 160 1188800 1188800 Я.Цэрэнпагма 0 

2 1188800 Нүүрс 7800 150 1170000 1170000 Я.Ганхуяг 18800 

3 1188800 Мод 7500 160 1200000 1200000 Я.Цэрэнпагма 7600 

4 1188800 Мод 7400 160 1184000 1184000 Я.Цэрэнпагма 12400 

9 1188800 Мод 7500 160 1200000 1200000 Я.Цэрэнпагма 1200 

10 1188800 
Нүүрс 7000 170 1190000 1190000 

Ихэр таян 
хоршоо 

0 

11 1188800 
Нүүрс 6900 170 1173000 1173000 

Ихэр таян 
хоршоо 

15800 

12 1188800       0       

  
 Нийт  51530   0 8305800    

  

 Хүснэгтээс үзвэл 2019 онд нийт 9510.4 мянган төгрөгийн түлш, халаалтын 

зардлын батлагдсан төсөвтэй байна. 2019 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 

байдлаар 8305.8 мянган төгрөгийн худалдан авалт хийсэн бөгөөд батлагдсан 

төсвөөс хэтрүүлэн зарцуулаагүй байна.  

Орон нутгийн хөгжлийн сан: 

2018 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангаас 58.6 сая төгрөгийг зарцуулснаас 

өмнөх оны хийж гүйцэтгэсэн ажлын үлдэгдэл төлбөрт 34.9 мянган төгрөгийг олгож 

тайлант онд 2 ажилд 18.7 сая төгрөг, баяр наадмын зардал 5.0 сая төгрөгийг тус 

тус зарцуулсан байна.  



2019 онд 190150.4 мянган төгрөгийг зарцуулахаар батлагдсан бөгөөд 5 

ажилд 145150.4 мянган төгрөг, сумын баяр наадамд 5.0 сая төгрөг, нийт 150150.4 

мянган төгрөгийг зарцуулсан байна.  

Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудаас сумын төвийн засмал зам хийх ажил 

одоогоор хийгдээгүй байна. 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт: 

2018 он 

Д/Д 

Төсөл арга 
хэмжээний нэр 
байршил, хүчин 

чадал 

хэрэгжих 
хугацаа 

Төсөвт 
өртөг 

Төлөвлөгөө  санхүүжилт 
Гүйцэтгэлийн 

хувь 

1 
Сумын төвийн 

ерөнхий төлөвлөгөө 
боловсруулах 

2017-
2018 65.0 36.5 34.9 

100 

2 
Дэрстий багт мал 
эрүүлжүүлэх цогц 

хашаа барих 
2018 

5.0 5.0 5.0 
100 

3 
Сумын төвийн 

ундны усны худгийн 
засвар, тохижилт 

2018 
13.7 13.7 13.7 

100 

4 Баяр наадам 2018 5.0 5.0 5.0 100 

  дүн   88.7 60.2 58.6   

 

 2019 он 

д/д 
Төсөл арга хэмжээний 

нэр 
Төсөвт 
өртөг 

Олгосон 
санхүүжилт 

ХАА зарлагдсан тухай 
тайлбар 

1 
Үлийн цагаан оготно 

устгах 
4409.9 4409.9 

"Идэрчүүд" иргэдийн 
бүлэгтэй шууд гэрээ 
байгуулан ажилласан. 

2 
Дэрстий багт өвс 

тэжээлийн агуулахтай 
болох 

9000.0 9000.0 

Үнэлгээний хорооны 
зөвлөмжийг үндэслэн 
сумын Засаг дарга 
захирамж гаргаж "Их Таян" 
иргэдийн бүлэгтэй гэрээ 
байгуулан ажилласан. 

3 

Худаг уст цэг гаргах 
/19500.0 мянган 

төгрөгөөр 4 худаг 
гаргасан./ 

78000.0 78000.0 

Үнэлгээний хорооны 
зөвлөмжийг үндэслэн "Од 
шандас" ХХК-тай гэрээ 
байгуулан ажиллах 
захирамж гаргасан. 

4 

Эрүүл мэндийн төвийн 
гадна тохижилтын 

зардал тохижилтын 
зураг хийлгэх 

48740.5 48740.5 

Үнэлгээний хорооны 
зөвлөмжийг үндэслэн 
"Харшийн цуурай" ХХК-тай 
гэрээ байгуулан ажиллах 
захирамж гаргасан. 

5 
Сумын төвийн айл 
өрхийг стандартын 

шинэ хаягтай болгох 
5000.0 5000.0 

Сумын Засаг дарга 
гүйцэтгэгч ХХК-ий 

захиралтай шууд гэрээ 
байгуулан ажилласан. 

6 Баяр наадам 5000.0 5000.0   



  
Сумын төвийн засмал 
зам хийх 40000.0   Хийгдээгүй байгаа 

  Нийт дүн 190150.4 150150.4   

 

Тайлант онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлуудад 

сумын Засаг дарга хуулийн дагуу сонгон шалгаруулалт зарлаж үнэлгээний хороо 

байгуулан гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж. гэрээ байгуулан ажилласан байна.  

Сумын хяналтын хороо орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэж 

байгаа бараа, ажил үйлчилгээнд явцын болон хийж дууссаны дараа хүлээн 

авахдаа хяналт хийж тэдний саналыг үндэслэн гүйцэтгэгчид төлбөрийг шилжүүлж 

хэвшсэн байна. 

Ерөнхий боловсролын сургууль. 

2018 оны хүнсний материал: 

Тус оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс6 дугаар сарын 8-ны өдрийг хүртэл 

“Хөвчийн найтуур” хоршооноос дотуур байрны сурагчдын хоол, хүнсний 

материалыг худалдан авах, “Ихэр таян” хоршооноос үдийн цай хөтөлбөрийн хүнс 

худалдан авах гэрээ байгуулан ажилласан байна. 

2018 оны 1 дүгээр сараас5 дугаар сарыг дуусталх хүнсний материал, 

мах, үдийн цай хөтөлбөрийн худалдан авалт: 

/Мянган төгрөгөөр/ 

Сар Дотуур 

байрны 

хүүхдий

н хоол 

төсөв 

Үдийн 

цай 

Худалдан авсан ААН, иргэн Мөнгөн дүн Тайлбар 

1 2333.5 1586.0 1. Ихэр таян хоршоо  1189.8 үдийн цай 

2 4321.0 4147.0 1. Хөвчийн найтуур хоршоо 

2. З.Пүрэвсүрэн 

2122.5 

1148.0 

Хүнсний материал 

Ямааны мах 

3 2924.0  1. Б.Хүрэлбаатар 

2. Хөвчийн найтуур 

3. Ихэр таян хоршоо 

98.0 

1667.5 

2941.6 

Ямааны мах  

Хүнсний материал 

Үдийн цайны махны үнэ 

4 3703.0 3852.0 1. Дусаал рашаан 

2. Ихэр таян хоршоо 

3. Б.Хүрэлбаатар 

4. Хөвчийн найтуур 

788.0 

1860.0 

540.0 

1770.3 

Махны үнэ 

Үдийн цай 

Сүү 

Хүнсний материал 

5 7245.0 2616.0 1. Хөвчийн найтуур 

2. Ихэр таян хоршоо 

3.Б.Хүрэлбаатар 

4. С.Энхбаатар 

5. З.Мягмарсүрэн 

6. Ихэр таян хоршоо 

7. З.Мягмарсүрэн 

1839.1 

3136.1 

1000.0 

1495.0 

372.6 

1428.6 

169.6 

Хүнсний материал 

Үдийн цай 

Махны үнэ 

Махны үнэ 

Хүнсний материал 

Үдийн цай 

Хүнсний материал 



8.Хөвчийн найтуур хоршоо 

9.Батболд 

567.2 

50.0 

Хүнсний материал 

Давсны үнэ 

ДҮН 20526.5 12201.0  24183.9  

 

Хүнсний материал, мах худалдан авах тендер шалгаруулах үнэлгээний 

хороо сургуулийн хүүхдийн хүнсний материал, мах, үдийн цай хөтөлбөрийн хүнс 

худалдан авах тендер зарласан байна.Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол, 

мах, үдийн цай хөтөлбөрийн худалдан авах ажилд “Ирвэст сонор” ХХК, “Таян 

баялаг” ХХК, “Хөвчийн найтуур” хоршоо үнийн санал ирүүлсэн боловч шаардлагад 

нийцээгүй тендер гэж дүгнэж гэрээ шууд байгуулан ажиллах зөвлөмжийг сумын 

Засаг даргад хүргүүлсэн байна. Үүнийг үндэслэн Засаг дарга сургуулийн хүүхдийн 

хоолны хүнсний материал, махыг “Суман таян” хоршоотой, үдийн цай нийлүүлэх 

ажлыг “Ихэр таян” хоршоотой гэрээ байгуулахыг сургуулийн захиралд даалгасан 

байна.2018 оны 9 дүгээр сараас дараах байдлаар худалдан авалт хийсэн байна. 

/Хүснэгтээр харуулав./  

2018 оны 9 дүгээр сараас 11 дүгээр сарыг дуусталх хүнсний материал, 

мах, үдийн цай хөтөлбөрийн худалдан авалт 

 /Мянган төгрөгөөр/ 

Сар Дотуур 

байрны 

хүүхдийн 

хоолтөсөв 

Үдийн 

цай 

төсөв 

Худалдан авсан ААН, 

иргэн 

Мөнгөн дүн  Тайлбар 

9 337.5  1. Хөвчийн найтуур хоршоо 

2. Мягмарсүрэн  

3. М.Энхмаа 

926.3 

498.8 

888.0 

Хүнсний материал 

Хүнсний материал 

Махны үнэ 

10 2900.0 5900.0 1. Ихэр таян хоршоо 

2.Суман таян хоршоо 

3. З.Мягмарсүрэн 

4. Ихэр таян хоршоо 

5. Хөвчийн найтуур хоршоо 

6. Ихэр таян хоршоо 

7. Ихэр таян хоршоо 

345.7 

1612.0 

487.2 

2650.7 

1216.7 

2173.1 

730.3 

Үдийн цай 

Махны үнэ 

Хүнсний материал 

Үдийн цай 

Хүнсний материал 

Үдийн цай 

Үдийн цай 

11 4500.0 3200.0 1. Суман таян хоршоо 

2. З.Мягмарсүрэн 

3. Хөвчийн найтуур хоршоо 

1053.0 

494.1 

1126.6 

Хонины мах  

Хүнсний материал 

Хүнсний материал 

12 -1020.0 2359.0 1. Ихэр таян хоршоо 

2. Хөвчийн найтуур хоршоо 

3. З.Мягмарсүрэн 

4. Ихэр таян хоршоо 

5. Ихэр таян хоршоо 

6. Суман таян хоршоо 

2646.0 

1168.4 

477.4 

2254.2 

90.0 

2621.8 

Үдийн цай 

Хүнсний материал 

Хүнсний материал 

Үдийн цай 

Сүү  

Махны үнэ 

ДҮН 6717.5 11459.0  23460.3  

Нийт 

дүн 

27244.0 23660.0  47644.2  



Бодолт            50904.0  47644.2 3259.8 мянган төгрөг 

хэмнэсэн 

 

2019 оны хүнсний материал:  

Тус сумд 2019 онд сургуулийн дотуур байрны хүүхдийн хоолны материал, 

үдийн цайны хүнсний материал худалдан авах ажлын тендер шалгаруулах 

үнэлгээний хороог 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 2019 оны 4 дүгээр сарын 01-ний 

өдрийн А/35 дугаар захирамжаар байгуулсан байна. 

Захирамжаар байгуулагдсан үнэлгээний хорооны гишүүд бүрэн 

бүрэлдэхүүнтэйгээр хуралдаж гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах журмыг 

харьцуулалтын аргаар  шалгаруулж сумын Засаг даргад зөвлөмж хүргүүлсэн 

байна. 

Сумын Засаг дарга зөвлөмжийг үндэслэн гэрээ байгуулах эрхийг 

Сургуулийн захиралд олгосон байна. 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн байрны хүүхдийн хоолны мах, хүнсний 

материал нийлүүлэх ажлыг “Хөвчийн найтуур” хоршоогоор, Үдийн цай 

хөтөлбөрийн хүнсний материалыг “Таян баялаг” ХХК-аар гүйцэтгүүлэх гэрээ 

байгуулахаарсумын Засаг даргын2019 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/42 

дугаар захирамжаар шийдвэрлэсэн байна. Мөн 2019 оны 8 дугаар сарын 16-ны 

өдөр үнэлгээний хорооны зөвлөмжийг үндэслэнСургуулийн үдийн цай хөтөлбөрийг 

“Ихэр таян” хоршоо, хоол, хүнсний материал нийлүүлэх ажлыг “Таян баялаг” ХХК, 

дотуур байрны хүүхдийн хоолны мах нийлүүлэх ажлыг “Хөвчийн найтуур” 

хоршоогоор тус тус гүйцэтгүүлэхээр гэрээ байгуулах эрхийг сумын Засаг даргын 

А/77 дугаар захирамж гарган олгож ажилласан байна. 

Захирамжийн дагуу Сургуулийн захирал дээр дурьдсан ААН-үүдтэй гэрээ 

байгуулан ажилласан байна. 

2019 онд худалдан авсан хүнсний материал, мах, үдийн цай 

хөтөлбөрийн худалдан авалт. 

Сар 

Дотуур байрны 

хүүхдийн 

хоолтөсөв/мянган 

төгрөгөөр 

Үдийн цай 

төсөв 

/мянган 

төгрөгөөр/ 

Худалдан авсан ААН, 

иргэн 

Мөнгөн дүн 

/мянган 

төгрөгөөр/ 

Тайлбар 

1 1932.5 1480.0 1. Хөвчийн найтуур хоршоо 1115.1 Хүнсний материал 

2 3752.5 2960.0 
2. З.Мягмарсүрэн 

3. Ихэр таян хоршоо 

540.6 

2128.2 

Хүнсний материал 

Үдийн цай 

3 2852.5 2220.0 

1. Ихэр таян хоршоо 

2.Хөвчийн найтуур хоршоо 

3.З.Мягмарсүрэн 

2247.6 

1367.4 

517.4 

Үдийн цай 

Хүнсний материал 

Хүнсний материал 

4 2852.5 2220.0 
1. Хөвчийн найтуур хоршоо 

2.З.Мягмарсүрэн 

1427.6 

411.2 

Хүнсний материал 

Хүнсний материал 



3. Суман таян хоршоо 

4.Ихэр таян хоршоо 

3524.0 

1918.2 

Махны үнэ 

Үдийн цай 

5 3752.5 2960.0 

1. З.Мягмарсүрэн 

2.Хөвчийн найтуур 

3.Таянбаялаг ХХК 

4.Мөнх-Очир 

885.2 

2447.1 

3555.8 

445.5 

Хүнсний материал 

Хүнсний материал 

Хүнсний материал 

сүү 

6 -464.0 -1656.0 

1. Хөвчийн найтуур хоршоо 

2. З.Мягмарсүрэн 

3.Таянбулаг ХХК 

531.9 

207.0 

377.4 

Хүнсний материал 

Хүнсний материал 

Үдийн цай 

7 0 0    

8 0 2960.0    

9 3640.0 0 

1.Хөвчийн найтуур хоршоо 

2. Ихэр таян хоршоо 

3.Таянбаялаг ХХК 

3110.0 

2889.0 

1644.8 

Хүнсний материал 

Үдийн цай 

Хүнсний үнэ 

10 8443.3 2960.0 

1. З.Мягмарсүрэн 

2. Таянбаялаг ХХК 

3. Таянбаялаг ХХК 

4. Ихэр таян хоршоо 

1691.4 

16.6 

892.0 

2605.2 

Хүнсний материал 

Хүнсний материал 

Хүнсний материал 

Үдийн цай 

11 3752.5 2960.0 

1.Таян баялаг ХХК 

2.Ихэр таян хоршоо 

 

1379.2 

2474.0 

Хүнсний материал 

Үдийн цай 

12 112.5 1821.0 
Эхний 11 сарын байдлаар 

49578.3 
40350  

 30626.8 20885  40350.0  

 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн нүүрс худалдан авалт: 

2018 оны нүүрс худалдан авалт  

 Ерөнхий боловсролын сургууль 2018 онд нүүрс худалдан авалтанд тендер 

зарлаагүй бөгөөд 1 тонныг 150.0 мянган төгрөгөөр нийт 210.35 тонн нүүрсийг 

худалдан авсан байна. 

2019 оны нүүрс худалдан авалт 

Сумын төсөвт байгууллагуудад нүүрс худалдан авах тендер 

шалгаруулалтын үнэлгээний хорооны 2019 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 

зөвлөмжийг үндэслэн сургуулийн нүүрс худалдан авах гэрээг иргэн Д.Баяртунгалаг 

/Эхнэр Я.Дэгдээ/, Г.Чинбат нартай байгуулахаар сумын Засаг даргын А/84 дүгээр 

захирамж гарсан байна. Тус оны 10, 11 дүгээр сард гэрээ хийсэн иргэдээс нүүрс 

худалдан авсан байна. 

2019 оны нүүрс худалдан авалтыг хүснэгтээр харуулав. 

Сар 
Нүүрсний төсөв /мянган 

төгрөг/ 
Худалдан авсан ААН, Иргэн 

Мөнгөн 

дүн 

/Мянган 

төгрөгө

өр 

Нүүрсн

ий 

хэмжээ

/тонн/ 

Тайлбар 

1 5300.0    Худалдан аваагүй 



2 5300.0 

1. Г.Ганбалжир 

2.Я.Цэрэнпагма 

3.Д.Бат-Ирээдүй 

180.0 

180.0 

3000.0 

 

 

20 

Модон түлш 

Модон түлш 

150.0 мянга нүүрс 

3 5300.0 
1. Ганхуяг 

2. Я.Дэгдээ 

171.2 

3000.0 

 

20 

Модон түлш 

150.0 мянга нүүрс 

4 5300.0 
1. Д.Энхбаатар 

2. Г.Чинбат 

3000.0 

1800.0 

20 

12 

150.0 мянга нүүрс 

150.0 мянга нүүрс 

5 0 1.Д.Энхбаатар 2250.0 15 150.0 мянга нүүрс 

6 0 0 0   

7 0 0 0   

8 0 0 0   

9 5300.0 0 0   

10 5300.0 
1. Г.Чинбат 

2. Я.Дэгдээ 

4930.0 

4930.0 

29 

29 

170.0 мянга нүүрс 

170.0 мянга нүүрс 

11 5300.0 
1. Г.Чинбат 

2.Я.Дэгдээ 

3382.0 

5950.0 

19.8 

35 

170.0 мянга нүүрс 

170.0 мянга нүүрс 

дүн 37100.0  32773.2 199.8  

12 5300.0     

ДҮН 42400.0     

 

Соёл мэдээллийн төв: 

Тус байгууллага нь 2018, 2019 оны эхний хагас жилд сонгон шалгаруулалт 

зарлалгүйгээр  2018 онд 61.5 тн нүүрсийг 9450.0 мянган төгрөг, 2019 оны эхний 

хагас жилд 22 тн нүүрсийг 3300.0 мянган төгрөгөөр худалдан авсан бөгөөд 2019 

оны 10 дугаар сараас эхлэн сумын Засаг заргын захирамжаар хуваарилагдсан 

иргэн Б.Энхсайхантай 1 жилийн гэрээ хийж 36 тн нүүрсийг 1 тн тутмыг 170.0 

мянган төгрөгөөр худалдан авсан байна. 

 Цээл сумын Эрүүл мэндийн төвийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд 

хяналт хийх явцад дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. 

 2018, 2019 оны санхүүгийн баримт,  бэлтгэн нийлүүлэгчтэй байгуулсан 

гэрээ зэрэгтэй танилцаж ажиллалаа. 

 2019 онд бэлтгэн нийлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээнүүдтэй танилцахад доорх 

байдалтай байлаа. Үүнд: 

 Гэрээнүүд архив, бичиг хэргийн стандартад нийцээгүй,  Монгол хэлний 

дүрмийн алдаатайгаас  гадна ШТМ нийлүүлэх гэрээ, хүнсний гэрээтэй холилдсон 

байсныг холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулж, алдаа дутагдлаа залруулж 

ажиллахыг чиглэл болгов. 

 2019 оны 12 дугаар сарын 15-нд Цээл сумын ЭМТ-ийн байранд очиж, 

агуулах дахь хүнсний бүтээгдэхүүнийг агуулахын бүртгэлтэй тулгахад ямарваа 

дутагдал зөрүү гараагүй бөгөөд агуулахын эмх цэгц сайн байлаа. 



           Мөн нүүрсний чанар, үлдэгдэлд нүдэн баримжаагаар хяналт хийхэд 

боломжийн байлаа. Өмнөх онуудын үлдэгдэл нунтаг нүүр нэлээд их байлаа. 

Галлагааны байранд орж нүүрсний шаталтыг үзэхэд сайн байснаас гадна ажлын 

байрны халаалт маш сайн байлаа. 

 

 2018 онд авсан модон түлээ болон нүүрс: 

д/д 
Бэлтгэн 

нийлүүлэгч 
Түлшний  

төрөл 
Хэмжээ 

/кг/ 
Нэгжийн үнэ 

/төгрөг/ 
Нийт үнэ 

1 Ганхуяг Модон түлш 12250 160 1960000 

2 Баттулга Модон түлш 9375 160 1500000 

3 Цэрэнпагма Модон түлш 1375 160 220000 

дүн 23000 - 3680000 

 

д/д 
Бэлтгэн 

нийлүүлэгч 
Түлшний  

төрөл 
Хэмжээ 

/кг/ 
Нэгжийн үнэ 

/төгрөг/ 
Нийт үнэ 

1 Энхбаатар нүүрс 32000 150 4800000 

2 Отгонжаргал нүүрс 10000 150 1500000 

3 Хүрэлтулга нүүрс 1500 200 300000 

4 Бат-Ирээдүй нүүрс 5000 200 1000000 

5 Бат-Ирээдүй нүүрс 20000 150 3000000 

6 Чинбат нүүрс 6000 150 900000 

дүн 74500 - 11500000 

  

 2018 онд нийт 15180.0 мянган төгрөгөөр модон түлш болон нүүрс авсан 

байна. Тухайн тайлант онд 14900.0 мянган төгрөг төсөвлөснөөс  15180.0 мянган 

төгрөгийг зарцуулж, төсвөөс хэтэрсэн 280.0 мянган төгрөгийг гэрэл цахилгааны 

зардлаас гүйлгэн зарцуулсан байна. 

 2019 онд авсантүлш: 

д/д 
Хугацаа 

/ХА хийсэн/ 
Бэлтгэн 

нийлүүлэгч 
Түлшний 

төрөл 
хэмжээ 

Нэгжийн 
үнэ 

Нийт үнэ 

1 2019.01.11 Б.Хүрэлбаатар Нүүрс 9 150000 1350000 

2 2019.01.24 Б.Баянхүү Нүүрс 7 150000 1050000 

3 
2019.01.12 Я.Ганхуяг Модон 

түлш 
0,875 160000 140000 

4 2019.02.12 Б.Энхсайхан Нүүрс 9 150000 1350000 

5 
2019.02.22 Я.Ганхуяг Модон 

түлш 
1 160000 160000 

6 
2019.03.26 Я.Ганхуяг Модон 

түлш 
4.1 160000 656000 

7 2019.04.02 Б.Ганбалжир Нүүрс 10 150000 1500000 

8 2019.10.30 
“Саарал даагат” 

ХХК 
Кокосжсон 

нүүрс 
20 290000 5800000 

9 2019.11.25 
“Саарал даагат” 

ХХК 
Кокосжсон 

нүүрс 
8.5 290000 2465000 

дүн 14471000 

         2019 онд модон түлшинд 956.0 мянган төгрөг зарцуулж, 13515.0 мянган 

төгрөгийн нүүрс баримтаар авсан, 1800.0 мянган төгрөгийг 12 дугаар сард 

төлөхөөр хүлээгдэж байна. 



       2019 онд нийт 14471.0 мянган төгрөгөөр модон түлш болон нүүрс авсан байна. 

Тухайн тайлант онд 14400.0 мянган төгрөг төсөвлөснөөс  14471.0  мянган 

төгрөгийг зарцуулж, төсвөөс хэтэрсэн 71.0 мянган төгрөгийг гэрэл цахилгааны 

зардлаас гүйлгэн зарцуулахаар хүлээгдэж байна. 

        “Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай” Цээл сумын Засаг даргын 2019 оны 10 

дугаар сарын 14-ний  өдрийн А/84 дүгээр захирамжаар иргэн Ч.Батбаяр, Б.Баянхүү 

нартай гэрээ  байгуулж  хэрэгцээт нүүрс, түлээ бэлтгүүлэхээр эрх олгохын 

зэрэгцээ ажлын чанарт хяналт тавьж ажиллахыг ЭМТ-ийн дарга Б.Буянхишигт 

үүрэг болгосон байна.  

Бэлтгэн нийлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээтэй танилцахад: 

          Байгууллагын 2019-2000 оны өвөлжөөлөлтийн бэлтгэл хангах ажлын 

төлөвлөгөөг 2019 оны 05 дугаар сарын 15-нд боловсруулан баталсан байна. Уг 

төлөвлөгөөний 1-ийн 1.4-т /Модон гол хэрэглэдэггүй, чанартай, илчлэг сайтай, 

хорогдол багатай кокосжсон нүүрс гэрээ хийж, татан авах/ гэж тусгасан, уг 

ажлыг ЭМТ-ийн дарга хариуцаж, 8 дугаар сард хэрэгжүүлэхээр заасан байна. 

          Тус төлөвлөгөөний дагуу Говь-Алтай аймгийн Алтай сумд үйл ажиллагаа 

явуулдаг “Саарал даагат” ХХК-тай харилцан тохиролцож,  БНХАУ-ын Хами 

аймгаас кокосжсон нүүрс нийлүүлэх гэрээг 2019 оны 08 дугаар сарын 26-нд 

байгуулж, үзэглэсэн байна.  

          Энэхүү гэрээ нь цаг хугацааны хувьд сумын Засаг даргын захирамжаас өмнө 

үзэглэгдсэн бөгөөд Цээл сумын ЭМТ-д 2019 оны 10 дугаар сарын 30-нд нүүрс 

буусан. 

Кокосжсон нүүрсний 

Давуу тал Сул тал 

Модон түлш 
шаардагдахгүйгээр цаасаар 
асаж, ноцдог, цогшиж 
дулаанаа барьдаг. 

2019 оны намар, өвөл төсөвт байгууллагууд “Хүрэн гол”-ын 
нүүрсийг 1 тонн тутмыг нь 170000 төгрөгөөр худалдан авсан 
байна. Кокосжсон нүүрс 1 тонн  нь 290000 төгрөг. Кокосжсон нүүрс 
худалдан авснаар 1 тонн тутамд 120000 төгрөг, нийт 3420000 
мянган төгрөг илүү зарцуулснаар харагдаж байна.  

 

  Алтай сумын зарим нэгэн иргэдтэй утсаар холбогдож орон нутагт нь 

хятад нүүрс ямар үнэтэй байгаа талаар тодруулга хийхэд үнийн тухайд ижил 

байлаа. 

         2019 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр /12 цаг 47 минутаас 12 цаг 51 минут 

хүртэл 3 минут 13 сек/ Бургастай дахь Гаалийн хорооны Улсын ахлах байцаагч 

И.Пүрэвдоржтой 99156682 дугаараар холбогдож гаалийн бүрдүүлэлтийн талаар 

мэдээлэл солилцов. 

          Иргэн н.Отгонбаатар 2795 ГАА улсын бүртгэлийн дугаартай ачааны 

машинаар 46,6 тонн, 1362 ГАА  улсын бүртгэлийн дугаартай ачааны машинаар 



54,9 тонн, нийт 101,5 тонн нүүрсийг БНХАУ-аас  импортолж,  1142815 төгрөгийн 

татвар төлж, 2019 оны 10 дугаар сарын 20-нд гаалийн бүрдүүлэлт хийсэн  байна. 

         Эрүүл мэндийн төвд буусан 54.9 тонн нүүрснээс Цээл сумын иргэдэд зах 

зээлийн үнээр дараах байдлаар худалдаж, үлдсэн 28,5 тонн нүүрсийг эрүүл 

мэндийн төв орлого авсан байна.  

д/д Буулгасан нүүрс Нүүрс авсан иргэд Нүүрсний хэмжээ /кг/ 

1 

54,9 тонн 

Удаанбаяр 45,2 

2 Ууганзаяа 505 

3 Буянхишиг 500 

4 Хишгээ 100 

5 Эрдэнэчимэг 152 

6 Энхтуяа 500 

7 Энхжаргал 305 

8 Энхзаяа 200 

9 Оюунчимэг 1003 

10 Нэргүй  220 

11 Батлах 251 

12 Цэрэнхорол 136 

13 Дэжээхүү 41 

14 Бадамгарав 1030 

15 Чимэдцэрэн 467 

16 Хүрэлбаатар 1367 

17 Ганзориг 3003 

18 Буянхишиг 900 

19 Цогзолмаа 330 

20 Хуяг 175 

21 Оюунбаатар 1000 

22 Мөнгөнцэцэг 170 

23 Ганхуяг 2150 

24 Батсайхан 2300 

25 Аранзул 2250 

26 Батгэрэл 2400 

27 Батболд 2000 

28 Хүрлээ 2000 

29 Арвижих 400 

30 Болдсүх 500 

дүн   26400 

 

Дотоод хяналтын талаар: 

“Баг, комисс томилох тухай” Цээл сумын Эрүүл мэндийн төвийн даргын 2018 

оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/02 дугаар захирамжаар дотоод хяналт 

хариуцсан нэгжийг 3-н хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр томилж ажиллуулсан байна. 



2019 онд 2- оос 4-н давтамжтайгаар 14 чиглэлээр нийт 40-н хяналт хийхээр 

төлөвлөж, ажлын гүйцэтгэл 90%-тай байлаа. 

ЭМТ-ийн үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр дотоод хяналт хийхээр 

төлөвлөж, хэрэгжилтийг ханган ажилласан боловч байгууллагын худалдан авалт, 

бэлтгэн нийлүүлэгчээс нийлүүлсэн түлээ, нүүрсний чанарт, хэмжээнд хяналт хийж 

ажиллаагүй байлаа. 

Байгууллагын дотоод хяналт хариуцсан нэгжийн ажилтнуудаас тайлбар 

тодруулга авахад тайлант хугацаанд хэдэн удаа, ямар тээврийн хэрэгслээр түлээ, 

нүүрс буусныг мэдэхгүй байлаа. Алдаа дутагдлаа залруулж ажиллахыг үүрэг 

болгож, мэргэжил арга зүйн заавар зөвлөгөө өгч ажиллалаа.  

2. Төсөл, хөтөлбөр, хандив тусламжийн зарцуулалт, 2015-2018 онд сум, 

байгууллагад “Алтайн хүдэр” ХХК-иас өгсөн хандивын бүртгэл, тайлагналт 

Эрүүл мэндийн төв:  

Япон улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар 2017 онд найман багаж, 

тоног төхөөрөмж өгснийг бүрэн хүлээн авч, нягтлан бодох бүртгэлд тусган, 

тайлагнаж, ашиглаж байна. “Алтайн хүдэр” ХХК-иас 2018 онд хандивласан хоѐр 

тоног төхөөрөмжийг хүлээн авч бүртгэл, тайландаа тусгасан боловч ажиллуулах 

боловсон хүчин байхгүй тул ашиглахгүй байгаа гэж тайлбарлалаа. 

Засаг даргын тамгын газар: 

 2018 онд Алтайн хүдэр ХХК-ийн хандиваар 32000.0 мянган төгрөгийн 4.0 

мянган боодол өвс, 24000.0 мянган төгрөгийн 2.0 мянган уут хивэг, мөн иргэн 

Даваасүрэнгийн хандивласан 1005.0 мянган төгрөгийн 67 уут улаан буудай, 

Батцоожийн хандивласан 1995.0 мянган төгрөгийн 133 уут улаан буудай, Хүннү 

Алтай минералс ХХК-ийн хандивласан 4995.0 мянган төгрөгийн 333 уут улаан 

буудай нийт 63995.0 мянган төгрөгийн өвс, тэжээл, улаан буудайг данс бүртгэлд 

тусган нөөц бүрдүүлэн ажиллаж байна.  

2018 онд дээрх өвс тэжээлээс гадна Улсын Их Хурлын гишүүний 

хандивласан 800.0 мянган төгрөгийн компьютер, 1500.0 мянган төгрөгийн 

мотоцикл, ХХААГ-аас хандивласан 21325.2 мянган төгрөгийн техник, тоног 

төхөөрөмжийг данс бүртгэлд тусгасан байна. 

 

 

 

Хүүхдийн цэцэрлэг:  

2018, 2019 онд нийт 25071.2 мянган төгрөгийн аж ахуйн материал, машин 

тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил хандиваар хүлээн авч данс бүртгэлд тусгасан 

байна. 



Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн “Хөрөнгө орлогод авах тухай” 2019 оны 11 дүгээр 

сарын 28-ны өдрийн А/27 дугаар тушаалаар Хүннү Алтай минералс ХХК-иас 

хандивласан 5000.0 мянган төгрөгийн өртөг бүхий хүүхдийн тоглоом, “Хөрөнгө 

орлогод авах тухай” 2019 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/28 дугаар 

тушаалаар малчин Б.Бат-Өлзийгийн хандивласан 500.0 мянган төгрөгийн өртөг 

бүхий гал тогооны хэрэглэгдэхүүн, “Хөрөнгө орлогод авах тухай” 2019 оны 12 

дугаар сарын 09-ний өдрийн тушаалаар УИХ-ын гишүүн Ш.Раднаасэдийн 

хандивласан 1571.6 мянган төгрөгийн компьютер, нийт 7071.6 мянган төгрөгийн 

хөрөнгийн орлогод авах тухай тушаал гарсан боловч хараахан данс бүртгэлд 

тусгаагүй бөгөөд 12 дугаар сард багтааж орлогод авна гэж тайлбарлалаа. 

Дунд сургууль: 

Сумын Засаг дарга “Алтайн хүдэр” ХХК-тай 2018 онд байгуулсан хамтран 

ажиллах гэрээнд тусгагдсаны дагуу Сургуулийн гадна “О”-ыг 5013.0 мянган 

төгрөгөөр шинээр барихаар иргэн С.Эрдэнээтэй гэрээ байгуулж, гүйцэтгүүлэн 

ашиглаж байна.Уг хөрөнгө оруулалтыг хүлээж аваагүй, нягтлан бодох бүртгэлд 

тусгаагүй байна. 

 “Алтайн хөгжил” ТББ-аас 2019 онд хандивласан 9 нэр төрлийн 14 ширхэг, 

нийт 14500.0 мянган төгрөгийн үнэ бүхий спортын хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг 

хүлээн авч, бүртгэж, ашиглаж байна.   

Соёл мэдээллийн төв:  

Тус байгууллагад 2015-2018 онд иргэн, хуулийн этгээдээс хандив тусламж 

өгөөгүй гэж тайлбарлалаа. 

3. Эрүүл мэндийн төв, Соёл мэдээллийн төвийн 2018-2019 оны цаг бүртгэл, 

цалин олголт 

Соёл мэдээллийн төв:  

Албан хаагчдын ажлын цагийн бүртгэлийг нярав гараар хөтөлдөг боловч 

гарын үсэг зурж баталгаажуулаагүй, нягтлан бодогч хяналт тавьж ажиллаагүй 

байна. Ажлын цагийн тооцоог хоѐр өөр маягтаар гаргадаг, 2018 оны 1, 11 дүгээр 

сард цаг бүртгэгч гарын үсэг зураагүй, төсөв захирагч 2018 оны 1-5 дугаар сар, 8-

12 дугаар сар, 2019 он бүх сард хяналт тавьж, гарын үсэг зураагүй байна.  

Ажилтнуудын цалинг холбогдох хууль, эрх зүйн актын дагуу тооцож, олгосон 

байна. 

 

Эрүүл мэндийн төв: 

Албан хаагчдын ажлын цагийн бүртгэлийг нярав гараар хөтөлдөг боловч 

гарын үсэг зурж баталгаажуулаагүй, нягтлан бодогч хяналт тавьж ажиллаагүй, 

2019 оны 7 дугаар сарын ажлын цагийг дутуу бүртгэсэн, 8 дугаар сарын ажлын 



цагийг бүртгээгүй, Дарга Д.Буянхишигийн 2018 оны, 2019 оны 2-8 дугаар сарын 

ажлын цагийг бүртгээгүй  байна. 2018 оны 1, 3, 5, 7, 8 дугаар сарууд, 2019 оны 6, 

7, 10 дугаар саруудын ажлын цагийн тооцоог засварласан, 2018 оны 10 дугаар 

сар, 2019 оны  1, 6, 10, 11 саруудын ажлын цагийн тооцоог төсөв захирагч хянаж 

гарын үсэг зураагүй байна. Ариутгагч нярав М.Хүрлээг 2019 оны 10, 11, 12 дугаар 

сард ажиллаагүй байхад ажлын цагийг бүтэн ажилласнаар бүртгэж, цалинг нь 

бүрэн олгожээ. Уг зөрчилд Төрийн аудитын газар акт тогтоосон байна.  

 Сумын Засаг даргын 2019 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Б/04 дүгээр 

захирамжаар Дарга Д.Буянхишигт ур чадварын нэмэгдлийг 20 хувиар, Эрүүл 

мэндийн төвийн даргын 2019 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/10 дугаар 

тушаалаар Нягтлан бодогч Б.Баялагмаад ур чадварын нэмэгдлийг 20 хувиар сар 

бүр тооцож олгохоор тус тус шийдвэрлэжээ. Цаашид уг албан тушаалтнууд 

улирал, хагас жил тутам ажлаа тайлагнаж, ажлыг нь дүгнэж ур чадварын 

нэмэгдлийг олгох нь зүйтэй юм.  

Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолын 6 дугаар хавсралтаар 

батлагдсан “Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид орон нутагт ажилласны нэмэгдэл 

олгох” журмын дагуу Лаборант Д.Эрдэнэчимэгт 20 хувийн цалингийн нэмэгдлийг 

сар бүр өгч, 5 хувиар буюу нийт 386.8 мянган төгрөгийг илүү олгосон байна. 

Эрүүл мэндийн төв, Соёл мэдээллийн төвийн төсвийн зарцуулалт, өр 

авлага: 

Эрүүл мэндийн төв: 

Тус байгууллага 2018 онд үүссэн өглөг, авлагыг бүрэн барагдуулж, 

үлдэгдэлгүй байна. 2019 оны 12 дугаар сар хүртэл авлагагүй, 5787.1 мянган 

төгрөгийн өртэй ажиллажээ. Тус өрийн 863.3 мянган төгрөг нь эм, бэлдмэл, 

эмнэлгийн хэрэгслийн, 1875.0 мянган төгрөг нь түлш халаалтын, 2031.8 мянган 

төгрөг нь хүнс, шатахууны, 1017.0 мянган төгрөг нь сэлбэг хэрэгслийн өр байна. 

Төсвийн хуваарь, төсвийн хэлбэлзлийн тайлангаас үзэхэд эм, бэлдмэл, эмнэлгийн 

хэрэгслийн, түлш халаалтын, хүнс, шатахууны өрийг 12 дугаар сард бүрэн 

барагдуулахад хүрэлцээтэй, сэлбэг хэрэгслийн өрийг урсгал засварын зардлаас 

төлж дуусгах боломжгүй байна. Хэмнэгдэж байгаа зардлаас гүйлгэн зарцуулж, 

өрийг бүрэн барагдуулахаар холбогдох байгууллагад хүсэлт гаргасан байна. 

 Төсвийн зарцуулалтыг 2019 оны төсвийн хуваарь, 11 дүгээр сарын төсвийн 

хэлбэлзлийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангаас үзэхэд 315268.2 мянган 

төгрөгийн зардал батлагдаж, төлөвлөснөөс, гүйцэтгэлээр 297891.6 мянган төгрөг 

зарцуулж, төлөвлөсөн зардлыг 17376.6 мянган төгрөгөөр хэмнэсэн байна.   

Соёл мэдээллийн төв:  



Тус байгууллага 2018 онд үүссэн өглөг, авлагыг бүрэн барагдуулж 

үлдэгдэлгүй ажиллажээ. 2019 оны 11 дүгээр сарын байдлаар авлагын 

үлдэгдэлгүй, 1862.2 мянган төгрөгийн өртэй байна. Уг өр нь он дуустал 

хэрэглэхээр худалдан авсан нүүрсний тооцоо бөгөөд төсвийн хуваарь, төсвийн 

хэлбэлзлийн тайлангаас үзэхэд 12 сард түлш халаалтын зардлаас төлж дуусгах 

бололцоотой байна. 

 Төсвийн зарцуулалтыг 2019 оны төсвийн хуваарь, 11 дүгээр сарын төсвийн 

хэлбэлзлийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангаас үзэхэд  68561.0 мянган 

төгрөгийн зардал батлагдаж, төлөвлөснөөс, гүйцэтгэлээр 67278.6 мянган төгрөг 

зарцуулж, төлөвлөсөн зардлыг 1282.4 мянган төгрөгөөр хэмнэсэн байна. 

ТАВ: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

Эрүүл мэндийн төв. 

1. Эрүүл мэндийн төв, Соѐл мэдээллийн төв албан хаагчдын ажлын 

цагийг гараар бүртгэж байгаа нь Засгийн газрын 2018 оны “Төрийн албаны сахилга 

хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 258 дугаар тогтоолын1.9. /төрийн 

байгууллагад ажлын цаг ашиглалтыг хурууны хээний болон камерын хяналтын 

системээр байнга бүртгэж, түүнд тавих хяналтыг сайжруулах;/ -ийг 

2. Эрүүл мэндийн төв, Соѐл мэдээллийн төвийн удирдлага, нягтлан 

бодогч нар албан хаагчдын ажлын цагийн бүртгэл, ажлын цагийн тооцоонд хяналт 

тавиагүй байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13.5 /Анхан шатны 

баримтад түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн буюу шалгасан ажилтан гарын үсэг 

зурж, тамга, тэмдэг дарснаар уг баримт хүчин төгөлдөр болно.../, 13.7./Анхан 

шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд 

тусгахыг хориглоно/ -ыг 

3. Эрүүл мэндийн төвийн ажлын цагийн тооцоог засварласан нь Нягтлан 

бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 20.1.4 /хүчин төгөлдөр бус анхан шатны 

баримтаар, эсхүл анхан шатны баримтаар баталгаажаагүй ажил, гүйлгээг 

бүртгэхгүй байх;/-ыг 

4. Эрүүл мэндийн төвийн ариутгагч, нярав М.Хүрлээг 2019 оны 10, 11, 

12 дугаар сард ажиллаагүй байхад ажлын цагийг бүтэн ажилласнаар бүртгэж, 

цалинг нь олгосон нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5.2. /Ажил олгогч нь ажилтныг 

ажлаар, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагад тохирсон 

нөхцөлөөр хангах, хөдөлмөрийн үр дүнд нь тохирсон цалин хөлс олгох/, 

49.1./Ажилтны цалин хөлсийг хийснээр, цагаар, бусад хэлбэрээр хөдөлмөрийн үр 

дүнд нь тохируулан олгоно./-ыг 



5. Эрх бүхий албан тушаалтан ажилтны Албан томилолтын ажлыг 

дүгнэж, тооцоо хийхийг зөвшөөрөөгүй байхад албан томилолтын олговрыг 

олгосон зөрчлүүд илэрч байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг 

6.  АИ-92 шатахуун зарцуулдаг 2350ГАА улсын бүртгэлийн дугаартай пургон 

маркын машинд  АИ-92, А-80 болон дизель түлш зарцуулснаар жолоочийн 

тооцооны хуудас хөтөлж, шатахуун зарцуулалтыг тайлагнасан байгаа нь Нягтлан 

бодох бүртгэлийн тухай хуулийг 

7. Тайлант хугацаанд албан  томилолтоор ажилласан ажилтан албан 

хаагчдын хоолны хөнгөлөлтийг тооцож суутгаагүй байгаа ньТөсвийн тухай 

хуулийн 6 дугаар зүйлийн6.4.1/төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар 

төлөвлөж, зарцуулах;/ дэх заалтыг тус тус зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан386.8 мянган төгрөгийг орон нутгийн 

төсөвт төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, холбогдох албан тушаалтнуудад 

танилцуулсныг хүлээн зөвшөөрсөн болно.  

 

  ЗУРГАА : ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ: 

Засаг даргын Тамгын газар: 

1. Дотоод хяналтын нэгж шинэчлэн томилж, тогтмол хяналт хийж хэвших. 

2. Хандиваар өгсөн хөрөнгийг тухай бүрд хүлээн авч, бүртгэх. 

Эрүүл мэндийн төв: 

1. Албан хаагчдын ажлын цагийн бүртгэл, тооцоонд тавих хяналтыг 

сайжруулах 

2. Анхан шатны баримтын үнэн зөв байдал, иж бүрдлийг хангаж ажиллах 

     3. 2019 онд албан томилолтоор ажилласан ажилтан, албан хаагчдын хоолны 

хөнгөлөлтийг тооцож суутгах. 

      4. ЭТМ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой шатахуун зарцуулж, ажил гүйцэтгэсэн 

авто машин бүрээр жолоочийн тооцооны хуудсыг үнэн зөв хөтөлж, шатахуун 

зарцуулалтыг тайлагнах.  

      5. Нүүрс болон бусад худалдан авалтад дотоодын хяналтаар тогтмол хяналт 

тавьж, баримтжуулж хэвших. 

      6. Моторт зарцуулсан шатахууны зарцуулалтыг тасалдлын бүртгэл, жижүүрийн 

дэвтэрт тодорхой тусгаж, тайлагнах. 

Соёл мэдээллийн төв: 

1. Албан хаагчдын ажлын цагийн бүртгэл, тооцоонд тавих хяналт, ажлын цаг 

ашиглалтыг сайжруулах 

 Дунд сургууль 

     1.Хандиваар өгсөн хөрөнгийг тухай бүрд хүлээн авч, бүртгэх 



2. Гарын үсэг, тамга тэмдэгээр баталгаажсан төлбөрийн хүсэлтээр гүйлгээ хийж 

төрийн сангийн журмыг мөрдөж ажиллах. 

3. Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй гүйлгээ хийхгүй байх. 

 Хүүхдийн цэцэрлэг: 

 1. Хандиваар өгсөн хөрөнгийг тухай бүрд хүлээн авч, бүртгэх. 

Нийтлэг: 

1. Нүүрс, модны худалдан авалт, зарцуулалтад дотоод хяналтын нэгж 

хяналт хийх. 

2. Мах, хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэгчтэй худалдах, худалдан авах гэрээ 

байгуулахдаа бүтээгдэхүүний нэр, үнийн саналыг гэрээнд тодорхой тусгах, 

тусгасан үнийн дагуу худалдан авалт хийх. 

3. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ 

худалдан авах тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. 

Тендер сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа: 

1. Жилийн батлагдсан төсөв нь 10 000 001-50 000 000 төгрөгийн хязгаарт 

багтаж байгаа тохиолдолд харьцуулалтын аргаар тендер сонгон шалгаруулна.  

2. Тендер сонгон шалгаруулалтыг төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцийн 

дүнгээр тооцож сумын төсөвт байгууллагууд нэгдсэн журмаар зохион байгуулж 

болно. 

3. Төсөвт байгууллага тус бүр тухайн жилийн батлагдсан төсөв нь 10 000 

001 төгрөг ба түүнээс дээш тохиолдолд өөрийн байгууллага дээр тендер сонгон 

шалгаруулж болно. 

4. Тендер сонгон шалгаруулалт амжилтгүй болсон тохиолдол тендерийг 

дахин зарлана. Өөрөөр хэлбэл шууд гэрээ байгуулах боломжгүй бөгөөд 

шаардлагад нийцсэн 1 болон түүнээс дээш иргэн, аж ахуйн нэгжээс тендерийн 

материал ирүүлсэн тохиолдолд сонгон шалгаруулна.  /Харьцуулалтын арга 

амжилтгүй болсон тохиолдол шууд гэрээ байгуулж болох тухай заалт 2019 оны 

06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хойш хүчингүй болсон./ 

5. Тендер сонгон шалгаруулатаар шалгарсан иргэн, аж ахуйн нэгжтэй 

тайлант жил дуусталх хугацаагаар гэрээ байгуулан ажиллана. 

6. Орон нутгийн өмчийн газраас тендер сонгон шалгаруулахтай холбогдох 

заавар зөвлөгөөг тухай бүр авч ажиллах. 

 

 

 Улсын ахлах байцаагч, Улсын байцаагчдын тогтоосон шийдвэрийн 

биелэлтийг хангуулж, 2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор аймгийн 

Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр хариу 



ирүүлэхийг  Цээл сумын Засаг дарга болон төсвийн шууд захирагчид, санхүүгийн 

албаны  дарга, төрийн сангийн мэргэжилтэн, нягтлан бодогч нарт шалгалтын 

бүрэлдэхүүний зүгээс үүрэг болгож байна. 
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