
 

 

 

 

Санхүүгийн  хяналт шалгалт 

Хийсэн дүнгийн тухай. 

 

    НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

 Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн 

төлөвлөгөө,  тус албаны даргын баталсан 2021 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 

21-06/01/03 дугаар удирдамжийн дагуу аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот 

байгуулалтын газрын барилгын техник, хяналтын зардлын 2020 оны санхүүгийн 

үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын “Төсвийн тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил 

үйлчилгээ худалдан авах тухай”, “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Барилгын 

тухай”, “Шилэн дансны тухай” хуулиуд болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад 

эрхзүйн актуудын хэрэгжилтийг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд 

нийцүүлэн шалгаж, шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг хуулийн дагуу шийдвэрлэн, 

цаашид давтан гаргахгүй байх талаар мэргэжил, аргазүйн заавар, зөвлөгөө өгөхөд 

шалгалтын зорилгыг чиглүүлэн ажиллав. 

       ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,  ХУГАЦАА. 

 Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын 

ахлах байцаагч А.Бүрэндэлгэр Санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын байцаагч 

А.Мөнхтөр нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр хяналт шалгалтыг хийв.  

 ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

 Барилгын техник, хяналтын зардлын орлого бүрдүүлэлт түүний 

зарцуулалтыг тайлант хугацааны санхүүгийн анхан шатны баримтанд тулгуурлан  

санхүүгийн тайлан хүртэлх хугацааны баримтуудыг шалгалтанд хамруулав.  

ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын барилгын техник, 

хяналтын зардлын 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа хамрагдсан бөгөөд тус 

байгууллагын даргаар М.Ууган-Эрдэнэ, Д.Алтанзагас нягтлан бодогчоор 

Н.Түмэндэмбэрэл нар ажиллаж төсвийн хөрөнгийг захиран зарцуулж ирсэн байна. 

 

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны шалгалтаар: 



 

 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт шалгалтанд 

хамрагдаагүй байна. 

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

Шалгалтын явцад техник хяналтын зардлын 2020 оны харилцах дансны 

гүйлгээний  баримтуудыг нэг бүрчлэн тулган шалгав. 

Барилга техникийн хяналтын зардлыг 2015 оны 04 дүгээр сарын 10-ны 

өдрийн Барилга, хот байгуулалтын сайдын 1/1085 дугаар албан бичиг, Газар 

зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын 2020 оны 05 дугаар сарын 20-ны 

өдрийн 1/1475 дугаар албан бичиг, тус аймгийн Засаг даргын 2020 оны 01 дүгээр 

сарын 30-ны өдрийн А/49 дүгээр захирамжийн дагуу дараах орлогыг бүрдүүлж  

зарцуулсан байна.   

Барилгын техник хяналтын зардлын орлого бүрдүүлэлт, түүний 

зарцуулалт. 

 

Огноо Байгууллагын нэр  Орлого   Зарлага  Гїйлгээний утга 

20.02.17 ГХБХБГазар                    
5,500,000.00  

 0.00  Хяналтын зардал 

20.02.19 О.Цэнд-Аюуш  0.00   489,000.00  Гэрээт ажилтаны цалин 
шилжүүлэв 

20.03.24 О.Цэнд-Аюуш  0.00   497,900.00  Гэрээт ажилтаны цалин 
шилжүүлэв 

20.03.24 Нийгмийн 
Даатгалын хэлтэс 

 0.00   75,000.00  Гэрээтийн ндш шилжүүлэв 

20.03.24 Нийгмийн 
Даатгалын хэлтэс 

 0.00   69,000.00  Гэрээтийн ндш шилжүүлэв 

20.03.26 Хонгор Буурал ХХК  0.00   531,050.00  залгуур авсаны үнэ шилжүүлэв 

20.03.26 ГХБХБГазар  15,700,000.00   0.00  Нэмэлт санхүүжилтын жилийн 
эцсээр татагдсан мєнгийг 
буцаасан санхүүжилт 

20.03.30 ХАЙЧЫН НУРУУ 
ХХК 

 0.00   15,700,000.00  Лабораторын багаж тоног 
тєхєєрємжийн үнэ шилжүүлэв 

20.06.26 ГХБХБГазар                  
28,345,163.00  

 0.00  Хяналтын зардлын орлого 

20.07.17 ГХБХБГазар  
123,798,559.40  

 0.00  Бүх хяналтын зардал 

20.07.20 Онхотын булаг ХХК  0.00   
100,800,000.00  

Автомашины тендерт 
шалгарсан компаний машины 
урьдчилгаа мєнгє шилжүүлэв 

20.07.29 Хонгор Буурал ХХК  0.00   310,500.00  Лабораторын засварт 
хэрэглэсэн материалын үнэ 
шилжүүлэв 

20.07.29 О.Доржнамжил  0.00   697,300.00  Лабораторын  засварын 
материалын їнэ шилжүүлэв 

20.07.29 Онхотын булаг ХХК  0.00   25,200,000.00  Автомашины тендерт 
шалгарсан компаний машины 
үлдэгдэл 25200,000 тєгрєгийг 
шилжүүлэв 

20.10.30 Нийгмийн  0.00   54,266.66  Бямбарагчаагийн ндш 



 

 

Даатгалын хэлтэс шилжүүлэв 

20.10.30 Миг даатгал ХХК  0.00   54,450.00  Жолоочийн АЖД шилжүүлэв 

20.11.09 Ноѐлогчтабоэн ХХК  0.00   275,000.00  Prado 150 автомашины тос 
масло сольсоны тєлбєр 
шилжүүлэв 

20.11.09 О.Доржнамжил  0.00   567,500.00  Лабораторын засварт 
хэрэглэсэн материалын үнэ 
шилжүүлэв 

20.11.09 О.Долгорсїрэн  0.00   162,700.00  Лабораторын засварт 
хэрэглэсэн материалын үнэ 
шилжүүлэв 

20.11.10 Татварын хэлтэс  0.00   50,000.00  220111011585232 

20.11.10 Татварын хэлтэс  0.00   50,000.00  2201101333617 

20.11.11 ГХБХБГазар    0.00  Хяналтын зардлын орлого 

20.11.11 Д.Бямбарагчаа  0.00   1,274,645.00  Гэрээт ажилтаны цалин 
шилжүүлэв 

20.11.19 ЮНАЙТЭД БЕСТ 
ХХК 

 0.00   3,600,000.00  Шатахууны үнэ шилжүүлэв 

20.11.27 Нийгмийн 
Даатгалын хэлтэс 

 0.00   358,233.00  Гэрээтийн ндш шилжүүлэв 

20.11.27 Г.Олдох   0.00   661,500.00  Сэлбэгийн үнэ шилжүүлэв 

20.11.27 Г.Олдох   0.00   477,000.00  Сэлбэгийн үнэ шилжүүлэв 

20.11.27 Г.Олдох   0.00   702,000.00  Сэлбэгийн үнэ шилжүүлэв 

20.11.30 Электрон-Алтай 
ХХК 

 0.00   85,000.00  Комьпютер принтр засвар 

20.12.01 ГУРВАН ШҮТЭЭН 
ХХК 

 0.00   1,920,000.00  Прадо 150 ийн євлийн дугуйны 
үнэ шилжүүлэв 

20.12.01 Л.Мижиддорж  0.00   400,000.00  Приус 30 ийн євлийн дугуйны 
үнэ шилжүүлэв 

  ГХБХБГазар                    
3,100,000.00  

                            
-    

Хяналтын зардал 

20.12.10 ЭМЭРАЛДТРОН 
ХХК 

 0.00   450,000.00  Барилгын хэлтсийн каноны 
засварын үнэ шилжүүлэв 

20.12.17 Хасагт хайрхан 
Т.Тємєрчєдєр 

 0.00   133,000.00  Сэлбэгийн үнэ шилжүүлэв 

20.12.17 Алтайн хєх тариа 
ХХК 

 0.00   135,900.00  76 Машины масло сольсоны 
үнэ шилжүүлэв 

20.12.21 Топкад ХХК  0.00   3,468,065.00  Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн байр 
зүйн зүргийн үнэ шилжүүлэв 

20.12.21 Ган-Араа 
БГБХНєхєрлєл 

 0.00   1,200,000.00  Даамлуудын принтрийн хорны 
үнэ шилжүүлэв 

20.12.22 Г.Олдох   0.00   743,000.00  Сэлбэгийн үнэ шилжүүлэв 

20.12.22 Соѐмбо 
Б.Мягамарцэрэн 

 0.00   400,000.00  Автомашины доторлогооны 
засварт 

20.12.22 Н.Мєнгєнсүх  0.00   575,000.00  Нууцын єрєєний засвар хийсэн 
материалын үнэ шилжүүлэв 

20.12.22 О.Цэнд-Аюуш  0.00   1,487,700.00  Гэрээт ажилтаны цалин 
шилжүүлэв 

20.12.22 Нийгмийн 
Даатгалын хэлтэс 

 0.00   207,000.00  Гэрээтийн шимтгэл 

20.12.22 ТБ цалингийн ашиг  0.00   105,300.00  Ашиг шилжүүлэв 

20.12.22 Нийгмийн 
Даатгалын хэлтэс 

 0.00   225,000.00  НД шимтгэл 

20.12.23 Д.Бямбарагчаа  0.00   1,487,700.00  Гэрээт ажилтаны цалин 
шилжүүлэв 

20.12.24 ТБ цалингийн ашиг  0.00   105,300.00  Ашиг шилжүүлэв 

20.12.24 Нийгмийн 
Даатгалын хэлтэс 

 0.00   207,000.00  Ндш тооцож шилжүүлэв 



 

 

20.12.24 Нийгмийн 
Даатгалын хэлтэс 

 0.00   225,000.00  Нд шимтгэл шилжүүлэв 

20.12.31 ГХБХБГазар  0.00          
10,226,712.74  

Үлдэгдэл тєвлєрүүлэв 

                  
176,443,722.40  

      
176,443,722.40  

                                                                        

 

 

ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

Санхүүгийн хяналт шалгалтаар барилга захиалагчийн хяналтын зардлын 

зарцуулалтанд зөрчил илрээгүй болно. 

НАЙМ:  ДҮГНЭЛТ. 

Барилга захиалагчийн хяналтын зардлыг зарцуулах талаар хууль, журамд 

тодорхой заагаагүй бөгөөд аймгийн Засаг даргын захирамжаар баталсан журам, 

болон Барилга, хот байгуулалтын сайдын албан бичиг, Газар зохион байгуулалт, 

геодези, зураг зүйн газрын албан бичгийг үндэслэн автомашин, автомашины 

сэлбэг хэрэгсэл, шатахуунд зарцуулсан байгаа нь хөрөнгийг үр дүнгүй зарцуулсан 

байна. Иймд байгууллагын дарга, нягтлан бодогчын зүгээс зардлыг төлөвлөгөө 

гарган үр дүнтэй зарцуулах нь зүйтэй гэж хяналт шалгалт хиййсэн бүрэлдэхүүний 

зүгээс дүгнэж байна.  

ЕС: ЦААШИД ДАРААХ АСУУДЛЫГ АНХААРЧ АЖИЛЛАХЫГ ЗӨВЛӨМЖ  

 Барилга захиалагчийн хяналтын зардлыг зориулалтын дагуу үр ашигтай 

зарцуулж үр дүнг тооцож ажиллах. 

 Барилгын чанар, хийц бүтээц, эдлэл, материал, хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйд хяналт тавихад зарцуулах. 

Цаашид хяналт шалгалтын байгууллагын өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж 

Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын дарга Д.Алтанзагас, нягтлан 

бодогч Н.Түмэндэмбэрэл нарт хариуцуулав. 

 
ХЯНАСАН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН 

АЛБАНЫ ДАРГА, САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН 

 УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ                                                                 Д.ГАНЗОРИГ 

БИЧСЭН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН 

  УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ:                                                   А.БҮРЭНДЭЛГЭР 

 



 

 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН 

  УЛСЫН БАЙЦААГЧ:                                                   А.МӨНХТӨР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                              
                                                                            ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН  

                                                                              ДАРГА Б. БАЯН-ЭРДЭНЭ,   
                                                                           НЯГТЛАН БОДОГЧ Т.ГАЛСАН 

                                                                            НАРТ 
 

 

 

 

  
             Төлбөр хариуцуулах тухай 

 

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны 2020 оны 01 

дүгээр сарын 17-ны өдрийн 10/231 дүгээр албан бичгээр ирүүлсэн хүсэлт,  тус 

албаны даргын баталсан 2020 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 21-02/04/13 

дугаартай удирдамжийн дагуу Монгол Улсын “Төсвийн тухай”, “Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил 

үйлчилгээ худалдан авах тухай”, “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Шилэн 

дансны тухай” хуулиуд болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрхзүйн 

актуудын хэрэгжилтийг Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын 2018, 2019 оны санхүүгийн үйл 



 

 

ажиллагааны баримтанд тулгуурлан “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд 

нийцүүлэн шалгаж, шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг хуулийн дагуу шийдвэрлэн, 

цаашид давтан гаргахгүй байх талаар мэргэжил, аргазүйн заавар, зөвлөгөө өгөхөд 

шалгалтын зорилгыг чиглүүлэн ажиллав. 

 

Шалгалтаар:  

Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын эзэмшлийн 2345 ГАҮ улсын дугаартай “Ланд-

77” маркын автомашин 2019 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр аймгийн бага 3-н 

насны морины уралдааны үед мөргөлдсөний улмаас үүссэн эвдрэлийг 

засварлахаар Жойпоинт ХХК-д 2019 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр 1,350.0 

мянган төгрөгийг байгууллагын урсгал засварын зардлаас зарцуулсан байгаа нь 

Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1/Төсвийг үр ашигтай 

хэмнэлттэй байхаар төлөвлөх, зарцуулах/, 6.4.2/Төрийн чиг үүрэгт хамаарахгүй 

хөтөлбөр арга хэмжээг санхүүжүүлэхгүй байх./ 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь 

/Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулна./-заалтуудыг тус тус зөрчсөн 

байна. 

 

Монгол Улсын “Төрийн хянат шалгалтын тухай” хуулийн 3 дугаар зүйлийн 

3.З./Засгийн газар, яам, агентлаг, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг хорооны 

Засаг даргын хяналт шалгалт, хууль тогтоомжоор тусгайлан эрх  олгогдсон 

мэргэжлийн хяналт, түүнчлэн нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас энэ 

хуулийн дагуу хэрэгжүүлэх хяналт шалгалттай холбогдсон харилцааг энэ 

хуулиар зохицуулна./, 10 дугаар зүйлийн 10.12.2./аж ахуйн нэгж, байгууллага, 

иргэний хууль бусаар олсон орлого, эд хөрөнгийг акт үйлдэж улсын орлого 

болгох, түүнчлэн бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх асуудлыг 

холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх;/ дахь заалтыг үндэслэн 

ТОГТООХ НЬ: 

 

Өөрийн буруутай үйл ажиллагаанаас улсад учруулсан 1,350.0 мянган 

төгрөгийг жолооч Б.Батзоригоор төлүүлж Аймгийн Төрийн сан дахь орон нутгийн 

төсвийн орлогын 100050000954 тоот дансанд 2020 оны 10 дугаар сарын 15-ны 

өдрийн дотор төвлөрүүлж хариуг тус албанд албан бичгээр ирүүлэхийг Хүнс хөдөө 

аж ахуйн газрын дарга Б.Баян-Эрдэнэ, нягтлан бодогч Т.Галсан нарт хариуцуулав. 

 



 

 

/Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийг үндэслэлгүй гэж үзвэл түүнийг хүлээн 

авсанаас хойш 10 хоногт багтаан Санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын ерөнхий 

байцаагчид гомдол гаргах эрхтэй/. 

 

 

 

ТОГТООСОН: 
САНХҮҮГИЙН  ХЯНАЛТ  ШАЛГАЛТЫН 

УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ                                               А.БҮРЭНДЭЛГЭР 

 

ЗӨВШӨӨРСӨН: 
                                                    ХҮНС ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН 

ГАЗРЫН  ДАРГА:                                                     Б.БАЯН-ЭРДЭНЭ 

                        НЯГТЛАН БОДОГЧ:                                              Т.ГАЛСАН 

 

 


