
 

 

 

                                                                                           Санхүүгийн хяналт, шалгалт 

                                                                                                  хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

 

 

 

НЭГ: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2021 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 03 

дугаар нэгдсэн удирдамжийн дагуу Говь-Алтай аймгийн ГХБХБГ-ын 2019, 2020 оны 

санхүү, төсвийн гүйцэтгэл болон 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”, “Газрын 

тухай”, “Газрын төлбөрийн 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 

шийдвэрлэж, засаж залруулан, зөвлөн тусалж, ирээдүйд учрах эрсдэлээс 

урьдчилан сэргийлэхэд хяналт шалгалтын зорилго оршино. 

 

ХОЁР: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын 

байцаагч Ц.Баттөр, Б.Дэлгэрбаяр нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр 2021 оны 04 дүгээр 

сарын 26-ны өдрөөс 2021 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийг дуустал ажлын 19 

өдрийн хугацаанд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийхээр тусгасан боловч Ковид-

19 цар тахлын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор шалгалтын хугацааг сунгаж 

ажиллав. 

 
ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Говь-Алтай аймгийн ГХБХБГ-ын 2019, 2020 оны удирдамжид тусгасан 

асуудлуудыг шалгалтад бүрэн хамруулсан болно.  

 



ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Говь-Алтай аймгийн ГХБХБГ нь /570001062 тоот Улсын бүртгэлийн 

дугаартай, 9108947 регистрийн дугаартай/ Есөнбулаг сумын Оргил багт байрлан, 

байгууллагын даргаар 2019 онд М.Ууган-Эрдэнэ, Б.Бямбадорж, 2020 онд М.Ууган-

Эрдэнэ, Б.Бямбадорж, З.Алтанзагас нар, нягтлан бодогчоор Н.Түмэндэмбэрэл 

ажиллаж санхүүгийн үйл ажиллагаанд 1,2-р гарын үсэг зурж төсвийн хөрөнгийг 

зарцуулж иржээ. 

 
   ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

  Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

2019 он:  

Говь-Алтай аймгийн ГХБХБГ-ын 2019 оны санхүүгийн тайланд “Зөрчилгүй” 

дүгнэлт өгсөн байна. 

  Аудитаар дараах зөрчил илэрсэн байна. Үүнд: 

  1. Дээд газраас албан бичгээр зөвшөөрөл олгосны дагуу техникийн хяналтын 

зардлаас 3544.2 мянган төгрөгийг тэмцээн уралдааны зардал, зочин төлөөлөлгч 

хүлээн авах зардал, нэг удаагийн тэтгэмж, урамшууллын зардал зэрэгт зарцуулсан 

зөрчилд төлбөрийн акт тогтоосон байна. 

  2. Ажилчдын 999.9 мянган төгрөгийн цалин, хөлсийг нийгмийн даатгалд дутуу 

тайлагнасан, 

3. Цалингийн зардлаас ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 

зардалд 2689.1 мянган төгрөгийг зардлын зүйл анги зөрчин зарцуулсан, 

4. Техник, хяналтын зардлаас зардлын зүйл анги зөрчиж 1138.2 мянган 

төгрөг зарцуулсан зөрчилд хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

 2020 он: 

Говь-Алтай аймгийн ГХБХБГ-ын  2020 оны санхүүгийн тайланд “Зөрчилгүй” 

дүгнэлт өгсөн байна. 

  Аудитаар дараах зөрчил илэрсэн байна. Үүнд: 

  1. Амралт, цалин давхардуулан 6 ажилтанд 1252.2 мянган төгрөгийг илүү 

тооцон олгосон, 

 2. Албан томилолтын зардлыг анхан шатны баримтгүй 560.4 мянган 

төгрөгийг илүү тооцон олгосон. 

 3. Авто машины нормоос 250.0 мянган төгрөгийг илүү тооцон олгосон, 



 4. Төсвөөс 298.8 мянган төгрөгийн шүүхийн шийдвэрийн тэмдэгтийн хураамж 

төлсөн зөрчлүүдэд төлбөрийн акт тогтоосон байна. 

 5. Шилэн дансны цахим хуудсанд давхардсан тоогоор 2049746.6 мянган 

төгрөгийн мэдээлэл байршуулахаас 1703037.5 мянган төгрөгийн мэдээлэл бүрэн, 

226515.8 мянган төгрөгийн мэдээлэл дутуу байршуулж, 119693.3 төгрөгийн 

мэдээлэл байршуулаагүй, 

 6. Цалингийн зардлаас 1688.7 мянган төгрөгийн нэг удаагийн тэтгэмж 

урамшуулал олгосон, 

 7. Өмнөх оны тушаалаар жолоочид 1433.4 мянган төгрөгийн ур чадварын 

нэмэгдэл олгосон, 

 8. Тус байгууллагад шүүхийн шийдвэрээр олгосон цалингийн нөхөн 

олговортой холбоотой 9200.6 мянган төгрөгийн авлага барагдуулаагүй үлдэгдэлтэй 

байгаа зөрчлүүдэд хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны шалгалтаар: 

 Сүүлийн 24 сарын хугацаанд тус албаны хяналт, шалгалтад хамрагдаагүй. 

 

  ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

- Санхүү, төсөв, нягтлан бодох бүртгэлийн холбогдолтой хууль 

тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр болон түүнийг үндэслэн төрийн 

захиргааны төв байгууллагаас гаргасан заавар, журмын хэрэгжилт. 

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт хийхэд 2019 онд нийт 149 

мэдээлэл байршуулахаас 7 мэдээлэл хугацаа хоцорсон, 2020 онд 15 мэдээлэл 

хугацаа хоцорч байршуулсан байна. Байршуулсан мэдээллийн чанар, үнэн зөв, иж 

бүрэн байдалд хөндлөнгийн хэрэглэгчээр нэвтэрч мэдээлэл байршуулах үүрэг 

бүхий албан тушаалтнуудад заавар, зөвлөгөө өгөв. 

 

- Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад төрийн өмчийн газрыг эзэмшиж, 

ашигласны төлөө төлбөр ногдуулах, уг төлбөрийг улс, орон нутгийн 

төсөвт төвлөрүүлсэн байдал. 

2019 он:    

Тус онд 385225.7 мянган төгрөгийн газрын төлбөрийн орлого төвлөрүүлэхээр 

төлөвлөснөөс 363592.0 мянган төгрөг төвлөрүүлж, 94.38 хувийн биелэлттэй байна. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүснэгт 1-ээр харуулав. 

 



/Хүснэгт 1/  

№ Сумын нэр 
Газрын төлбөрийн 

төлөвлөгөө 
/мян.төг/ 

2019 онд 
төвлөрүүлсэн 

төлбөр          
/мян.төг/ 

Биелэлт /хувь/ 

1 Алтай  5445.2 5261.9 96.63 

2 Баян-Уул 4265.8 3891.7 91.23 

3 Бигэр 2522.0 4800.0 190.33 

4 Бугат 9631.4 13868.0 143.99 

5 Дарви 4151.0 4285.0 103.23 

6 Дэлгэр 16179.0 19871.1 122.82 

7 Жаргалан 4274.6 3978.8 93.08 

8 Тайшир 14413.3 6312.0 43.79 

9 Тонхил 11283.1 10700.0 94.83 

10 Төгрөг 37031.5 36272.2 97.95 

11 Халиун 4782.8 3097.3 64.76 

12 Хөхморьт 2019.3 2352.2 116.48 

13 Цогт 5081.1 4372.7 86.06 

14 Цээл 32141.6 39701.7 123.52 

15 Чандмань 45085.6 28102.6 62.33 

16 Шарга 9589.1 8687.7 90.60 

17 Эрдэнэ 2928.3 3874.0 132.30 

18 Есөнбулаг 17157.2 16875.1 98.36 

19 Аймгийн төв 157243.6 147288.2 93.67 

Нийт 385225.6 363592.1 94.38 

 

2019 онд улсын хэмжээнд газрын бодит үнэ цэнийг олон улсын жишгийн дагуу 

зах зээлийн зарчимд үндэслэн тогтоож, газрын суурь үнийг шинэчилж, иргэд, олон 

нийтэд нээлттэй, ил тод болгох гэрээт ажлын хүрээнд Газар зохион байгуулалт, 

геодези, зураг зүйн газрын даргын баталсан “21 аймгийн газрын төлбөрийн 

мэдээллийг газрын төлбөр, татварын программд нөхөн оруулах, засварлах” ажлын 

удирдамж, Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын даргын 2019 оны 

413 дугаар албан бичгийн дагуу 18 сумын хэмжээнд сүүлийн 5 жилийн хугацааны 

газрын төлбөр ногдуулалт, төлөлтийн мэдээллийг нягтлах, шалгах, нөхөн оруулах, 

засварлах ажлыг зохион байгуулж аймгийн хэмжээний 10678 нэгж талбарын газрын 

төлбөрийг тулгаж газрын кадастрын мэдээллийн санд 65 итгэлцүүр засварлан 7798 

нэгж талбарын төлбөрийг бодуулан шинэчилж, зориулалт буруу орсон 190 нэгж 

талбар,  зөрүүтэй орсон 20 хуулийн этгээдийн мэдээлэл засварлан, 571 нэгж 

талбарын гэрээ холбогдоогүй байсныг холбож, талбайн хэмжээ зөрүүтэй орсон 571 

нэгж талбарын талбайн хэмжээг засварлан, программд нөхөн бүрдүүлэх 

шаардлагатай 2880 нэгж талбараас 1094 нэгж талбарыг нөхөн бүрдүүлж оруулан, 

давхардан орсон 5, өмчлөл рүү шилжсэн 1 нэгж талбарыг засварлан мэдээллийн 

санд оруулсан байна.   



2020 он: 

Тус онд газрын төлбөрийн орлогод 417385.1 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээр 

төлөвлөснөөс, 310312.0 мянган төгрөг төвлөрүүлж, 74.3 хувийн биелэлттэй байна. 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүснэгт 2-оор харуулав. 

/Хүснэгт 2/ 

 № Сумын нэр  
Газрын төлбөрийн 

төлөвлөгөө 
/мян.төг/ 

2020 онд 
төвлөрүүлсэн 

төлбөр          
/мян.төг/ 

Биелэлт /хувь/ 

1 Алтай  3897.9 1374.1 35.25 

2 Баян-Уул 3119.5 1207 38.69 

3 Бигэр 39494.5 23729.1 60.08 

4 Бугат 7003.9 5729.1 81.70 

5 Дарви 6442.7 1452.7 22.55 

6 Дэлгэр 19304.6 10419.6 53.97 

7 Жаргалан 4262.7 2994.1 70.24 

8 Тайшир 7348.1 13625.7 185.43 

9 Тонхил 20181.6 7413.9 36.74 

10 Төгрөг 27533.5 25866.7 93.95 

11 Халиун 3888.2 894.5 23.01 

12 Хөхморьт 2632.3 2708 102.88 

13 Цогт 4535.2 2947.7 65.00 

14 Цээл 30979.4 7341.8 23.70 

15 Чандмань 30301 5718.3 18.87 

16 Шарга 6724.8 1296.9 19.29 

17 Эрдэнэ 2635.1 878.7 33.35 

18 Есөнбулаг 197100.1 194714.3 98.79 

Нийт 417385.1 310312 74.35 

 

2020 оны газрын төлбөр төвлөрүүлэлт 2019 онтой харьцуулахад хэрэгжилт 

буурсан байгаа нь газрын төлбөр ногдуулалтад хийсэн дотоод хяналт, бусад 

холбогдох арга хэмжээ зохион байгуулж ногдуулалт хийгдээгүй иргэн, аж ахуйн 

нэгжүүдэд нөхөн ногдуулалт хийснээр төлбөл зохих төлбөрийн хэмжээ нэмэгдсэн 

төдийгүй, газрын даамал нь татварын байцаагчтай тухай бүр харилцан уялдаатай 

ажиллах боломж хязгаарлагдмал байгаатай холбоотой байна. 

2020 онд Засгийн газрын 2020 оны 110 дугаар тогтоолоор Газрын үнэлгээ, 

төлбөр, татварын цахим системийг улсын хэмжээнд 2020 оны 01 дүгээр сарын 09-

ний өдрөөс  нэвтрүүлэн ажилласан байна. 

Аймгийн хэмжээнд газар эзэмших хүчинтэй 11684 нэгж талбар, газар 

өмчлөлийн хүчинтэй 6776 нэгж талбар, ашиглах эрхийн 28 нэгж талбарын газрын 

төлбөр, татварын ногдуулалтыг хийж нийт хүчинтэй гэрээний 98 хувьд нь 

ногдуулалтыг хийсэн байна. Ногдуулалт үүсгэсэн нэгж талбаруудаас дундын хур 



мэдээллийн системээр дамжуулан 21669 газар эзэмшигч, өмчлөгчийн газрын 

төлбөрийн нэхэмжлэхийг үүсгэсэн байна.  

 

- Өр авлагын барагдуулалт, үүссэн өр авлагыг данс бүртгэлд 

тусгасан эсэх. 

1. 2020 оны санхүүгийн тайланд байгууллагын даргаар ажиллаж байсан 

М.Ууган-Эрдэнийг ажлаас үндэслэлгүй чөлөөлсний улмаас шүүхийн шийдвэр 

үндэслэн олгосон 8480.6 мянган төгрөгийн цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 

байгууллагаас төлж, аймгийн Засаг даргаар ажиллаж байсан В.Рэнцэндоржоос 

авах авлагаар тусгасан хэдий ч байгууллага авлага барагдуулахаар шүүхэд 

нэхэмжлэл гаргаагүй, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэст 

материал бүрдүүлэн өгсөн байна. 

2. Авто зам хариуцсан мэргэжилтэн П.Лхагвабаатарыг ажлаас чөлөөлсний 

улмаас шүүхийн шийдвэрээр нийт 18224.5 мянган төгрөгийн цалин, 1887.1 мянган 

төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэл, нийт 20111.6 мянган төгрөгийн цалин, 

нийгмийн даатгалын шимтгэлийг авто замын техник, хяналтын зардлаас төлсөн 

боловч санхүүгийн тайланд буруу шийдвэр гаргасан буюу байгууллагын даргаар 

ажиллаж байсан М.Ууган-Эрдэнээс авах авлага үүсгээгүй, авлага барагдуулах ажил 

зохион байгуулаагүй байна. 

 3. Мэргэжилтэн М.Мөнхцэцэгийг ажлаас үндэслэлгүйгээр чөлөөлсний 

улмаас шүүхийн шийдвэрээр байгууллагаас олгосон 6414.0 мянган төгрөгийн 

цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг байгууллагын даргаар ажиллаж байсан 

М.Ууган-Эрдэнээс нэхэмжилсэн боловч шүүхийн шийдвэрээр нэхэмжлэлийг 

хэрэгсэхгүй болгосон тул дансны авлагаас хассан байна. 

4.  Засгийн газрын 2020 оны 110 дугаар тогтоолоор Газрын үнэлгээ, төлбөр, 

татварын цахим системийг улсын хэмжээнд нэвтрэхээс өмнөх буюу урьд оны 

үлдэгдэл болох 77987.9 мянган төгрөгийн газрын төлбөрийн үлдэгдлийг аймгийн 

Татварын хэлтэстэй тулж өр барагдуулах том нэхэмжлэл үүсгэн төлүүлж байгаа 

байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар 45,5 сая төгрөг төвлөрүүлсэн байна. 

  

  - Өмнө хийгдсэн шалгалтууд, төлбөр зөрчил, түүний барагдуулалт. 

Сүүлийн 24 сар тус албаны хяналт, шалгалтад хамрагдаагүй боловч 2020 онд 

аймгийн Авто замын сангийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт,  

шалгалтаар ГХБХБГ-ын нэмэлт зардлын данс руу Алтай хотын 3.49 км авто замын 

техник, хяналтын зардалд шилжүүлсэн 35 149 116 төгрөгийг зориулалтын дагуу 



зарцуулалгүйгээр шүүхийн шийдвэрээр ажилтанд олгох цалин, болон гэрээт 

ажилтны цалин олгосон зөрчилд хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн боловч 

заасан хугацаанд шийдвэрийн биелэлт гаргаж хариу ирүүлээгүйгээс гадна зөрчлийг 

давтан гаргасаар байна. 

 

- Санхүүгийн үйл ажиллагааны явц, хөрөнгийн хөдлөл өөрчлөлтийг 

бүртгэлд тусгасан байдал, өмч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, 

хамгаалалт, анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт. 

1. Байгууллагын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/32 дугаар 

тушаалаар өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн 

дарга Б.Бямбадоржоор ахлуулсан 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан боловч 2019, 

2020 онд ажил зохион байгуулаагүй байна. 

2. Байгууллагын даргын “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” 2019 оны 12 дугаар 

сарын 23-ны өдрийн А/45 дугаар тушаалаар 2019 оны жилийн эцсийн тооллогын 

комисс, “Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухай” 2020 оны 12 дугаар 

сарын 24-ний өдрийн А/67 дугаар тушаалаар 2020 оны жилийн эцсийн тооллогын 

комисс тус тус томилж тооллого хийсэн байна. 2019 оны тооллогоор нийт 40316.5 

мянган төгрөгийн үнэтэй 37 нэр төрлийн 109 ширхэг үндсэн хөрөнгө, 2020 онд нийт 

75 нэр төрлийн 90 ширхэг, 68978.1 мянган төгрөгийн үнэтэй үндсэн хөрөнгийг 

актлуулах санал гаргасан боловч өмч хамгаалах байнгын зөвлөл шийдвэр 

гаргаагүй, улмаар актлах саналаа холбогдох газруудад хүргүүлээгүй, хөрөнгө 

актлаагүй байна. 

3. Бараа материал худалдан авсан даруйд орлого авдаггүй, улиралд нэг удаа 

бөөн дүнгээр орлого авч, шаардах хуудаснуудыг цуглуулж улиралд нэг удаа бөөн 

дүнгээр зарлага бичдэг, улмаар улиралд нэг удаа тайлан гаргадаг, гаргасан тайлан 

нь алдаатай, бичгийн цаасыг эд хариуцагч өөрийн нэр дээр бөөн дүнгээр шаардах 

хуудас бичиж зарлага гаргадаг, нягтлан бодогчтой тооцоо нийлдэггүй, нягтлан 

бодогч нь бараа материалын тайлангийн үнэн зөв эсэхэд хяналт хийдэггүй, эд 

хариуцагч нь няравын ажлыг хариуцан хийж сар бүр ур чадварын нэмэгдэл авч 

байгаа боловч хяналт, шалгалтын явцад буюу 2021 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр 

ГХБХБГ дээр ажиллахад 2021 оны 1-5 сарын бараа материалын тайлан огт 

гаргаагүй байлаа. 

4. Авто машины хувийн хэргийг жолооч хөтөлдөггүй, нягтлан бодогч өөрөө 

хөтөлдөг, улмаар их хэмжээний сэлбэг хэрэгслийг өмч хамгаалах байнгын 

зөвлөлийн хяналт, дүгнэлтгүйгээр худалдан авч зарцуулж байна. 



5. 2019 оны санхүүгийн тайлангаар 11106.4 мянган төгрөгийн тээвэр 

шатахууны зардал гаргасан гэж тайлагнасан боловч нэмэлт зардлын дансаар 

дамжуулан техник, хяналтын зардал болон бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 

үйлчилгээний зардлаас тээвэр, шатахуунд нийт 27945.4 мянган төгрөг зарцуулсан, 

2020 онд нийт 12850.6 мянган төгрөгийн тээвэр, шатахуун худалдан авахаар төсөв 

батлагдсан бөгөөд санхүүгийн тайлангаас үзвэл 16495.6 мянган төгрөгийн тээвэр, 

шатахуун зарцуулсан харагдаж байгаа боловч техник, хяналтын зардал болон 

бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардлаас тээвэр, шатахуунд нийт 

23634.7 мянган төгрөг зарцуулсан байна.  

6. Шатахуун зарцуулалтад хяналт хийхэд шалгалтаар ажилласан гэсэн 

боловч томилолтгүй, нэг өдөр 2 машинд шатахуун хийдэг, хувийн болон албаны 

машиндаа нормоос илүү хэмжээний шатахуун хийж Улаанбаатар хот руу олон удаа 

зорчсон зэргээс шалтгаалан тээвэр шатахууныг батлагдсан төсвөөс хэтрүүлэн, 

төсвийг үр ашиггүй хэмнэлтгүй зарцуулсан байна. 

 

- Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагатай хийсэн гэрээ, түүний 

хэрэгжилт. 

2020 оны батлагдсан төсөвт нийт 12850.6 мянган төгрөгийн түлш, шатахуун 

худалдан авахаар батлагдсан бөгөөд аймгийн Орон нутгийн өмчийн газарт тендер 

сонгон шалгаруулалт зарлагадаж, улмаар “Юнайтэд бест ойл” ХХК 11210.2 мянган 

төгрөгөөр шатахуун нийлүүлэхээр шалгарсан боловч 2020 оны 01 дүгээр сарын 3-

ны өдөр байгуулсан гэрээг шинэчлээгүй, хуучин гэрээг үндэслэж худалдан авалт 

хийж байгаа нь тендер сонгон шалгаруулалт зарласны үр дүн гарахгүй байна. 

 

- Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хэрэгжилт. 

1. 2019 онд 15700.0 мянган төгрөгөөр лабораторийн тоног төхөөрөмж, 2020 

онд 126000.0 мянган төгрөгөөр суудлын авто машин худалдан авах гэрээ байгуулан 

ажилласан бөгөөд тендер сонгон шалгаруулалтыг аймгийн Орон нутгийн өмчийн 

газар зохион байгуулсан байна. 

2. 2019, 2020 онд түлш, шатахуун худалдан авах тендер сонгон шалгаруулах 

хүсэлтээ аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар хүргүүлэн зохион байгуулдаг боловч 

шалгарсан компанитай нийт хэдэн литр шатахууныг хэдэн төгрөгөөр худалдан авах 

тухай тодорхой тусгасан гэрээг шинэчлэн байгуулахгүйгээр оны эхэнд байгуулсан 



гэрээг үргэлжлүүлэн мөрдөж, батлагдсан төсвөөс хэтрүүлэн түлш, шатахуун 

худалдаж авсан байна. 

 

- Батлагдсан орон тооны мөрдөлт, хүний нөөцийн шилжилт 

хөдөлгөөн. 

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2019 оны 08 

дугаар сарын 08-ны өдрийн Б/123 дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралтаар аймгийн 

ГХБХБГ нь 36 орон тоотой ажиллахаар батлагдсан боловч орон тоо хэтрүүлэн 

ажиллаж нэмэлт санхүүжилтийн дансаар дамжуулан барилгын техник, хяналтын 

зардлаас 2019, 2020 онд 2 гэрээт ажилтанд 12088.3 мянган төгрөгийн цалин, 1543.7 

мянган төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэл, 2019 онд авто зам хариуцсан 

мэргэжилтэнд шүүхийн шийдвэр үндэслэн авто замын техник, хяналтын зардлаас  

20111.6 мянган төгрөгийн цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр 

батлагдсан орон тоо хэтрүүлэн нийт 33743.6 мянган төгрөгийн цалин, нийгмийн 

даатгалын шимтгэл төлсөн байна. 

 

- Газрын тухай, Газрын төлбөрийн тухай, Төсвийн тухай хууль болон 

холбогдох журмууд хэрхэн хэрэгжиж байгаа байдалтай танилцаж, тулгарч 

буй асуудлуудыг дүгнэх, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн зөрчил 

дутагдлыг засаж сайжруулах арга хэмжээний санал боловсруулах. 

2020 оноос Газрын төлбөрийг татварын систем рүү бүрэн нэвтрүүлснээр 

газрын татвар, төлбөрийн бүсийн хил заагийг оруулж, тухайн газрын суурь үнэ, 

төлбөрийн итгэлцүүрийг харгалзуулан газрын татвар болон төлбөрийн бодолтыг 

системээр ногдуулж байна. Улмаар Төсвийн тухай хуулийн дагуу 60, 40 хувиар 

автоматаар хуваан, газрын төлбөрийн нэхэмжлэлийг үүсгэж татварын нэгдсэн 

удирдлагын системтэй хур мэдээллийн сангаар дамжуулан хүргүүлж аймгийн 

татварын хэлтэс татвар, төлбөрийг төвлөрүүрэх зохион байгуулалтад шилжсэнээр 

дараах тулгамд буй асуудлууд үүсэж байна. Үүнд: 

1. Татварын нэгдсэн удирдлагын системд татвар төлөгчөөр бүртгүүлээгүй 

иргэнд газрын төлбөр, татварын нэхэмжлэл үүсэхгүй байна. Өөрөөр хэлбэл харъяа 

Татварын хэлтэс тухайн иргэнийг заавал иргэний үнэмлэхтэйгээ өөрийн биеэр 

хүрэлцэн ирж татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх шаардлага тавьж байгаа нь хэрэгжилтэд 

сөрөг нөлөө үзүүлж байна. 



 2. Иргэдийн e-barimt, e-gazar, Qpay  болон онлайнаар хийсэн төлөлтийн 

мэдээллийг Татварын хэлтсээс бүрэн ирүүлэхгүй байгаа нь төлбөрийн үлдэгдэл 

буюу өр хэлбэрээр харагддаг. 

3. Мөн төсвийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23,6,2, 23,8,14 дэх хэсэг, 

Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн дагуу газрын 

төлбөрийн орлогыг аймаг, сумын төсөвт төвлөрүүлж байна. Харин Газрын 

төлбөрийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Газрын төлбөрийн 

орлогын зохих хувийг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшил, ашиглалтад 

байгаагаас бусад төрийн өмчийн газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээх, газар зохион 

байгуулалтын арга хэмжээнд зориулан зарцуулна. Тухайн жилд авч хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээ, газрын төлбөрөөс орох орлогыг харгалзан газар хамгаалах, нөхөн 

сэргээх, газар зохион байгуулалтын арга хэмжээнд зориулан зарцуулах хөрөнгийн 

хувь хэмжээг Засгийн газар жил бүр тогтооно.” хэсэгт гэж заасан боловч зөвхөн 

газар хамгаалах чиглэлээр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хувиарладаг. 

Газрын төлбөрийн орлогоос газар зохион байгуулалтын арга хэмжээнд жил бүр 

хувиарлалт хийлгүүлэх хэрэгцээ шаардлагатай байна.  

4. Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахалын улмаас Газрын төлбөрийн шинэ 

системтэй холбоотой сургалт, сурталчилгаа, иргэд, олон нийтийг хамарсан арга 

хэмжээ зохион байгуулахад хүндрэлтэй байгаа нь төлбөр бүрдүүлэлтэд сөргөөр 

нөлөөлж байна. 

Улмаар дараах асуудлыг шийдвэрлэх санал хүргүүлж байна. Үүнд: 

1. Нийт газар эзэмшигч, ашиглагч, өмчлөгч бүрт мэдээлэл хүргэх арга 

хэмжээг зохион байгуулах. 

2. Харъяа Татварын хэлтэс болон Татварын ерөнхий газартай түргэн 

шуурхай мэдээлэл солилцох. Өөрөөр хэлбэл татварын системээс газрын татвар, 

төлбөр төлөлтийн мэдээллийг шууд татах боломжоор хангах. 

3. Иргэдийг нэн даруй татвар төлөгчөөр бүртгэх ажлыг эрчимжүүлэн, иргэн, 

аж ахуйн нэгжийн газар эзэмших, ашиглах, өмчлөлийн газрын төлбөр, татварын 

нэхэмжлэлийг бүрэн үүсгэх.  

4. Газрын төлбөрийн орлогоос жил бүр газар зохион байгуулалтын арга 

хэмжээнд зарцуулахаар хөрөнгө тусгах саналыг холбогдох газарт уламжлах. 

Улмаар тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд 

шаардлагатай байгаа төсвийг шийдвэрлэх боломжтой. 

 

 



Жич:  

Барилга байгууламж, авто замын техник, хяналтын зардлыг зарцуулах журам 

батлуулан, мөрдөж ажиллах шаардлагатай байгааг холбогдох яамдууд болон 

Засгийн газарт хүргүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулах саналыг хяналт, шалгалт 

хийсэн бүрэлдэхүүний зүгээс уламжилж байна. 

 

ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

 1. Байгууллагын даргаар ажиллаж байсан М.Ууган-Эрдэнийг Аймгийн Засаг 

даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Б/27 дугаар захирамжаар шүүхийн 

шийдвэр үндэслэн ажилд нь эргүүлэн томилсон бөгөөд 2020 оны 05 дугаар сарын 

цалин дээр 4 дүгээр сард ажилласан өдрийн цалингийн зөрүүг тооцож олгосон бол 

2020 оны 06 дугаар сарын цалин тооцохдоо 4 дүгээр сарын цалингийн зөрүүг дахин 

тооцож 134.2 мянган төгрөгийн цалин илүү олгосон байгаа нь Төсвийн тухай 

хуулийн Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 /Төсвийг үр ашигтай, 

хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж, зарцуулах/, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 49 дүгээр 

зүйлийн 49.1/Ажилтны цалин хөлсийг хийснээр, цагаар, бусад хэлбэрээр 

хөдөлмөрийн үр дүнд нь тохируулан олгоно./, 

2. Байгууллагын даргаар ажиллаж байсан М.Ууган-Эрдэнэ нь 2019, 2020 онд 

нийт 1924.2 мянган төгрөгийн шатахууныг удирдамж, томилолтгүй, эсхүл удирдамж 

томилолттой хэдий ч авто машины 100 км тутамд зарцуулах нормоос хэтрүүлэн 

төсвийг үр ашиггүй зарцуулсан байгаа нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 

6.4.1 /Төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж, зарцуулах/ дахь 

заалтыг, Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 390 дүгээр тогтоолыг тус тус 

 3. Сумдын газрын даамлууд өөрөө шаардах хуудас бичиж бичгийн цаас, 

принтерийн хор болон бусад бичиг хэргийн материал, үнэт цааснуудаа авдаг 

байхад эд хариуцагч Н.Ган-Эрдэнэ нь 2020 оны 11 сард сумдын газрын даамлуудад 

гэж бөөн дүнгээр шаардах хуудас бичиж нийт 572.0 мянган төгрөгийн үнэтэй 52 

ширхэг бичгийн цаас зарлагадсан байгаа нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар 

зүйлийн 6.4.1 /Төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж, зарцуулах/, 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.6 /Анхан шатны 

баримтын үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан 

хариуцна./дахь заалтуудыг тус тус 



4. 2019, 2020 онд шатахууныг батлагдсан төсвөөс хэтрүүлэн зарцуулсан 

байгаа нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 /Төсвийг үр ашигтай, 

хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж, зарцуулах/ дахь заалтыг  

5. Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2019 оны 08 

дугаар сарын 08-ны өдрийн Б/123 дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралтаар аймгийн 

ГХБХБГ нь 36 орон тоотой ажиллахаар батлагдсан боловч орон тоо хэтрүүлэн 

ажиллаж нэмэлт санхүүжилтийн дансаар дамжуулан барилгын техник, хяналтын 

зардлаас 2019, 2020 онд 2 гэрээт ажилтанд 12088.3 мянган төгрөгийн цалин, 1543.7 

мянган төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэл, 2019 онд авто зам хариуцсан 

мэргэжилтэнд шүүхийн шийдвэр үндэслэн авто замын техник, хяналтын зардлаас  

20111.6 мянган төгрөгийн цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр 

батлагдсан орон тоо хэтрүүлэн нийт 33743.6 мянган төгрөгийн цалин, нийгмийн 

даатгалын шимтгэл төлж төсвийг хохироосон байгаа нь Төсвийн тухай хуулийн 6 

дугаар зүйлийн 6.4.1/Төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж, 

зарцуулах./, 16 дугаар зүйлийн 16.5.3 /Батлагдсан цалингийн сан, орон тооны 

хязгаарт багтаан төсвийн байгууллагын орон тоо, ажиллагчдын цалин хөлсийг 

тогтоох./, Монгол Улсын Барилга хот байгуулалтын сайдын 2015 оны 1/1085 дугаар 

албан бичгээр ирүүлсэн зөвлөмж,  Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн 

газрын 2018 оны 1/1624 дүгээр албан бичгээр ирүүлсэн зөвлөмж, Газар зохион 

байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 08-ны 

өдрийн Б/123 дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралтаар баталсан бүтэц, орон тооны 

шийдвэр, аймгийн Засаг даргын “Захиалагчийн хяналт хийх, техник хяналтын 

зардлыг захиран зарцуулах журам батлах тухай” 2020 оны А/49 дүгээр захирамжийг 

тус тус   

6. Барилгын техник, хяналтын зардлаас 126000.0 мянган төгрөгөөр Прадо-

150 маркийн авто машин худалдан авсан нь Монгол Улсын Барилга хот 

байгуулалтын сайдын 2015 оны 1/1085 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн зөвлөмж,  

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын 2018 оны 1/1624 дүгээр албан 

бичгээр ирүүлсэн зөвлөмж, аймгийн Засаг даргын “Захиалагчийн хяналт хийх, 

техник хяналтын зардлыг захиран зарцуулах журам батлах тухай” 2020 оны А/49 

дүгээр захирамжийг тус тус   

 7. Эд хариуцагч нь бараа материалын тайланг улиралд нэг удаа гаргадаг, 

бараа материал худалдан авсан даруйд орлого авдаггүй, улирлын байдлаар 

нэгтгэж нэг удаа орлого авч, зарлага гаргадаг боловч гаргасан тайлан нь алдаатай, 

нягтлан бодогч бараа материалын тайланд хяналт тавьдаггүй, хоорондоо тооцоо 



нийлдэггүй нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Эд хариуцагчийн эрх үүргийн 

дүрэм, Сангийн сайдын 2017 оны 347 дугаар тушаалыг тус тус 

8. Авто зам хариуцсан мэргэжилтэн П.Лхагвабаатарыг ажлаас чөлөөлсний 

улмаас шүүхийн шийдвэрээр нийт 18224.5 мянган төгрөгийн цалин, 1887.1 мянган 

төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэл, нийт 20111.6 мянган төгрөгийг авто замын 

техник, хяналтын зардлаас төлсөн, мөн санхүүгийн тайланд буруу шийдвэр 

гаргасан буюу байгууллагын даргаар ажиллаж байсан М.Ууган-Эрдэнээс авах 

авлага үүсгээгүй, авлага барагдуулах ажил зохион байгуулаагүй байгаа нь 

Захиргааны ерөнхий хуулийн 103 дугаар зүйлийн 103.1/Иргэн, хуулийн этгээдийн 

хохирлыг барагдуулсны улмаас өөрт учирсан хохирлыг захиргааны байгууллага 

Иргэний хуулийн 498.5-д заасны дагуу гэм буруутай албан тушаалтнаар буцааж 

төлүүлнэ./ дэх заалт, Монгол Улсын Барилга хот байгуулалтын сайдын 2015 оны 

1/1085 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн зөвлөмж,  Газар зохион байгуулалт, геодези, 

зураг зүйн газрын 2018 оны 1/1624 дүгээр албан бичгээр ирүүлсэн зөвлөмж, аймгийн 

Засаг даргын “Захиалагчийн хяналт хийх, техник хяналтын зардлыг захиран 

зарцуулах журам батлах тухай” 2020 оны А/49 дүгээр захирамжийг тус тус  зөрчиж 

байна. 

 Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 2630.4 мянган төгрөгийг орон 

нутгийн төсвийн орлогод төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, 179855.2 мянган 

төгрөгийн зөрчилд 5 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэв.  

 
НАЙМ: ДҮГНЭЛТ.  

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын ихэнхи нь барилга байгууламжийн 

техник, хяналтын зардлын зарцуулалттай холбоотой үүссэн байгаа нь техник, 

хяналтын зардлыг зарцуулах нарийвчилсан журамгүй, салбарын сайдын албан 

бичгээр зохицуулагдаж байгаа боловч албан бичгийг гуйвуулан ашиглаж 

батлагдсан орон тооноос хэтрүүлэн гэрээт ажилтан цалинжуулах, шүүхийн 

шийдвэрээр ажлаас үндэслэлгүй халагдсан ажилтанд цалин олгох, нийгмийн 

даатгалын шимтгэл төлөх, авто машин худалдаж авахаас гадна шатахууныг үр 

ашиггүй, хэмнэлтгүй зарцуулах эх үүсвэр болж байна. 

 
ЕС: ЦААШДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА 

ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ. 

 1. Машины сэлбэг хэрэгсэл худалдан авахдаа Зам тээврийн хөгжлийн 

сайдын 2019 оны 390 дүгээр тушаалын 5 дугаар хавсралтыг мөрдөж, өмч хамгаалах 

байнгын зөвлөлийн дүгнэлт үндэслэн худалдан авалт хийх. 



 2. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг шинэчлэн томилж, үйл ажиллагааг 

идэвхжүүлэх. 

 3. Жолоочийн тооцооны хуудсыг явсан маршрутын дагуу дэлгэрэнгүй хөтлөх. 

 4. Шаардах хуудсанд байгууллагын дарга гарын үсэг зурж 

баталгаажуулснаар бараа материал тавьж олгох. 

 5. Машины хувийн хэргийг жолооч хөтлөх, машинд ашиглаагүй сэлбэг 

хэрэгслийг хувийн хэрэгт бүртгэхгүй байх. 

  

    Шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлүүдийг цаг алдалгүй арилган, цаашид 

давтан гаргахгүй байх талаар онцгой анхаарч, шалгалтын танилцуулгаар өгсөн 

зөвлөмж, улсын байцаагчийн гаргасан захиргааны акт, шийдвэрийн биелэлтийг 

бүрэн хангуулж, 2021 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг 

даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр  хариу 

ирүүлэхийг Говь-Алтай аймгийн ГХБХБГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон 

гүйцэтгэгч З.Алтанзагас, нягтлан бодогч Н.Түмэндэмбэрэл нарт хариуцуулав.  
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