
 

 

 

                                                                                   Санхүүгийн  хяналт шалгалт 

                                                                                          хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО.  

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын 

албаны 2021 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу тус албаны даргын 

баталсан 2021 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 21-05/02/07 дугаар удирдамжийн 

хүрээнд аймгийн “Мал хамгаалах сан”-ийн санхүүгийн үйл ажиллагаа нь “Төсвийн 

тухай”, “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай, “Мал, амьтны эрүүл 

мэндийн тухай” хуулиуд болон “Мал хамгаалах эргэлтийн сангийн журам”-д нийцэж 

байгаа эсэхийг шалгаж, зөрчил дутагдал илэрсэн тохиолдолд холбогдох хуулийн 

дагуу шийдвэрлэх, ирээдүйд учирч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, 

мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөхөд хяналт шалгалтын зорилго оршино.  

 

       ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

 Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын 

байцаагч Б.Дэлгэрбаяр 2021 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2 дугаар сарын 26-

ны өдрийг дуустал төлөвлөгөөт хяналт, шалгалт хийхээр удирдамжид тусгасан 

боловч Мал хамгаалах сангийн баримт санхүүгийн тайлангийн аудитад хамрагдсан 

тул баримт хугацаандаа ирээгүй, СХШУБ нь Сангийн яамны нэгдсэн удирдамжаар 

төлөвлөгөөт бус хяналт, шалгалт хийсэнтэй холбоотойгоор тус шалгалтыг 2021 оны 

03 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийг дуустал ажлын 10-н 

өдрийн хугацаанд хийж гүйцэтгэв. 

 

 ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Удирдамжид тусгасан хамрах хүрээ, чиглэлийн дагуу анхан шатны баримтуудыг 

тулган үзэж, холбогдох албан тушаалтнаас асууж тодруулав. 



 ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД.  

-Санхүүгийн анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн баримтын 

бүрдүүлэлт, хөтлөлт, баталгаажуулалт. 

Тус сан нь 2020 онд мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 173857.1 мянган төгрөг, 

тайлант хугацаанд 638.4 мянган төгрөгийн хүүгийн орлого, 45217.5 мянган 

төгрөгийн авлага барагдуулж, 219713.0 мянган төгрөгийн мөнгөн хөрөнгийн эцсийн 

үлдэгдэлтэй байна. 

Өөрөөр хэлбэл оны эхэнд хувь хүмүүсээс авах авлага 182518.1 мянган төгрөг 

байснаас 45217.5 мянган төгрөгийн авлага барагдуулснаар 132936.6 мянган 

төгрөгийн авлагын эцсийн үлдэгдэлтэй тайлагнасан бөгөөд нийт авлагын 60 хувь нь 

хугацаа хэтэрсэн байна. Зарлагын гүйлгээ хийгдээгүй. 

Санхүүгийн тайлангийн аудитаар: 

2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар зөрчилгүй санал дүгнэлт авсан 

байна. 

Тус аудитаар: 

1. Үхэржүүлэх гэрээний дагуу 2014 онд олгосон үхрийн үнээс тайлант онд 

төвлөрүүлбэл зохих 27744.0 мянган төгрөгийн үхрийн үнийг гэрээний дагуу 

төвлөрүүлээгүй зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож, 

2. Шилэн дансны цахим хуудсан нийт 18 төрлийн мэдээлэл байршуулахаас 4 

мэдээлэл мэдээлээгүй, 

3. Санд 2020 онд төвлөрүүлбэл зохих орлогыг бүрэн төлөвлөөгүй зөрчилд  

зөрчил арилгуулах хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэн 

4. Төрийн аудитын байгууллагын шийдвэрийн хэрэгжилт удаа дараа хангалтгүй 

байгаа зөрчилд Мал үржлийн албаны дарга С.Эрдэнэ-Очир, нягтлан бодогч 

Т.Галсан нарт сахилгын шийтгэл ногдуулахаар албан шаардлага тус тус хүргүүлсэн 

байна. 

 - Сангийн хөрөнгийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, хөрөнгө оруулалт, 

түүний үр дүн. 

1. Говь-Алтай аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тэргүүлэгчдийн 2017 

оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 115 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Мал 

хамгаалах эргэлтийн сан”-ийн журмыг мөрдөж ажилладаг. 

2. Аймгийн Засаг даргын “Зөвлөл байгуулах тухай” 2018 оны 04 дүгээр сарын 

12-ны А/112 дугаар захирамжаар байгуулагдсан зөвлөлийн гишүүд тус сангийн үйл 

ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, хөрөнгө бүрдүүлэх, зарцуулахад хяналт 



тавих чиг үүрэгтэй болно. 2020 онд Мал хамгаалах сангийн хөрөнгөнөөс зарцуулалт 

хийгдээгүйтэй холбоотойгоор зөвлөл үйл ажиллагаа явуулаагүй гэж тайлбарлаж 

байгаа боловч авлага барагдуулалтын ажил зохион байгуулж, хяналт тавьж 

ажиллаагүй байна. 

3. 2009-2010 оны зудын гамшгийн улмаас малаа ихээр хорогдуулсан 

малчдын амьжиргааг дэмжих, малжуулах зорилгоор Засгийн газрын 2010 оны 197 

дугаар тогтоолын дагуу тус санд 265.2 сая төгрөгийг хуваарилсан байна. Мөн 2009 

оны өвөл, 2010 оны хаврын гамшгийн үед иргэд, ААН, хандивлагчдаас 79.2 сая 

төгрөг цугларч нийт 344.4 сая төгрөгийг тус санд төвлөрүүлсэн байна.  

 - Сангийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр хэрэгжүүлсэн ажил, хөрөнгийн 

ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, тооллого тооцоо бодолтын байдал. 

Авлагын дэлгэрэнгүй мэдээлэл: 

1. Малчдын амьжиргааг дэмжих, малжуулах зорилгоор Засгийн газрын 2010 оны 197 

дугаар тогтоолын дагуу 265.2 сая төгрөгийн эргэн төлөлттэй малжуулах 

хөтөлбөрөөс 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 8-н сумын 52 малчинтай холбоотой 

55374.0 мянган төгрөгийн хугацаа хэтэрсэн авлагатай байсан бол 2020 оны жилийн 

эцсийн байдлаар 7-н сумын 32 малчинтай холбоотой 30783.0 мянган төгрөгийн 

хугацаа хэтэрсэн авлагатай тайлагнасан байна. /Зээлийн үлдэгдэлтэй малчдын 

нэрс, зээлийн үлдэгдлийн дүнг доорх хүснэгтээр харуулав./  

Засгийн газрын 2010 оны 197 дугаар тогтоолын дагуу малжуулсан малчдаас 
гэрээний  хугацаа хэтэрсэн малчдын эргэн төлөлтийн 2020 оны  тайлан 

       

№ Сумын нэр Багийн нэр № 

Засгийн газрын 197 
дугаар тогтоол 

 Олгосон  
мөнгөн 

дүн 
/сая.төг/  

Хугацаандаа 
төлөгдөөгүй 

үлдэгдэл  /мян.төг/ 

Малжуулсан нэр 

1 Бугат Биж 1 Б.Доржбат 
     
1,700.0  

              200.0  

Бугат сумын дүн        1,700                   200  

2 Дэлгэр Баян хонгор 1 М.Билэгт 
     
1,700.0  

                60.0  

Дэлгэр сумын дүн        1,700                     60  

3 

Тонхил 
Алтайн 
Оргил 

1 П.Наранпүрэв 
     
1,700.0  

              100.0  

Тонхил Зүйл 2 О.Мөнхбаатар 
     
1,700.0  

            1,700.0  

Тонхил 
Алтайн 
Оргил 

3 Баастын Батмөнх 
     
1,700.0  

              150.0  

Тонхил 
Аймагт 
байдаг 

4 Б.Нямцэрэн 
     
1,700.0  

              160.0  

Тонхил сумын дүн        6,800                2,110  



4 

Халиун Олон булаг 1 С.Батсайхан 
     
1,700.0  

              520.0  

Халиун Сүүж 2 М.Батдэлгэр 
     
1,700.0  

            1,020.0  

Халиун Гүү бариач 3 С.Болд 
     
1,700.0  

              800.0  

Халиун Чацран 4 Б.Даваацэрэн 
     
1,700.0  

              800.0  

Халиун сумын дүн        6,800                3,140  

5 

Хөхморьт Цоохор нуур 
баг 1 

С.Төмөржаргал 
     
1,700.0  

            1,700.0  

Хөхморьт Цоохор нуур 
баг 2 

А.Батбаяр 
     
1,700.0  

            1,700.0  

Хөхморьт Завхан гол 
баг 3 

С.Самбуу 
     
1,700.0  

            1,700.0  

Хөхморьт Завхан гол 
баг 4 

Б.Төгсбилэг 
     
1,700.0  

            1,400.0  

Хөхморьт Завхан гол 
баг 5 

Д.Батмөнх 
     
1,700.0  

            1,700.0  

Хөхморьт Завхан гол 
баг 6 

Ц.Батбаатар 
     
1,700.0  

            1,700.0  

Хөхморьт Сангийн 
далай баг 7 

Ж.Энхамгалан 
     
1,700.0  

              200.0  

Хөхморьт Сангийн 
далай баг 8 

Д.Энхжаргал 
     
1,700.0  

            1,020.0  

Хөхморьт Сангийн 
далай баг 9 

Б.Бөхбат 
     
1,700.0  

            1,020.0  

Хөхморьт Сангийн 
далай баг 10 

Ж.Гарав 
     
1,700.0  

              700.0  

Хөхморьт Хүйсийн говь 
баг 11 

Б.Алтангарал 
     
1,700.0  

            1,020.0  

Хөхморьт Хүйсийн говь 
баг 12 

Ц.Батгэрэл 
     
1,700.0  

            1,700.0  

Хөхморьт Хүйсийн говь 
баг 13 

Б.Галт 
     
1,700.0  

            1,020.0  

Хөхморьт Хүйсийн говь 
баг 14 

Д.Буян-Оргих 
     
1,700.0  

            1,020.0  

Хөхморьт сумын дүн 
   
23,800.0  

          17,600.0  

6 

Цогт Гэгээт 1 Д.Хонгорзул 
     
1,700.0  

              510.0  

Цогт Рашаант 2 Ц.Үрчгэр 
     
1,700.0  

              652.5  

Цогт Рашаант 3 Ц.Ариунаа 
     
1,700.0  

            1,700.0  

Цогт   4 А.Дашдаваа 
     
1,700.0  

              510.0  

Цогт сумын дүн        6,800                3,373  

7 

Есөнбулаг Рашаант 1 Я.Дашзэвэг 
     
1,700.0  

              500.0  

Есөнбулаг Баян хайрхан 2 Д.Ханд 
     
1,700.0  

            1,700.0  

Есөнбулаг Рашаант 3 М.Мөнх-Оргил 
     
1,700.0  

              400.0  

Есөнбулаг Харзат 4 С.Очирбат 
     
1,700.0  

            1,700.0  

Есөнбулаг сумын дүн        6,800                4,300  



  Нийт дүн 32        54,400               30,783  

  

2. 2009 оны өвөл, 2010 оны хаврын гамшгийн үед иргэд, ААН, хандивлагчдаас 

цугларсан 79.2 сая  төгрөгөөс малчдын амьжиргааг дэмжихээр малжуулсан 

хөтөлбөрөөс 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 4-н сумын 14-н малчинтай 

холбоотой 15491.0 мянган төгрөгийн хугацаа хэтэрсэн авлагатай байсан бол 2020 

оны жилийн эцсийн байдлаар 2 сумын 6-н малчинтай холбоотой 3700.0 мянган 

төгрөгийн хугацаа хэтэрсэн авлагатай байна. /Зээлийн үлдэгдэлтэй малчдын нэрс, 

зээлийн үлдэгдлийн дүнг доорх хүснэгтээр харуулав./  

Аймгийн малжуулах сангийн хөрөнгөөр малжуулсан малчдаас гэрээний  
хугацаа хэтэрсэн малчдын эргэн төлөлтийн 2020 оны  тайлан 

       

№ Сумын нэр Багийн нэр № 
Малжуулсан 
малчны нэр 

 Сумаас 
олгосон  

мөнгөн дүн 
/төг/  

Хугацаандаа 
төлөгдөөгүй 

үлдэгдэл 

1 Халиун 

Гүү бариач 1 С.Нэргүй 
         
1,980,000.0  

                       
80,000.0  

Гүү бариач 2 Ч.Эрдэнэдалай 
         
1,980,000.0  

                     
680,000.0  

Олон булаг 3 С.Ууганбаяр 
         
1,980,000.0  

                     
680,000.0  

Чацран 4 Д.Гүррагчаа 
         
1,980,000.0  

                                  
-    

Сүүж 5 Н.Даваадорж 
         
1,980,000.0  

                     
880,000.0  

Халиун сумын дүн 
            

9,900,000  
                     

2,320,000  

2 Цогт Төгрөг 1 Д.Раднаабилэг 
         
1,980,000.0  

                  
1,380,000.0  

Цогт сумын дүн 
            

1,980,000  
                     

1,380,000  

НИЙТ ДҮН 
          

11,880,000  
                     

3,700,000  

 

 Тус малжуулах хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдээс мөнгөөр бус малаар авлага 

барагдуулсан бөгөөд 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар 3 сумын 5 иргэнд нийт 

8160.0 мянган төгрөгийн 180 бог мал гэрээгээр эзэмшүүлж, дансны авлагад 

бүртгэсэн байна. Гэрээний хугацаа 2021-2023 онд дуусгавар болно. 

3. Үхэр сүргийн чанар, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2014, 2015 онд 

үхэржүүлсэн, сумдын гэрээ, эргэн төлөлтийн талаар:  

Мал хамгаалах сангийн зээлийн эргэн төлөгдсөн хөрөнгөөс үхэр сүргийн 

чанар сайжруулах ажлын хүрээнд малчдад олгосон бухны эргэн төлөлтийн хугацаа 

хэтэрсэн 15-н сумын 56-н малчинтай холбоотой 19095.0 мянган төгрөгийн хугацаа 



хэтэрсэн авлагатай байсан бол бухны эргэн төлөлтийн сүүлийн хугацаа 2020 онд 

дуусгавар болсонтой холбоотойгоор бүх авлага хугацаа хэтэрсэн авлагад шилжиж 

нийт 1 сумын 42 малчинтай холбогдох 44914.0 мянган төгрөгийн авлагатай 

тайлагнажээ. /Зээлийн үлдэгдэлтэй малчдын нэрс, зээлийн үлдэгдлийн дүнг доорх 

хүснэгтээр харуулав./  

ҮХЭР СҮРГИЙН ЧАНАР САЙЖРУУЛАХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД МАЛЧДАД 
ГЭРЭЭГЭЭР ОЛГОСОН БУХНЫ ЭРГЭН ТӨЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН-2020 

       

№ Сумын нэр Багийн нэр Нэр 
 Төлөгдөөгүй 

үлдэгдэл  

  2014 онд өгсөн бухан бярууны тооцоо   

1 
Бигэр сум Хүрэмт 1 В.Батзориг                      670.0  

Бигэр сум 1                        670.0  

2 
Дарив сум 

Эхэс 1 Д.Хишигрэнцэн                   1,340.0  

Эхэс 2 О.Баянмөнх                   1,340.0  

Хужирт 3 М.Мэндсайхан                   1,040.0  

Жавхлант 4 Л.Нэргүй                   1,340.0  

Үйлдвэр 5 С.Буриад                   1,340.0  

Дарив сум 5                     6,400.0  

3 
Дэлгэр сум 

Гуулин 1 Б.Амарзаяа                   1,340.0  

Гуулин 2 Г.Түмэндэмбэрэл                   1,340.0  

Гуулин 3 Я.Бямбадорж                   1,340.0  

Баян сан 4 Нямбуу                   1,340.0  

Баян-Өндөр 5 Д.Баясгалан                   1,340.0  

Гуулин 6 С.Борхүү                   1,340.0  

Дэлгэр сум 6                     8,040.0  

4 

Жаргалан 
сум 

Завхан гол 1 П.Нямзориг                       840.0  

Завхан гол 2 П.Амартүвшин 
                     840.0  

Тээл 3 Р.Лхагвадорж                      840.0  

Тээл 4 Ч.Нэргүй                   1,340.0  

Бүрэн 5 Ч.Батчулуун                      840.0  

Жаргалан сум 5                     4,700.0  

5 
Халиун сум 

Олон булаг 1 Ж.Түмэннасан                   1,340.0  

Гүү бариач 2 Д.Ходоод                   1,340.0  

Халиун сум 2                     2,680.0  

6 
Шарга сум 

Баян гол 1 Н.Бямбацогт                   1,340.0  

Хамтын хүч 2 П.Түвшин                   1,340.0  

Баян гол 3 Ж.Батбаяр                   1,340.0  

Баян гол 4 Л.Насан                   1,340.0  

Баян гол 5 Н.Галбадрах                   1,340.0  

Шарга сум 5                     6,700.0  

7 
Бугат сум Биж 1 Р.Ширчинням                      640.0  

Бугат сум 1                        640.0  

8 
Төгрөг сум Тунгалаг 1 Ч.Гүнрэг                   1,340.0  

Төгрөг сум 1                     1,340.0  

9 
Хөхморьт 

сум 

  1 Д.Жаргалсайхан 
                     670.0  

Цоохор нуур 2 А.Тайванбаатар 
                  1,340.0  

Цоохор нуур 4 Р.Сансарбаатар 
                  1,340.0  

Цоохор нуур 5 А.Лхагвасүрэн 
                  1,340.0  



Цоохор нуур 6 Д.Чинбат 
                  1,340.0  

Хөхморьт сум 6                     6,030.0  

10 
Цогт сум 

Баян тоорой 1 Г.Ганхуяг                   1,340.0  

Баян тоорой 2 Р.Түмэн-Өлзий                      669.0  

Баян тоорой 3 С.Гантөмөр                       670.0  

Баян тоорой 4 Л.Батболд                      335.0  

Баян тоорой 5 Э.Энхболд                      670.0  

Баян тоорой 6 М.Эрдэнэбаяр                      670.0  

Цогт сум 6                     4,354.0  

11 

Есөнбулаг 
сум 

Баян хайрхан 1 М.Эрдэнэчулуун 
                     740.0  

Рашаант 2 Ц.Отгонбаатар 
                     640.0  

Рашаант 3 Б.Баян-Алтай 
1340.0 

Рашаант 4 Ч.Болдбаатар                      1340.0  

Баян хайрхан 5 П.Бадрах 
                  1,340.0  

Есөнбулаг сум 5                     3,360.0  

 ДҮН 43 0 
44914.0 

 

 

Үхэр сүргийн чанар сайжруулах ажлын хүрээнд олгосон бухны эргэн төлөлтөд 

Халиун сумын 3 иргэн, Бигэр сумын 4 иргэнээс нийт 8710.0 мянган төгрөгийн үнэтэй 

13 үхэр хүлээн авч дараагийн иргэнд гэрээний дагуу хүлээлгэн өгсөн тул авлагад 

бүртгэсэн байна. Авлага барагдуулах гэрээний хугацаа 2022-2024 онд дуусгавар 

болно. 

         4. Мал хамгаалах сангийн эргэн төлөгдсөн хөрөнгөөс 2015, 2016 онд 4 сумын 

4 иргэнийг нийт 21000.0 мянган төгрөгийн 135 толгой малаар малжуулснаас эргэн 

төлөгдөх хугацаа дуусангуут дараагийн малчинд гэрээгээр шилжүүлэн, 2020 оны 

жилийн эцсийн байдлаар 4 сумын 6 иргэнээс 160 мал авахаар 23984.4 дүнгээр 

авлага тусгасан байна. Авлага барагдуулах гэрээний хугацаа 2021-2024 онд 

дуусгавар болно. 

 5. 2016 онд мэргэжилтнээр ажиллаж байсан Б.Баянмөнхийн “Мал хамгаалах 

сан”-ийн хөрөнгөнөөс шамшигдуулсан нийт 23340 мянган төгрөгийн авлагаас 2016-

2019 онд 12510.0 мянган төгрөгийн авлага барагдуулж, 10830.0 мянган төгрөгийн 

дансны авлага тусгасан байна. Авлагыг барагдуулахаар удаа дараа арга хэмжээ 

зохион байгуулж 2020 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 133/ГХ2020/00319 тоот 

шүүхийн гүйцэтгэх хуудсыг аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд 

шилжүүлсэн байна. 

-Худалдан авах үйл ажиллагааны журмыг зөв сонгосон эсэх. 

Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулаагүй. 

 



 - Удирдлагын гаргасан тушаал, гадны байгууллага, хүмүүстэй хийсэн 

гэрээ, хэлцэл нь санхүүгийн хууль, эрх зүйн үндэслэлтэй  эсэх. 

 2020 онд Мал хамгаалах сангаас санхүүжилт авсан иргэдээс малыг малаар 

авч дараагийн иргэнд шилжүүлэх замаар нийт 3 гэрээ байгуулан ажилласан байна. 

Тус гэрээнд төлбөрөө гэрээний хугацаанд бүрэн барагдуулаагүй тохиолдолд 

гэрээний үлдсэн үнийн дүнгээс алданги тооцох заалт тусгаагүй байгаа нь авлагыг 

хугацаандаа барагдуулаагүй тохиолдолд хариуцлага тооцох тогтолцоо сул байна 

гэж үзэж байна. 

 - Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт.  

2020 оны 02 дугаар сард шилэн дансанд тусдаа цэс нээлгэсэнтэй 

холбоотойгоор 15 мэдээлэл хуулийн хугацаа хоцорч байршуулсан байна. 

Байршуулсан мэдээлэлд нэвтэрч үзвэл дараах зөрчил илэрч байна. 

- 2020 оны хагас жилийн тайлан байршуулах цэсэнд 2019 оны жилийн эцсийн 

тайлан байршуулсан байна.  

 Нягтлан бодогч Т.Галсанг байлцуулан системд мэдээлэл байршуулахад 

гаргасан бусад алдааг цаашид гаргахгүй байхыг анхааруулж, холбогдох зөвлөгөө 

өгч ажиллав. 

 - Шаардлагатай тохиолдолд өмнөх оны санхүүгийн баримтыг 

хамруулах. 

 Хяналт, шалгалтын явцад өмнөх оны санхүүгийн баримттай холбоотой 

тайлбар тодруулга авч ажиллав. 

 -Өмнөх шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт. 

 Тус алба нь 2018 онд Мал хамгаалах сангийн 2017 оны санхүүгийн үйл 

ажиллагаанд, 2019 онд 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт хяналт 

шалгалт хийсэн байна. 

2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтаар: 

 2010, 2011 онд тус сангийн эх үүсвэрээр малжуулалт хийжээ. Гэрээнд эргэн 

төлөгдөх хуваарийг тодорхой тусгасан байхад гэрээний үүрэг хариуцлагыг зөрчиж 

2018 оны хагас жилийн байдлаар 82676.5 мянган төгрөгийг санд төвлөрүүлээгүй 

байна. Энэ үйлдэл нь “2009-2010 оны өвөл, хавар тохиолдсон зудын улмаас 

амьжиргааны эх үүсвэрээ алдсан зарим малчин өрхийг малжуулах түр журам”-ын  

2-т заасныг зөрчсөн зөрчил илэрч дараах зөвлөмжийг хүргүүлэн ажиллажээ. Үүнд:  

- Аймгийн Аудитын газраас гаргасан захиргааны актын хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах. 

- Сумдын ЗДТГ-тай хамтран өр барагдуулах ажлыг тогтмол зохион байгуулах. 

2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, шалгалтаар: 



           1. Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор 

томилогдсон сангийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, хөрөнгө 

бүрдүүлэх, зарцуулахад хяналт тавих үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл 2018 онд 

зээлийг бүрэн төлүүлэх талаар арга хэмжээ авч ажиллаагүй, зээлийн хугацаа 

хэтрэлт 102230.0 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй байгаа нь “Мал хамгаалах 

эргэлтийн сангийн журам”-ын 4.5/Сангаас олгосон зээл, түүний эргэн төлөлтийн 

явцад үнэлэлт өгч зээлийг хугацаанд нь төлүүлэх ажлыг зохион байгуулах/ дах 

заалтыг  

           2. Мал хамгаалах сангийн хөрөнгийн анхан шатны баримтын бүрдүүлэлтийг 

хангалтгүй бүрдүүлсэн, байгуулсан гэрээний дагуу зээлийн эргэн төлөлтийг 

хугацаанд нь барагдуулаагүй, ажилдаа хариуцлагагүй хандаж Монгол Улсын 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, аймгийн “Мал 

хамгаалах эргэлтийн сангийн журам”-ыг тус тус зөрчсөн зөрчилд дараах 

зөвлөмжийг хүргүүлжээ. Үүнд: 

1. Аймгийн Аудитын газраас гаргасан захиргааны актын хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах. 

2.  Манай алба болон сумдын ЗДТГ, орон тооны бус зөвлөл хамтран өр 

барагдуулах ажлыг тогтмол зохион байгуулах. 

3. Малчид, иргэдтэй хийж буй гэрээг хуулийн хүрээнд эргэн төлөгдөх хугацаа, 

хугацаандаа төлөхгүй тохиолдолд авах арга хэмжээ зэргийг тодорхой тусгаж гэрээг 

мөрдөж ажиллах. 

4. Үхэр сүргийн чанар сайжруулах ажлын хүрээнд тус аймагт авчирсан бухан 

бярууны тээврийн хөлс зах зээлийн үнээс өндөр хөлсөөр тээвэрлэж ирсэн байна. 

Малжуулах үйл ажиллагааны зардлыг зах зээлийн үнэ ханшид уялдуулах. 

5. Зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарийг малчдын ноос, ноолуур, махны 

борлуулалтын цаг, хугацаатай уялдуулах. 

6. Эргэн төлөх хугацаа хэтэрсэн малчидтай нэг бүрчлэн уулзаж, малчдын 

малын ашиг, шимээс орлого орох 5, 11 дүгээр сард зээлийн төлбөрийг барагдуулах. 

7. Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор 

томилогдсон сангийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, хөрөнгө 

бүрдүүлэх, зарцуулахад хяналт тавих үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл зээлийн 

эргэн төлөлт, олголт, түүний үр дүнг тооцож ажиллах. 

8. Мал хамгалах сангийн тооцоог барагдуулах тухай сумдын Засаг дарга 

нартай байгуулах гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, жил ажлын төлөвлөгөөнд тусгах. 



9. Зээлтэй малчдад шилжилт хөдөлгөөний тойрох хуудсанд зээлийг бүрэн 

төлүүлж байж шилжих хөдөлгөөнийг хийх. 

10. Бигэр сумд санхүүгийн баримтанд 5-н бухан бяруу өгсөн гэх боловч тус 

сум нь 4-н бухан бяруу авсан гэх маргааныг шийдвэрлэх, дутагдсан 1 бухан бярууг 

буруутай итгээдээр төлүүлж санг хохиролгүй болгох. 

11. Бугат сумын малчин Б.Цогбадрахаас данс андууран /2014.05.15-нд 

5319001010 тоот дансанд /шилжүүлсэн 1000.0 мянган төгрөгийг буруутай 

итгээдээр төлүүлэх. 

12. Халиун сумын мал хамгаалах сангийн маргаантай асуудлыг шийдвэрлэж 

буруутай итгээдээр төлүүлэх. 

 13. Мал хамгаалах сангийн зээлийн эргэн төлөлтийг хугацаанд нь 

барагдуулаагүй албан тушаалтануудад хариуцлага тооцож ажиллах. 

 Жич: 2019 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор хугацаа хэтэрсэн зээлийг 

“Мал хамгаалах сан”-д төвлөрүүлээгүй холбогдох албан тушаалтануудад 

хариуцлага тооцуулах албан бичиг хүргүүлэхийг мэдэгдье. 

Дээрх зөвлөмжийн биелэлтийг хангаж, заасан хугацаанд хариу ирүүлээгүй 

боловч жилд 2-3 арга хэмжээ зохион байгуулж тодорхой хэмжээний авлага 

барагдуулсан байна. 

 

           ТАВ: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

 1. Нягтлан бодогч нь Мал үржлийн албаны холбогдох мэргэжилтэнтэй нягт 

уялдаа холбоотой ажиллаж хоорондоо тооцоо нийлдэггүй, мэргэжилтний гаргаж 

өгсөн мэдээллийн дагуу тайлан гаргасан нь бодит гүйцэтгэлтэй зөрүүтэй байгаа нь 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг зөрчиж байна. 

 Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 1 заалт бүхий хугацаатай албан 

шаардлага хүргүүлэв. 

 

ЗУРГАА:  ДҮГНЭЛТ. 

Тайлант онд дансандаа 173857.1-219713.0 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй 

байсан боловч Ковид-19 цар тахлаас үүдэлтэйгээр зарцуулалт хийгдээгүйгээс 

сангийн хөрөнгө зорилтот бүлэгт зарцуулагдаагүй, зах зээлийн эргэлтэнд ороогүй, 

мөн авлага барагдуулах ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулаагүйгээс шалтгаалан 

сангийн хөрөнгө төвлөрүүлэлт удааширсан байгаад анхаарч ажиллах нь зүйтэй 

байна. 



ДОЛОО:  ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ШИЙДВЭРЛЭВЭЛ ЗОХИХ 

АСУУДЛЫН ТАЛААРХ ЗӨВЛӨМЖ. 

          1. Малчидтай байгуулах гэрээнд алданги тусгах. 

           2. Өмнөх шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт хангаж ажиллах. 

 3. Сангийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу эргэлтэнд оруулах. 

 4. Авлага барагдуулах ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах. 

 Цаашид авах арга хэмжээний зөвлөмжийг биелүүлж хариуг 2021 оны 06 

дугаар сарын 25-ны дотор албан бичгээр ирүүлэхийг аймгийн ХХААГ-ын дарга 

Л.Насанбуян, нягтлан бодогч Т.Галсан нарт хариуцуулав. 
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