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 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын батлагдсан удирдамжийн дагуу хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын хэлтсээс сумдын Засаг даргын Тамгын газрын дотоод 

үйл ажиллагааны болон бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн явц, бодлогын баримт 

бичгийн удаашралтай, тасарч болзошгүй зүйл заалтыг хяналтанд авч эрчимжүүлсэн эсэхийг 

үзэж зөвлөн туслах чиглэлээр 2017 оны 10 дугаар сарын 19-20-ны өдрүүдэд ажиллалаа.  

  

Хяналт-шинжилгээний арга зүйн хувьд бодлогын баримт бичигт туссан зорилт арга 

хэмжээний хэрэгжилтийн явц, санхүү бүртгэлийн үйл ажиллагаа /аймгийн Засаг даргын 2017 

оны 01 тоот албан даалгаврын хэрэгжилт, төсвийн хөрөнгийн зарцуулалт, хэмнэлт, хэтрэлт/, 

ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлуудын гэрээ, гэрээний хэрэгжилт, ажлын 

гүйцэтгэл, чанар болон хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийн бүртгэл, хадгалалт, 

ашиглалт, тендер шалгаруулалт, сум хөгжүүлэх сангийн явц /одоогийн байдал, үүссэн 

хуримтлал, олгогдох хугацаа/ зэрэг үйл ажиллагааны үр дагавартай танилцаж, холбогдох 

асуудлуудыг асууж тодруулж, баримт мэдээллүүдийг гаргуулан танилцаж ажилласан. Хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээний явцад дараах алдаа дутагдлууд гарлаа. Үүнд:  

Удирдамжийн дагуу 4 чиглэлд зөвлөн туслах ажилд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ.  

 

Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газар 

 

1. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хагас жилийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөө гаргаж батлуулсан. Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан хамтран ажиллах 

гэрээний удаашралтай 34 зорилт арга хэмжээ хяналт авч эзэнжүүлсэн ч хэрэгжилтийн явцыг 

гаргаагүй дүн шинжилгээ хийгээгүй байна. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 

аймгийн эдийн засаг нийгмийг, хөгжүүлэх үндсэн чиглэлээс удаашралтай, тасарч болзошгүй 

зорилт, арга хэмжээг хяналтанд авч эрчимжүүлэх төлөвлөлт хийгдээгүй байна. Аймгийн дэд 

хөтөлбөрүүдээс 10 дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ба гүйцэтгэлийг гаргаагүй байсан.  

Сумын Засаг даргын Тамгын  газрын ажилчин, албан хаагчид нь нэг баг хамт олон болж 

чадахгүй, бусдыг хүндлэхгүй  чи би гэх мэтээр маргалдан бие биенийхээ хийсэн ажлыг 

үгүйсгэж байгаа нь ямар  ч харилцааны ёс зүйгүй, удирдах удирдуулах зарчмыг 

баримталдаггүй, төрийн албаны төлөвшил байхгүй байгааг харуулж байна.  

2. Сумын  иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар 2017 онд 10 хөтөлбөр, арга хэмжээ 

төвлөснөөс гэрээ хийгдээгүй, хурлын тэмдэглэл байхгүй, тухайн хөрөнгийн талаар үнийн 

судалгаа хийгдээгүй, худалдан авсан хөрөнгөө нягтлан бодогч, няравт мэдэгдэж 

байгууллагын бүртгэлд тусгуулаагүй нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар 

зүйлийг зөрчсөн байна. 



Байгууллагын нягтлан, нярав нь санхүүгийн анхан шатны баримт бүрдүүлж, бүртгэлд 

тусгаагүй нь тухайн хариуцсан мэргэжилтнүүд өөрсдөө дураараа худалдан авалт хийдэг 

зөрчлөөс шалтгаалж байна.  

Гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардлаас иж бүрэн хувцас 

худалдан авахдаа 5640,000 төгрөгийг “Вилла бридж” /1-р байрны гадна фасад хийсэн/ 

компаний дансруу шилжүүлж, тухайн компанид 10 хувийг төлж бэлэн гаргуулж хувь хүнээс 

гамшгийн хувцас болох /Эрээн өмд цамц-30ш, аранз-30ш, аранзны дэлгэц-30ш, өвлийн 

дижитал хувцас-2ш, өвлийн малгай-3ш, цөлийн шар гутал-3ш, зуны хос эрээн хувцас -3ш/ 

зэргийг худалдан авсан байна. /ТГ-ын даргын тайлбараар бэлэн мөнгөөр ЗДТГ-ын өрийг 

дарсан, хувцсаа хувь хүнээс худалдаж авсан гэсэн тайлбар хийсэн/ Худалдаж авсан хувцсаа 

албан хаагчдад тарааж өгсөн жагсаалт байхгүй байна.  

9-р сарын 12-нд тус сумын 1-р багийн иргэн В.Бямбацэцэгийн ирүүлсэн “Төрийн банкны 

урд байдаг нийтийн 00-ын бохир болон 00-д ариутгал хийлгэх хүсэлтэй байна. Уг 00—ын 

хаалга үүд нь салсан мөн ойр орчим хоолны үлдэгдэл ихтэй” гэсэн агуулга бүхий өргөдлийн 

дагуу сумын ЗДТГ-ын ОНХС-аас 2500,000 төгрөгийг  ямар ч тооцоо судалгаагүй, 

төлөвлөгөөгүй, зураг төсөвгүй байхад гүйлгээ хийсэн боловч анхан шатны баримтгүй, 

ариутгалын бодисыг худалдаж аваагүй зөрчил илэрсэн. Сумын Засаг дарга нь батлагдсан 

төсвийг зориулалтын дагуу захиран зарцуулах байтал, төсөв, тооцоо судалгаагүй, төлөвлөгөө 

удирдамжгүй зүйлд хөрөнгө зарцуулж төсвийн хөрөнгийг зүй зохисгүй зарцуулж байгаа нь 

Төсвийн тухай хуулийн 60.3.6 дахь хэсгийг зөрчсөн. Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 01 тоот 

албан даалгаврын хэрэгжилт хангалтгүй байна.  

Ариутгал хийхдээ мал эмнэлэг үржлийн тасгийн хуучин хлорын шохой, эко цидын 

бодисуудаар 1,2-р багийн нутаг дэвсгэрийн 27 цэгт ариутгал хийсэн гэх боловч газар дээр нь 

очиж үзэхэд ямар ч стандарт шаардлага хангаагүй, хангалтгүй хийсэн нь харагдаж байсан. 

Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг нь мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээг зохицуулах, хянах, 

мэргэжлийн арга зүйгээр хангах чиг үүрэг бүхий нэгж учраас үндсэн чиг үүргийн ажлын 

гүйцэтгэж ажиллах нь зүйтэй. 

 

3. Сүмбэр сумын ОНХС-ийн хөрөнгийн худалдан авсан  бараа, ажил, 

үйлчилгээний баримт бичгүүдэд түүвэрчилсэн шалгалтыг хийж, зөвлөн туслах ажлыг хийлээ. 

ОНХС-ийн хөрөнгөөр 7 ажил, 1 бараа буюу нийт 8 худалдан авалтыг 249,0 сая төгрөгт 

төлөвлөсөн. Мөн аймгийн ЗДТГ-аас 6 ажлын 318,8 сая төгрөгийн эрх шилжүүлж хэрэгжүүлсэн. 

Үүнээс 2-р сургуулийн камержуулалтын ажил – 10,0 сая төгрөг, Сүмбэр сумын 2-р багийн гэр 

хорооллын айл өрхүүдийг хог хаягдлаа ангилан ялгах хогийн саваар хангах ажил - 48,7 сая 

төгрөг, Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, үл хөдлөх хөрөнгийг хаягжуулах ажил – 70,7 

сая төгрөгийн ажлуудын баримтыг үзэж заавар, зөвлөлгөө өгч ажиллаа. Гүйцэтгэлийн хугацаа 

дуусаж улсын комисст хүлээлгэж өгсөн 3 ажил /өрхийн эмнэлгийн засвар, өргөтгөл, 2-р 

сургуулийн камержуулалт, 5-р байрны дээврийн засвар/, бусад ажлууд гүйцэтгэл дутуу, 

хугацаа хэтэрсэн, 2019 оны зураг төсвийн тендер зарлагдаагүй байна. ОНХС-ийн гүйцэтгэлийг 

үзэхэд тендерийн баримт бичгийн бүрдэл дутуу, араас нь бүрдүүлсэн, техникийн 

тодорхойлолт, тоо хэмжээг буруу зааж өгсөн, ажлуудын гүйцэтгэлийн хугацаа хэтэрсэн зэрэг 

зөрчлүүд байна.  

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай хаягжуулах ажлыг гүйцэтгэж байгаа компанид 

хаягийн мэдээллийг бүрэн хугацаанд нь гаргаж өгөөгүйгээс тухайн компани хаяг буруу хийж 

байрлуулсан байсныг шалгаж дахин хийлгэж суурилуулах зэргээр сумын ЗДТГ-ын  хариуцсан 

мэргэжилтэн хариуцлагагүй хандаж компанид хүндрэл учруулсан байсан.  

2-р багийн гэр хорооллын айл өрхүүдийг хог хаягдлаа ангилан ялгах хогийн саваар 

хангах ажлын хүрээнд 125 ш хогийн сав авсан боловч эхний 73ш-ийг Ханангийн эгнээний айл 



өрхийн хашаанд байрлуулж үлдэгдэл 52ш “ВЕlВЕN TRUCK”-ийн хашаанд хураалттай, 

үргэлжлүүлэн аль чиглэлд байрлуулах нь тодорхойгүй байна.  

2016 оны 5-р багийн иргэдэд үйлчлэх төвийн засварын ажлын гэрээ 2016 оны 11 дүгээр 

сарын 07-ны өдөр дуусаад 1 жил болж байхад  ажлын гүйцэтгэл 70 хувьтай гээд хүлээж 

аваагүй, ажил гүйцэтгэгч “КОМБАШЕ” ХХК-тай нэг ч удаа албан бичгээр мэдэгдэл өгөөгүй 

албан харилцаа үүсгээгүй, захиалагчаас хяналтыг хангалтгүй хэрэгжүүлж байна.  

4. Сум хөгжүүлэх сангийн хүрээнд зээл олголт хийгдээгүй. Зээлийн хугацаа 

хэтрэлттэй цагдаад 4, шүүхэд 25, ШШГА 11 нийт 40 зээлдэгчийн зээлийг төлүүлэхээр 

холбогдох байгууллагад хандаж Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны шийдвэр гүйцэтгэгч 

М.Амарсайхантай хамтран 10 зээлдэгчийн гэрээр орж хөрөнгө битүүмжлэх, зээлийн 

төлбөрийг барагдуулах ажиллагааг зохион байгуулсан байна.  

2011-2016 онд 87 иргэнд нийт 1,190,700,000 төгрөгийг зээл олгож 332,826,365 

төгрөгийн зээл эргэн төлөгдөж, 873,709,803 төгрөгийн зээлийн үлдэгдэлтэйгээс 2017 онд 

хуваарийн дагуу 54,359,311 төгрөг төлөгдсөн. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар 6 

зээлдэгчийн 78,399,737 төгрөгийн зээлээс 14,330,689 төгрөг, хугацаа хэтрэлттэй байгаа 

зээлдэгчийн зээлийн барагдуулалт 31,310,000 төгрөг буюу нийт 45,640,689 төгрөгийг 

төлүүлсэн. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаагаар 4 зээлдэгч нь /Д.Дашням, 

Б.Түвшинжаргал, Д.Содномдаржаа, Ш.Энхжаргал/ өөрийн өмчлөлийн ямар нэгэн хөдлөх 

болон үл хөдлөх хөрөнгөгүй нь тогтоогдсон учраас шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулах 

боломжгүй болсон байна. 2 зээлдэгч нас барж   36,246,988 төгрөгийн эрсдэлтэй зээл бий 

болсон. Уг зээлийн талаар ямар нэгэн арга хэмжээ авч шийдвэрлээгүй байна. Аймгийн 

аудитын газраас тавьсан актны төлбөр барагдуулалт хангалтгүй. 

Сум хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлт 10-р сарын байдлаар 100,0 сая төгрөгийг дансанд 

төвлөрүүлж, 828,069,114 төгрөгийн зээлийн үлдэгдэлтэй байна.  

Нийт 87 зээлдэгчээс:  

 Хугацаандаа бүрэн төлсөн  - 26 

 Хугацаа болоогүй – 21 

 Хугацаа хэтэрсэн – 40 үүнээс 

 Шүүхийн шатанд – 25 

 Цагдаад -4 

 ШШГА-11 

 

Цаашид анхаарах асуудлууд:  

1. Бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж ажиллах 

2. Аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлээс холбогдох зорилт арга 

хэмжээг бүрэн хяналтанд авах  

3. Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 01 тоот албан даалгаврын хэрэгжилтийг 

сайжруулах, санхүүгийн зөрчилгүй ажиллах  

4. Санхүүгийн анхан шатны баримтыг бүрдүүлж, тайланд хавсаргах 

5. Төсвийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж, журмыг мөрдлөг болгож 

ажиллах  

6. Сум хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлтийг бүрдүүлэхэд анхаарах, арга хэмжээ авч 

хэрэгжүүлэх   

7. Засгийн газрын 2016 оны 153 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах  

8. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагааг эрчимжүүлэх, зээлийн эргэн төлөлтийг 

бүрдүүлэхэд анхаарч ажлын уялдаа холбоог сайжруулах  



9. Ажлыг төлөвлөлтийн үе шатнаас эхэлж сайтар тооцоолж, баримт материалыг 

бүрдүүлэх. Баримтыг нөхөж бүрдүүлэх тухай асуудал гаргахгүй байх 

шаардлагатай.  

10. Тендер зарлахаас өмнө ажлын тоо хэмжээ, техникийн нөхцөл болон бусад бүх 

шалгуурыг тодорхой болгосны дараа зарлах. Тендерт оролцогчдод өрсөлдөх тэгш 

боломжоор хангах.  

11. Тендерийн материалыг араас бус эхнээс нь бүрдүүлж, журмын хэрэгжилтийг 

хангаж ажиллах 

12. Ажлыг хугацаанд нь дуусгахад анхаарч, захиалагчаас тавих хяналтыг сайжруулж, 

ажлын гүйцэтгэл, явцыг газар дээр очиж үзэж, шалгаж байх   

13. Гүйцэтгэгч байгууллагад ажлыг хэвийн үргэлжлүүлэх нөхцөл боломжоор хангаж 

өгөх шаардлагатай. Тухайлбал: хаягжуулалтын мэдээллийг бүрэн гаргаж өгөөгүй, 

хогийн савнуудыг аль чиглэлд үргэлжүүлж хийх нь тодорхойгүй гэх мэт 

захиалагчийн зүгээс шалтгаалсан асуудлыг богино хугацаанд шийдвэрлэдэг байх. 

14. Сумын ажилтан албан хаагчдын ёс зүй, харилцаа, хандлагад анхаарах 

шаардлагатай. Ажлын чиг үүргийн талаар ярилцаж, ойлголцож, нэг баг болж 

ажиллах шаардлагатай. 

 

 

Баянтал сумын Засаг даргын Тамгын газар 

1. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хагас жилийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөө гаргаж батлуулсан. Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан хамтран ажиллах 

гэрээний удаашралтай 20 зорилт арга хэмжээ хяналт авч эзэнжүүлсэн ч хэрэгжилтийн явцыг 

гаргаагүй дүн шинжилгээ хийгээгүй байна. Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 

аймгийн эдийн засаг нийгмийн хөгжүүлэх үндсэн чиглэлээс удаашралтай, тасарч болзошгүй 

зорилт арга хэмжээг хяналтанд авч эрчимжүүлэх ажлын төлөвлөлт хийгдээгүй байна. Аймгийн 

дэд хөтөлбөрүүдээс 10 дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ба гүйцэтгэлийг гаргаагүй. Сумын Засаг 

даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг сумын ИТХ-аар батлуулсан боловч хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөө байхгүй хэрэгжилтийг гаргаагүй байна. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын 

дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалыг хүлээлцэхдээ тайлан мэдээ, бодлогын 

баримт  бичгүүд болон хагас жилээр гаргасан аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр, аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлээс өөр гаргасан тайлан 

байхгүй хүлээлгэж өгөөгүй байсан. Төрийн албан хаагчтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээнд 

баримт бичигт туссан зорилт, арга хэмжээг шууд тусгасан нь зөв хэдий ч хүрэх үр дүнг, орон 

нутгийн боломжит хэмжээгээр тооцож, хөрсөнд буулгаагүй алдаа гаргасан байна.  

2. Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар 2017 онд 6 хөтөлбөр, арга хэмжээ 

төлөвлөснөөс 4 арга хэмжээг санхүүжүүлэн 2 ажил эхлээгүй байна.  4 хөтөлбөр, арга хэмжээг 

санхүүжүүлснээс гэрээ хийгдээгүй, хурлын тэмдэглэл байхгүй мөн нохой устгах, сумын туурь 

хог хаягдлыг бууруулахад чиглэсэн арга хэмжээний зардалд 4 000 000 төгрөг төлөвлөснөөс 4 

576 800 төгрөг буюу 576 800 төгрөг илүү, мод тарих, ногоон байгууламж бий болгох арга 

хэмжээний зардалд 500 000 төгрөг төлөвлөж гүйцэтгэлээр 630 000 төгрөг буюу 130 000 төгрөг 

илүү зарцуулж Төсвийн тухай хууль, аймгийн Засаг даргын 01 тоот албан даалгаврыг зөрчиж 

батлагдсан төсвийг хэтрүүлсэн зөрчил байна.  

3. Баянтал сумын ОНХС-ийн хөрөнгийн худалдан авсан  бараа, ажил, 

үйлчилгээний баримт бичгүүдэд түүвэрчилсэн шалгалтыг хийж, зөвлөн туслах ажлыг хийлээ. 

ОНХС-ийн хөрөнгөөр 3 ажил, 3 бараа буюу нийт 6 шууд худалдан авалтыг 35,4 сая төгрөгөнд 

төлөвлөсөн байна. Үүнээс Спорт залны цахилгаан монтажны ажил – 8,8 сая төгрөг, Соёлын 

төвийн цэвэр бохир усны шугам татах ажил – 7,0 сая төгрөг, Эрүүл мэндийн төвийн 

түргэвчилсэн оношилгооны тоног төхөөрөмж - 3,0 сая төгрөгийн худалдан авалтуудын 



баримтыг үзэж заавар, зөвлөгөө өгч ажиллаа. ОНХС-ийн гүйцэтгэлийг үзэхэд тендерийн 

баримт бичгийн бүрдлийг төсөв батлуулахаас эхлээд ажлыг хүлээн авсан акт хүртэл он цагийн 

дарааллаар бүрдүүлээгүй, эмх цэгцгүй, төлөвлөсөн худалдан авалтууд шалгалтын үеэр бүгд 

хийгдэж дууссан боловч үдэж архивын нэгж болгосон баримт байхгүй, зарим баримт хэнд 

байгаа нь мэдэгдэхгүй, үзэх боломжгүй байсан. Зарлагдсан тендерийн барим бичгийн 

техникийн тодорхойлолтыг харахад ажлын тоо хэмжээг нарийн тогтоож өгөөгүй хангалтгүй 

боловсруулсан үүнээс үүдэлтэй тухайн ажлын гүйцэтгэл хангалтгүй, үр дүнгүй болох 

магадлал харагдаж байна.  

4. Сум хөгжүүлэх сангийн хүрээнд 2017 онд зээл олгоогүй. 2011-2015 онд нийт  38 

иргэнд 216,6 сая төгрөг олгосон. 2011, 2013 онд зээл олгож хугацаа дууссан 34 иргэнийг 

шүүхэд шилжүүлэхээр материалыг бэлтгэж байна. Зээлийн гэрээг буруу байгуулж, эргэн 

төлөлтийн хуваарийг хийхдээ зээлийн эхний 2 жилийн төлбөрийг үндсэн зээлээс чөлөөлж, 

хүүгийн төлбөрийг төлүүлэхээр эргэн төлөлтийн хуваарь хийсэн нь 1-рт зээлийн эргэн 

төлөлтийг тасалдуулсан, 2-рт иргэдийн сүүлийн жилд төлөх зээлийн мөнгөний хэмжээ их 

хуваарилагдаж мөнгөний дарамт үүсэж, эрсдэлд оруулсан. 10-р сарын байдлаар нийт хугацаа 

хэтэрсэн зээлийн хэмжээ 174,228,994 төгрөг байгаа ба үүнээс 39,468,984 төгрөгийн эргэн 

төлөлтийг бүрдүүлсэн. Аймгийн аудитын газраас тавьсан актны төлбөр барагдуулалт 

хангалтгүй. 

Цаашид анхаарах асуудлууд:  

1. Бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж ажиллах 

2. Сумын Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг зохион 

байгуулж, тайлагнаж ажиллах 

3. Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлээс холбогдох зорилт 

арга хэмжээг бүрэн хяналтанд авах  

4. Төрийн албан хаагчтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний гүйцэтгэлийн шалгуур 

үзүүлэлтийг бодитой тооцох 

5. Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 01 тоот албан даалгаврын хэрэгжилтийг 

сайжруулах, санхүүгийн зөрчилгүй ажиллах  

6. Сум хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлтийг бүрдүүлэхэд анхаарч дорвитой арга 

хэмжээ авч хэрэгжүүлэх, эргэн төлөлтийг бүрдүүлэх 

7. Засгийн газрын 2016 оны 153 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын 

хэрэгжилтийг хангаж ажиллах  

8. Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн гэрээг журамд нийцүүлж засах, эргэн төлөлтийн 

хуваарийг 3 жилд тэнцүү аргаар хувааж төлүүлэх.  

9. Тендерийн баримт бичгийн бүрдлийг төсөв батлуулахаас эхлээд ажлыг хүлээн 

авсан акт хүртэл он цагийн дарааллаар бүрдүүлж, үдэх. 

10. Аливаа аж ахуй нэгж, байгууллагатай албан /албан бичгээр/ харилцаа үүсгэх.  

11. Ажлын тоо хэмжээ, техникийн тодорхойлолт, санхүүжилтийн хуваарь, гэрээний 

тусгай нөхцлийг гэрээнд бүрэн хавсаргах. 

12. Гэрээлэгч талтай ярилцсан, зөвшилцсөн, хэлэлцээ хийсэн болгоныг хурлын 

тэмдэглэлээр баталгаажуулах.  

13. Ажил хариуцсан мэргэжилтэн ажилдаа хариуцлагатай байх 

 

Шивээговь сумын Засаг даргын Тамгын газар 

 

1. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хагас жилийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөө гаргаж батлуулсан. Бодлогын баримт бичгүүдээс удаашралтай, тасрах 

магадлалтай зорилт, арга хэмжээ бүрийг эрчимжүүлж ажиллах төлөвлөгөө гаргаж 



эзэнжүүлсэн. 10-р сарын байдлаар гүйцэтгэлийн явцыг гаргасан байна. Аймгийн дэд 

хөтөлбөрүүдээс 10 дэд хөтөлбөр, сумын 3 дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг гаргасан байсан. 21 

үндэсний хөтөлбөрийг хяналтанд авч эзэнжүүлсэн зэрэг сайн талууд байна. Харин сумын 

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, сумын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн 

чиглэлээ одоог хүртэл батлуулаагүй байна.  

2. Санхүүгийн үйл ажиллагаа сайн. Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар 6 

хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр батлуулсан. Тус хөтөлбөрийн хэрэгжилт, тайлагналт 

сайн байна. Зөвлөх үйлчилгээний сонгон шалгаруулах тендерийг 2 хоногийн хугацаанд 

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан нь журам буруу хэрэглэсэн байдал харагдаж байна.  

3. Шивээговь сумын ОНХС-ийн хөрөнгийн худалдан авсан  бараа, ажил, 

үйлчилгээний баримт бичгүүдэд түүвэрчилсэн шалгалтыг хийж, зөвлөн туслах ажлыг хийлээ. 

ОНХС-ийн хөрөнгөөр 6 ажил, 4 бараа буюу нийт 10 худалдан авалтыг 149,2 сая төгрөгт 

төлөвлөсөн. Үүнээс Илчлэг шивээ ОНӨҮГ-т бага оврын зуух тавих – 50,0 сая төгрөг, 3,8-р 

байруудын халуун усны шугам тавих – 15,0 сая төгрөг, Сургуулийн сантехникийн их засвар – 

3,5 сая төгрөг, Ахуйн хог хаягдал тээвэрлэх - 13,0 сая төгрөг, Сумын төвийг камержуулах – 

15,0 сая төгрөгийн ажлуудын баримтыг үзэж заавар, зөвлөлгөө өгч ажиллаа. Тендерийн 

баримт, материалын бүрдлийг сайтар хангасан болов ч тендерт хэнийг оролцуулах тухай 

үнэлгээний хороо шийдвэр гаргахгүй байна. Зарим тендерт ярилцсан болов ч тендерийн 

баримт бичгийг оролцогчид хүргүүлсэн бүртгэл огт байхгүй. Энэ нь зарим оролцогчдыг 

тендерт оролцуулахаас зайлсхийсэн үйлдэл болж харагдаж байна.   

4. Сум хөгжүүлэх сангийн хүрээнд 2017 онд зээл олгоогүй. 2011-2016 онд нийт 45 

иргэнд 264,0 сая төгрөг олгосон. Зээлийн эргэн төлөлтийг бүрдүүлэхэд анхаарч 2 удаагийн 

хяналт шалгалт зохион байгуулж 2011-2014 оны хугацаа хэтэрсэн зээлдэгч нарт албан 

мэдэгдэх хуудас хүргүүлсэн. Ажилтай зээлдэгч нарын байгууллагын дарга нарт хамтран 

ажиллах албан хүсэлтийг хүргүүлсэн байсан. 2 зээлдэгчийг шүүхэд шилжүүлсэн. Сум 

хөгжүүлэх сангийн дансанд 2017 онд төлөвлөгөө 29,160,000 төгрөг төвлөрүүлэхээс 15,347,579 

төгрөгийн эргэн төлөлтийг бүрдүүлсэн. Хугацаа хэтрэлттэй 24 зээлдэгчийн зээлийн үлдэгдэл 

86,684,479 төгрөг. 

 

Цаашид анхаарах асуудлууд:  

1. Бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж ажиллах 

2. Сумын дунд хугацааны бодлогын баримт бичгийг батлуулах   

3. Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч шалгаруулах үйл ажиллагааг хууль журмын 

дагуу явуулах 

4. Санхүүгийн анхан шатны баримтыг бүрдүүлэх  

5. Сум хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлтийг бүрдүүлэхэд анхаарч дорвитой арга 

хэмжээ авч хэрэгжүүлэх, эргэн төлөлтийг бүрдүүлэх 

6. Засгийн газрын 2016 оны 153 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах  

7. Иргэдийн бүлгээр хийгдсэн ажлыг журмын дагуу зохион байгуулах. 

8. Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэлд хэнийг оролцуулах тухай заавал 

оруулж өгөх, журмын дагуу тендерийн бүрдэл материалыг бүрэн хангаж, 

бүртгэлийг бүрэн хөтлөх 

 

 

 

 

 

 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС 


