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Хяналт шалгалт хийсэн  

   дүнгийн тухай  
 
 

НЭГ. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО 
 

Сангийн сайдын баталсан 2019 оны 01 сарын 02-ны өдрийн нэгдсэн 
удирдамж, Булган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын 
албаны даргын баталсан 2019 оны 01 сарын 23-ны өдрийн 1/03 дугаар 
удирдамжийн дагуу Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Нийгмийн 
халамжийн сангийн 2017, 2018 оны үйл ажиллагаанд Монгол Улсын Төсвийн 
тухай, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай, Нийгмийн халамжийн тухай, Ахмад настны 
тухай, Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай, Эх, 
олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай, Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай зэрэг хуулиуд болон тэдгээртэй уялдан гарсан 
журмын хэрэгжилтийг шалгаж, зөрчил дутагдал илэрсэн тохиолдолд холбогдох 
хуулийн дагуу шийдвэрлэх, аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, цаашид давтан 
гаргахгүй байх талаар мэргэжил арга зүйн заавар, зөвлөгөө өгөхөд оршино.  

 
ХОЁР. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН, ХУГАЦАА 

Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ж.Оюун 2019 оны 01 сарын 
23-ны өдрөөс 03 сарын 20-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд төлөвлөгөөт шалгалтыг 
хийв.  

 

ГУРАВ. ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД 
Булган аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Нийгмийн 

халамжийн сангийн 2018 оны үйл ажиллагааг хамруулав.  
2017 оны сангийн баримтаас хүнс тэжээлийн дэмжлэгийн зарцуулалтыг 

шалгасан. ХХҮЕГазраас болон бусад байгууллагаас тус оны сангийн баримтанд 
шалгалт хийсэн байсан учир холбогдох судалгааг гаргуулж, шалгалтын 
танилцуулгад оруулсан болно.  

 
ДӨРӨВ. ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН ОБЪЕКТЫН ТАЛААРХ  

ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ 
Булган сумын 5-р багт байрлах 9012125 регистрийн дугаартай Хөдөлмөр, 
халамжийн үйлчилгээний газар нь Захиргаа, хяналтын хэлтэс, Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн хэлтэс, Нийгмийн халамжийн хэлтэс гэсэн бүтэцтэй, тус газрын 
харъяанд ахмадын амралт, Хүүхдийн сувилал үйл ажиллагаагаа явуулж нийт 56  
орон тоотой төрийн хууль, ёс зүйн хэм хэмжээг чанд сахиж, ил тод нээлттэй, 
шударга байх зарчмыг баримталж хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн 
халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт чиглүүлэн чанартай, үр дүнтэй, шуурхай 
хүргэхэд эрхэм зорилго тавин, үйл ажиллагаагаа явуулж байна.   

Нийгмийн халамжийн хэлтэс нь дарга, Халамжийн сан олон нийтийн 
оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн, Халамжийн 
сангийн олголт хариуцсан мэргэжилтэн, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний асуудал, 
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өрхийн хөгжил,  хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн, Өрхийн 
мэдээллийн сангийн өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтэн, Өрхийн мэдээллийн 
сангийн судалгааны мэргэжилтэн, Хүнс тэжээлийн дэмжлэг, туслалцаа хариуцсан 
мэргэжилтэн тус бүр 1, сумын хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан 
17 мэргэжилтэн, албан хаагчид халамжийн сангийн үйл ажиллагаа хариуцан 
ажиллажээ. 

 
Нийгмийн халамжийн сангийн хөрөнгийн 2017, 218  оны үйл ажиллагаанд 1- р 

гарын үсгийг Н.Батжаргал, 2- р гарын үсгийг С.Даариймаа нар тус тус зурсан ба 
төрийн санд бүртгэлийн 100040091005, 100040039020, 100040039021, 
100040017019, 100040017012, 100040017013 тоот данстайгаар орлого, зарлагын 
гүйлгээг хийж, хөрөнгө мөнгийг захиран зарцуулж иржээ. 

 
Сангийн санхүүгийн тайланг “VERITCH” программаар бүртгэж, тайлагнасан 

байна.  
Халамжийн сангийн үйлчилгээний WAIS, HEB, LMIS программ хангамж 

суурилагдаж, аймгийн болон сумын мэргэжилтэнүүд сангийн олголт, бүртгэл, 
мэдээллийн баяжуулалт хийх зэргээр өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглаж 
байна.  

XVM программын мэдээллийг WAIS программд суулгасан ба 2016 оны 03 
сараас өмнөх мэдээллийг XVM программын мэдээллийн баазаас авч сангийн 
олголтыг хийж байна.   

 
ТАВ. ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

Төсвийн шууд захирагч нь Халамжийн сангийн улсын болон орон нутгийн 
төсвийн санхүүгийн тайланг Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 
хууль, УСНББОУС-д нийцүүлэн Сангийн сайдын баталсан заавар, журмын дагуу 
үнэн, зөв, бодитой, шударга илэрхийлсэн тул 2017, 2018 оны санхүүгийн 
тайлангийн аудитаар “Зөрчилгүй” дүгнэлт авсан байна.  

ХХҮЕГазрын 2017 оны 10 сард нийгмийн халамжийн сангийн 2016 он, 2017 
оны хөрөнгийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтад хяналт хийсэн. Шалгалтаар Булган 
сумын байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан болон ХБИргэн, хүүхдийн 
тэтгэмжийн олголт хууль журамд нийцэж буй эсэхийг нийт 280 хувийн хэрэг 
шалгахад хугацаа дууссан 17, нас барсан 1 байгааг зогсоож, 33 өрхөөр зочилж 
газар дээр нь үнэлгээ хийлгэхээр албан шаардлага өгсөн байна.  

Уг шалгалтаар ХХҮГазрын болон Булган сумын нийгмийн халамжийн сангийн 
дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг “хэвийн сайн” гэж дүгнэжээ. 

 
  Аймгийн МХГазраас 2018 оны 09 сард нийгмийн халамжийн сангийн 

хөрөнгийн 2017, 2018 оны бүрдүүлэлт, зарцуулалтын байдалд хяналт шалгалт 
хийж, нас барсан 3 иргэнд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээг үргэлжлүүлэн 144.0 
мянган төгрөг илүү олгосон зөрчилд улсын байцаагчийн акт тогтоосон ба 
төлбөрийг бүрэн барагдуулсан байна.  

 
Дотоод хяналт шалгалтын талаар: 
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Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн М.Сэржмядаг, Д.Болдхүү 
нар Нийгмийн халамжийн тухай, Ахмад настны тухай, Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүний эрхийн тухай хуулиуд болон холбогдон гарсан дүрэм, журам хэрхэн 
хэрэгжиж байгаад хяналт тавин нилээд зөрчлийг илрүүлж, тухай бүр холбогдох 
арга хэмжээг авч ажилласан байна. Тухайлбал: 2018 онд Булган сумын 6-н багийн 
байнгын асаргаа авдаг ахмад настан, ХБИргэн, хүүхдийн хувийн хэргийг нэг 
бүрчлэн тулгаж заалт тохирохгүй 4 иргэний байнгын асаргааг зогсоосон, 7 сум 1 
тосгоны байнгын асаргаатай 152 өрхөд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж 32 иргэний 
тэтгэмжийг зогсоож, 2 иргэнийг дахин ЭХМК-ын хурлаар магадлуулахаар 
шийдвэрлэсэн, 8 сумын хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ үзүүлдэг дэлгүүрүүдэд 
гэнэтийн хяналтыг хийж, гэрээ хийгдээгүй, хүнсний үнээ байнга өөрчилдөг Орхон 
сумын Ажирга дэлгүүр, хүнсний үнийн саналыг ил тод байршуулаагүй Элбэг Орхон 
дэлгүүр байсныг тус тус илрүүлсэн байна. Илэрсэн зөрчил дутагдлыг 
арилгуулахаар тухайн сум хариуцсан мэргэжилтэнд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, 
хууль эрх зүйн мэдээллийг тухай бүр өгч ажилласан байна. 

Булган сумын хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд хамрагддаг 163 иргэнээс 
хэрэглэгчийн үнэлгээ, 8 суманд албан томилолтоор ажиллаж ХЭБ-ийн үйлчилгээ 
авдаг иргэдээс үнийн санал, харилцаа хандлага, зориулалт бус бараа худалдан 
борлуулдаг эсэх талаар судалгаа авч, үнэлэлт дүгнэлт хийсэн байна.  

 
ЗУРГАА. ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШАЛГАЛТАНД 

ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД 
Булган аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын Нийгмийн 

халамжийн сангийн хөрөнгийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтыг 2017, 2018 оны сангийн 
мэдээ, судалгаа, санхүүгийн тайлан, улсын болон орон нутгийн төсвийн төрийн 
сангийн болон Хаан, Төрийн банкны харилцахын баримт, Булган сумын эхийн 
алдар одон, цалинтай ээж, жирэмсэний тэтгэмж, алдар цолтой ахмад настны 
хөнгөлөлт, хүнс тэжээлийн тэтгэвэр тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламж авагчийн хувийн 
хэрэг, халамжийн сангийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын материал, 
хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэний дотоод хяналт шалгалтын 
тайлан зэрэг баримт материалд тулгуурлан Хүнс тэжээлийн дэмжлэг, туслалцаа 
хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Мөнхгэрэл, сангийн нягтлан бодогч Г.Насандулам, 
С.Даариймаа (утсаар холбогдсон) халамжийн сангийн олголт хариуцсан 
мэргэжилтэн У.Оюунтуяа, нийгмийн ажилтан О.Цэрэнлхам, нярав П.Бямбасүрэн, 
Булган сумын хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 
А.Ганцолмон нараас асууж тодруулах, холбогдох судалгааг гаргуулах, анхан 
шатны баримттай тулган нягтлах байдлаар  төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийв.  

 

6.1. Халамжийн сангийн орлогын эх үүсвэр, хөрөнгийн зарцуулалт:   
/мянган төгрөгөөр/ 

№ Үзүүлэлт 
2017 он 2018 он 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь 

1 Улсын төсвөөс 1,302,260.0 1,272,810.0 97.7 3,114,200.0 3,113,100.0 99.96
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2 
Орон нутгийн 
төсвөөс 

4,860,807.6 4,860,807.6 100 5,051,834.2 5,051,834.2 100 

3 
Банкны хүүгийн 
орлого 

 4,405.5   8,999.7  

4 Буцаасан орлого  3,486.5   9,774.3  

5 Бусад орлого  1,031.1   6,573.5  

Дүн 6,163,067.6 6,142,540.6 99.7 8,166,034.2 8,190,281.7 100.3

 
2017 онд орон нутгийн төсвөөс авах санхүүжилтийг 4,706,245.6 мянган 

төгрөгөөр төлөвлөж, төсвийн тодотголоор 154,562.0 мянган төгрөг нэмж 
4,860,807.6 мянган төгрөгөөр, улсын төсвөөс авах төсвийг 1,055,934.0 мянган 
төгрөгөөр төлөвлөн дээд шатны байгууллагад хүргүүлснийг 246,326.0 мянган 
төгрөг нэмж, 1,302,260.0 мянган төгрөгөөр баталсан байна.  

Харин 2018 онд орон нутгийн төсвөөс авах санхүүжилтийг 5,051,834.2 мянган 
төгрөгөөр төсөвлөснийг төлөвлөсний дагуу хэвээр, улсын төсвөөс авах 
санхүүжилтийг 3,044,200.0 мянган төгрөгөөр төсөвлөснийг 70,000.0 мянган төгрөг 
нэмж 3,114,200.0 мянган төгрөгөөр тус тус баталсан нь өмнөх оны үзүүлэлттэй 
харьцуулахад орон нутгийн төсвийн санхүүжилт 191,026.6 мянган төгрөгөөр, улсын 
төсвийн санхүүжилт 1,811,940.0 мянган төгрөгөөр өссөн байна. 

2017 онд улсын төсвөөс 1,272,810.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч, 
хүүгийн болон бусад орлого 1,764.4 мянган төгрөг орж, сангийн үйл ажиллагааны 
зардалд 1,257,207.4 мянган төгрөгийг зарцуулж, 17,367.0 мянган төгрөгийг 
төвлөрүүлсэн байна.   

Мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэл 50.0 мянган төгрөг дээр орон нутгийн төсвөөс 
4,860,807.6 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч, банкны хүүгийн болон бусад 
орлогоос 7,140.7 мянган төгрөг орж, үйл ажиллагааны зардалд 4,864,880.6 мянган 
төгрөгийг зарцуулж, 181.2 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлжээ. 

 
2018 онд улсын төсвөөс 3,113,100.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч, 

хүүгийн болон бусад орлого 5,906.9 мянган төгрөгийн орлого орж, сангийн үйл 
ажиллагааны зардалд 3,038,531.7 мянган төгрөгийг зарцуулж, 80,475.2 мянган 
төгрөгийг төвлөрүүлжээ. 

Ахмад настанд үзүүлэх шинэ төрлийн үйлчилгээнд 9, 10 дугаар сард нийт  
25,750.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт ирсэн ч зарцуулагдалгүй буцаан 2018 оны 
12 сарын 21-нд 100900017033 тоот дансанд шилжүүлсэн байна.   

Орон нутгийн төсвөөс 5,051,834.2 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч, хүүгийн 
болон бусад орлогоос 19440.6 мянган төгрөгийн орж, сангийн үйл ажиллагааны 
зардалд 5,057,577.8 мянган төгрөгийг зарцуулж, 94.0 мянган төгрөг төвлөрүүлсэн. 

Сангийн чөлөөт үлдэгдэл банкинд хадгалуулсны хүүгийн орлогоос 2017 онд 
4,405.5 мянган төгрөг, 2018 онд 8,999.7 мянган төгрөг нийт 13405.2 мянган 
төгрөгийн орлого олсон байна..  
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Аймгийн халамжийн сангийн орлогын 69.2 хувийг орон нутгийн төсвийн 
орлого, 30.6 хувийг улсын төсвийн орлого, 0.2 хувийг банкны хүү, бусад орлого тус 
тус бүрдүүлсэн байна.  

Халамжийн сангийн хөрөнгийн гүйцэтгэлийг хүснэгтээр харуулбал:  

/мянган төгрөгөөр/  

№ Үзүүлэлт 

2017 он 2018 он 
Гүйцэтгэл Гүйцэтгэл 

Хүний 
тоо 

Мөнгөн дүн 
Хүний 
тоо 

Мөнгөн дүн 

1 Алдарт эхийн одонгийн тусламж 5696 733,900.0 5556 727,060.0 

2 
Ахмад дайчин, алдар цолтны 
хөнгөлөлт тусламж 

56 55,527.4 64 60,756.5 

3 Насны хишиг 2998 467,780.0 3095 480,310.0 
4 Цалинтай ээж хөтөлбөр   3831 1,695,125.2 

5 
Өрх толгойлсон эх, эцэг 
хөтөлбөр 

  90 75,280.0 

Улсын төсвийн дүн 8750 1,257,207.4 12625 3,038,531.7 
1 Халамжийн тэтгэвэр 1238 1,657,212.5 1203 1,811,585.6 
2 Халамжийн тэтгэмж 1745 1,043,835.4 1749 1,104,914.1 

3 
Онцгой тохиолдлын болон 
амьжиргааг дэмжих мөнгөн 
тусламж 

1681 659,696.2 1669 665,504.8 

4 
Ахмад настанд үзүүлсэн 
тусламж, хөнгөлөлт 

2159 313,372.1 2576 409,278.2 

5 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд 
үзүүлсэн тэтгэмж, тусламж, 
хөнгөлөлт 

462 116,589.5 434 92,816.9 

6 
Жирэмсэн болон нярай хөхүүл 
хүүхэдтэй эхэд олгосон тэтгэмж 

2514 619,348.2 1614 215,223.4 

7 
Олон нийтийн оролцоонд 
түшиглэсэн халамжийн 
үйлчилгээ 

4 2,000.0 36 6,820.0 

8 
Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх 
үйлчилгээ 

4529 428,257.5 5395 729,875.0 

9 
АДЗөвлөлийн гишүүдэд олгосон 
урамшуулал 

119 21,804.6 119 17,980.4 

10 Банкны шимтгэл  2,764.6  3,579.4 
Орон нутгийн төсвийн дүн 14451 4,864,880.6 14795 5,057,577.8 

НИЙТ ДҮН 23201 6,122,088.0 27420 8,096,109.5 

 
 2017 онд нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай 

3 ба түүнээс дээш 14 хүртэлх насны хүүхэдтэй өрх толгойлсон 28 эх, эцэгт 3,360.0 
мянган төгрөг, байнгын асаргаа шаардлагатай 1373 иргэнд 278,820.0 мянган 
төгрөг, ихэр хүүхэд төрүүлж эсэн мэнд бойжуулж байгаа 7 эхэд 14,000.0 мянган 
төгрөг, хорих ангиас суллагдсан өөрийн гэсэн гэр оронгүй 3 иргэнд 3,600.0 мянган 
төгрөг, 18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 6 иргэнд 7,200.0 мянган 
төгрөг, гэнэтийн аюул ослын улмаас гэр оронгүй болсон 18 иргэнд 21,600.0 мянган 
төгрөг олгосон байна.   

  2018 онд 3 ба түүнээс дээш 18 хүртэлх насны хүүхэдтэй өрх толгойлсон 91 эх 
эцэгт 75,400.0 мянган төгрөг, байнгын асаргаа шаардлагатай 1384 иргэнд 
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276,240.0 мянган төгрөг, ихэр хүүхэд төрүүлж эсэн мэнд бойжуулж байгаа 20 эхэд 
40,000.0 мянган төгрөг, хорих ангиас суллагдсан өөрийн гэсэн гэр оронгүй 16 
иргэнд 19,200.0 мянган төгрөг, 18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 9 
иргэнд 10,800.0 мянган төгрөг, гэнэтийн аюул ослын улмаас гэр оронгүй болсон 13 
иргэнд 15,600.0 мянган төгрөг тус тус олгосон байна.  
   Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай 

хуулийн 5.3, 5.4-т заасны дагуу 2017 онд алдар цолтой 24 ахмад настанд 55,527.4 
мянган төгрөгийн, 2018 онд алдар цолтой 31 ахмадад нийт 60,756.5 мянган 
төгрөгийн нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгосон байна.  

2017 онд Монгол улсын Хөдөлмөрийн баатар 3 иргэнд 7,200.0 мянган төгрөг, 
ахмад дайчин 5 иргэнд 12,000.0 мянган төгрөг, төрийн шагналт 1 иргэнд 1,800.0 
мянган төгрөг, улсын ударник 1 иргэнд 1,650.0 мянган төгрөг, гавъяат цолтой 15 
иргэнд 27,000.0 мянган төгрөг, нийслэлээс аймагт, аймгаас нийслэлд ирэх буцах 
замын зардал гавъяат цолтой 2 ахмадад 66.0 мянган төгрөг, дотоодын рашаан 
сувилалд амарч сувилуулсан гавъяат цолтой 1 ахмад настанд ирж, буцах замын 
зардал 69.6 мянган төгрөг, дотоодын рашаан сувилалд амарсан эрхийн бичгийн 
үнийн хөнгөлөлт гавъяат цолтой 4 ахмадад 1,261.8 мянган төгрөг, орон сууцны 
хөлс төлөхөд болон түлш худалдан авах хөнгөлөлт алдар цолтой 24 ахмадад 
4,480.0 мянган төгрөгийг тус тус олгожээ.    

2018 онд Хөдөлмөрийн баатар 3 иргэнд 7,000.0 мянган төгрөг, ахмад дайчин 
4 иргэнд 8,600.0 мянган төгрөг, төрийн шагналт 1 иргэнд 1,800.0 мянган төгрөг, 
улсын ударник 1 иргэнд 1,800.0 мянган төгрөг, гавъяат цолтой 19 иргэнд 29,609.7 
мянган төгрөг, Монгол улсын Үндсэн хуулийг хэлэлцэж, баталсан 1990-1992 оны 
Ардын Их Хурлын депутат 4 иргэнд 5704.8 мянган төгрөг, дотоодын рашаан 
сувилалын ирж, буцах замын зардал гавъяат цолтой 1 ахмадад 42.0 мянган 
төгрөг, дотоодын рашаан сувилалд амарсан эрхийн бичгийн үнийн хөнгөлөлт 
Ардын Их Хурлын депутат 3 ахмадад 1,440.0 мянган төгрөг, орон сууцны хөлс 
төлөхөд болон түлш худалдан авах хөнгөлөлт 28 ахмадад 4,760.0 мянган 
төгрөгийг тус тус олгосон байна.    

Санхүүжилтийн хувьд: 2017 онд 80,000.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт 
батлагдсанаас 55,550.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч, хүүгийн орлогоос 78.9 
мянган төгрөг орж, сангийн үлдэгдэл 22.6 мянган төгрөг, хүүгийн орлого 78.9 
мянган төгрөгийг төвлөрүүлсэн бол 2018 онд 85,000.0 мянган төгрөгийн 
санхүүжилт батлагдсанаас 63,000.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч, хүүгийн 
орлого 58.1 мянган төгрөг орж, сангийн үлдэгдэл 2243.5 мянган төгрөг, хүүгийн 
орлого 58.1 мянган төгрөгийг төвлөрсөн байна.  

Ахмад дайчин ахмад настан Д.Дорж /ГД25070175/-д улсын ударник алдар 
цолны нэмэгдэл 2017, 2018 онд нийт 3450.0 мянган төгрөгийг давхар олгосон нь 
Алдар цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай хуулийн 
5.2/Ахмад настан нь энэ хуулийн 4.1-д заасан цолыг давхардуулан хүртсэн бол 
түүнд аль их хэмжээтэй нэмэгдлийг олгоно./-т заасан заалттай нийцэхгүй байна.  
 Эхийн алдар одонгийн мөнгөн дэмжлэг: 2017 онд улсын төсвөөс эхийн 

алдар 1,2-р зэргийн одонтой 5580 эхэд 750,000.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт 
олгохоор төлөвлөснөөс 745,000.0 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг авч, хүүгийн 
болон буцаасан орлогоос 1,133.4 мянган төгрөг орж бүгд 746,133.4 мянган 
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төгрөгийн сангийн эх үүсвэр бүрдэж, гүйцэтгэлээр 5696 эхэд 733,900.0 мянган 
төгрөгийн тэтгэмж олгож, 12,233.4 мянган төгрөгийг төвлөрүүлсэн байна.  

 Гүйцэтгэлээр эхийн алдар нэгдүгээр зэргийн одонтой 1772 эх, хоёрдугаар 
зэргийн одонтой 3761 эхэд нийт 730,500.0 мянган төгрөгийн тэтгэмж, шинээр эхийн 
алдар нэгдүгээр зэргийн одон авсан 7 эх, эхийн алдар хоёрдугаар зэргийн одон 
авсан 156 эхэд нийт 3,400.0 мянган төгрөгийн одонгийн дагалдах мөнгө тус тус 
олгожээ. 

 2018 онд улсын төсвөөс 5600 эхэд 750,000.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт 
батлагдсанаас 730,000.0 мянган төгрөгийг авсан, хүүгийн болон буцаасан 
орлогоос 1,062.1 мянган төгрөг бүгд 731,062.1 мянган төгрөгийн эх үүсвэр бүрдэн, 
гүйцэтгэлээр 5556 эхэд 727,060.0 мянган төгрөгийн мөнгөн тусламж олгож, сангийн 
үлдэгдэл 3,140.0 мянган төгрөг, банкны хүүгийн орлого 862.1 мянган төгрөг бүгд 
4,002.1 мянган төгрөгийг төвлөрүүлсэн байна.  

 Гүйцэтгэлээр эхийн алдар нэгдүгээр зэргийн одонтой 1723 эх, хоёрдугаар 
зэргийн одонтой 3822 эхэд нийт 726,800.0 мянган төгрөгийн мөнгөн тусламж, 
шинээр эхийн алдар нэгдүгээр зэргийн одон авсан 2 эх, эхийн алдар хоёрдугаар 
зэргийн одон авсан 9 эхэд нийт 260.0 мянган төгрөгийн одонгийн дагалдах мөнгө 
тус тус хууль тогтоомжийн дагуу олгосон байна. 
 Насны хишиг: 65-аас дээш насны ахмадуудад Цагаан сарын шинийн 1, 

Үндэсний их баяр наадам, Ардын хувьсгалын ойн баярыг тохиолдуулан жилд 2 
удаа Ахмад настны тухай хуулийн 12.3-т заасны дагуу 2017 онд 2998 ахмадад 
467,780.0 мянган төгрөг, 2018 онд 3095 ахмадад 480,310.0 мянган төгрөгийн насны 
хишиг олгожээ.  

   2017 онд улсын төсвөөс 472,260.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт төлөвлөснийг 
батлагдсаны дагуу авч, хүүгийн болон буцаасан орлого 552.0 мянган төгрөг бүгд 
472,812.0 мянган төгрөгийн эх үүсвэр бүрдүүлж, 467,780.0 мянган төгрөгийг олгож, 
сангийн үлдэгдэл 4630.0 мянган төгрөг, хүүгийн орлого 402.0 мянган төгрөг нийт 
5032.0 мянган төгрөгийг төвлөрүүлсэн бол 2018 онд 470,000.0 мянган төгрөгийн 
санхүүжилт авахаар төлөвлөснөөс 479,550.0 мянган төгрөгийг авч, хүүгийн болон 
буцаасан орлогоос 1,275.5 мянган төгрөг бүгд 480,825.5 мянган төгрөгийн орлого 
бүрдсэнээс 480,310.0 мянган төгрөгийг олгож, банкны хүүгийн орлогоос 515.5 
мянган төгрөгийг төвлөрүүлсэн байна.  

 /мянган төгрөгөөр/ 

№ Төрөл 

2017 он 2018 он 

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

Хүний 
тоо 

Мөнгөн 
дүн 

Хүний 
тоо 

Мөнгөн 
дүн 

Хүний 
тоо 

Мөнгөн 
дүн 

Хүний 
тоо 

Мөнгөн 
дүн 

1 
65-69 настай 
ахмад настан 

1100 110,000.0 1149 103,950.0 1200 115,000.0 1220 113,400.0 

2 
70-79 настай 
ахмад настан 

1220 194,260.0 1290 196,080.0 1300 185,000.0 1304 196,660.0 

3 
80-89 настай 
ахмад настан 

460 138,000.0 497 139,500.0 550 145,000.0 511 144000.0 

4 

90 болон 
түүнээс дээш 
настай ахмад 
настан 

60 30,000.0 62 28,250.0 50 25,000.0 60 26,250.0 
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Дүн 2840 472,260.0 2998 467,780.0 3100 470,000.0 3095 480,310.0 

 
 Цалинтай ээж хөтөлбөр: Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт 

тэтгэмж олгох тухай хууль 2018 оны 01 сарын 01-ээс хэрэгжиж, 0-3 хүртэлх насны 
хүүхдээ асарч байгаа эхэд хүүхэд асарсны тэтгэмж сард 50.0 мянган төгрөг 
олгохоор тогтоосон ба тайлант онд 3831 эхэд 1,695,125.2 мянган төгрөгийн 
тэтгэмжийг журмын дагуу олгосон байна.  

 Санхүүжилтийн хувьд: улсын төсвөөс 2725 эхэд 1,635,000.0 мянган төгрөгийн 
санхүүжилт төлөвлөж тэтгэмж авах эхчүүдийн тоо нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор 
1,739,000.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт авсан, хүүгийн болон бусад орлогоос 
3,237.9 мянган төгрөг нийт 1,742,237.9 мянган төгрөгийн орлогын эх үүсвэр 
бүрдэж, сангийн үлдэгдэл 44,075.8 мянган төгрөг, хүүгийн орлого 3036.9 мянган 
төгрөгийг төвлөрүүлсэн байна. 

 Ахмадын зориулалттай амралт сувиллын эрхийн бичгийн үнийн 
хөнгөлөлт: Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 5.1.2 (хүчингүй 
болсон), Ахмад настны тухай хуулийн 8.1.2 /ахмад настанд амралт, сувилалын 
газарт амрах эрхийн бичгийг жилд нэг удаа хөнгөлөлттэй үнээр олгох/-т заасныг 
үндэслэж, Монгол улсын Засгийн газрын 2016 оны 02 сарын 08-ны 94 дугаар 
тогтоолоор ХХҮГазрын харъяа ахмадын амралт, сувилалд ахмад настны амрах 
нэг хоногийн зардлыг 13,000 төгрөгөөр, бусад ахмадын амралт, сувилалын газарт 
нэг хоногийн зардлыг 20,000 төгрөгөөр халамжийн сангаас гаргаж, ахмад настанд 
хөнгөлөлт үзүүлэхээр тогтоосон.   

ХХҮГазрын харъяа ахмадын амралтанд 2017 онд 284 ахмад настан амарч 
35,412.0 мянган төгрөг, 2018 онд 370 ахмад амарч 46,813.0 мянган төгрөг, сонгон 
шалгаруулалтад тэнцсэн ахмадын амралт, сувиллын газруудаас 52 амралтын 
газарт 2017 онд 292 ахмад амарч 56,080.0 мянган төгрөг, 2018 онд 215 ахмад 
амарч 42,640.0 мянган төгрөгийн амралтын эрхийн бичгийн хөнгөлөлт үзүүлсэн 
байна.  

Жана наран ХХК-ийн амралт сувиллын газарт 2017 оны 7, 8 сард Баяннуур 
сумаас 5, Бүрэгхангай сумаас 10, Гурванбулаг сумаас 9, Дашинчилэн сумаас 77, 
Хишиг-Өндөр сумаас 83 нийт 184 ахмад настан амрч, сувилуулсан гэж амрах 
эрхийн бичгийн үнийн хөнгөлөлтөд 16,800.0 мянган төгрөгийг Жана наран ХХК-ийн 
Улаанбаатар банкны 2620002268 дугаар дансанд, 20,000.0 мянган төгрөгийг 
Д.Амгаа /РД:ЧЛ51071511/-ийн ХААН банкин дахь хувийн харилцах 5276161434 
дугаар дансанд тус тус шилжүүлсэн байна.   

   
    Амрах эрхийн бичгийн тасалбар ХХҮЕГазраас хичнээн ш ирсэн, аймгийн 

ХХҮГазраас сумын мэргэжилтэнд хичнээн ш тасалбар олгосон анхан шатны 
баримт байхгүй, амрах эрхийн бичгийн тасалбарын тайланг гаргадаггүй байна. 
Шалгалтын хугацаанд нярав П.Бямбасүрэнгийн гаргасан 2017, 2018 оны амрах 
эрхийн бичгийн тасалбарын тайлан, няравт бэлэн байгаа хүчингүй болсон 
тасалбар, сумдын мэргэжилтэнд өгсөн гэх жагсаалт зэрэг баримтуудад үндэслэн 
тасалбарын тооцоог хийв.  

Тооллогоор ХХҮЕГазраас 2017 онд 23000-24000 серийн дугаартай 1000 ш 
тасалбар ирсэнээс сумдын мэргэжилтэнд 320 ш өгч, үүнээс 292 ш зарцуулсан 
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байна.Тасалбарын үлдэгдэл 708 ш байхаас няравт хүчингүй болсон 538 ш байна. 
170 ш тасалбар дутсан. 

2018 онд 25001-25701 серийн дугаартай 700 ш тасалбар авсанаас сумдын 
мэргэжилтэнд 470 ш өгч няравт 230 ш үлдсэн ба тооллогоор няравт 301 ш байна. 
Сумдын мэргэжилтэнд өгсөн тасалбараас 215 ш зарцуулагдсан байна. Амрах 
эрхийн бичгийн тасалбараас 184 ш дутагдсан.  

 
Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн ахмадын амралт сувилалд болон 

ХХҮГазрын харъяа ахмадын амралтанд амарсан ахмадууд жилдээ нэг удаа 130.0-
200.0 мянган төгрөгийн хөнгөлөлт эдлэхээс гадна дотоодын рашаан сувилалд 
эмчлүүлэхээр ирж, буцах тээврийн зардлын 50%, хүндэт донор ахмад настан 
100%-ийн хөнгөлөлт авах хуулийн заалт хэрэгжиж байна. Булган аймгийн 
хэмжээнд 2017 онд 87 ахмад настан 2,256.5 мянган төгрөг, 2018 онд 91 ахмад 
настан 2,624.1 мянган төгрөгийн рашаан сувилалын болон амралтад ирж, буцах 
унааны зардлын хөнгөлөлтийг бүрэн эдэлсэн байна.  

 
 Хүнс тэжээлийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээ: 
    2017 оны 04 сард өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгааг 0-18 

хүртэлх насны хүүхэдтэй бүх өрх, амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур 
орлоготой өрхийн 40 орчим хувийг сонгон нийт 12173 өрхийг хамруулан программд 
шивсэнээс өөр аймаг, дүүрэгт давхардсан өрхүүд хасагдаж 12060 өрхийн оноо 
бодогдсоноос 930 өрх өрхийн амьжиргааны баталаажих түвшингээс доогуур 
орлоготой өрхөөр сонгогдсон байна.  

Зорилтот бүлгийн өрхүүдэд хүнсний цаасан болон цахим эрхийн бичгээр 
үйлчилгээ үзүүлэхээр хүнсний дэлгүүрийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулсан 
байна.  

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын А/20 дугаар тушаалаар  
нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн 
иргэнд хүнсний эрхийн бичиг олгох босго оноог 240,3176-аар болон түүнээс доош, 
хүнсний эрхийн бичгийн үнийн дүнг хүүхдэд 6500 төгрөг, насанд хүрсэн иргэнд 
13000 төгрөгөөр олгохоор тогтоосон бол 2017 онд Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын сайдын А/205 дугаар тушаалаар босго оноог өөрчлөн 292.5 ба түүнээс 
доош, хүнсний эрхийн бичгийн үнийн дүнг хүүхдэд 8000 төгрөг, насанд хүрсэн 
иргэнд 16000 төгрөгөөр 2017 оны 11 сарын 01-ээс олгохоор тогтоосон байна. 2018 
онд ХНХСайдын 01 сарын 22-ны А/13 дугаар тушаалаар хүнсний эрхийн бичиг 
олгох босго оноог ...... аймагт 310.0 ба түүнээс доош болгон өөрчилсөн байна.   

 2017 онд хүнсний эрхийн бичиг авах босго онооны нөхцөлийг хангасан 1, 2-
р түвшинд буй 865 өрх хамрагдсан бол 2018 онд хүнсний эрхийн бичгийн босго 
оноо 310.0 ба түүнээс доош болсонтой холбоотойгоор нийт 1043 өрхөд хүнс 
тэжээлийн дэмжлэг туслалцаанд хамрагдсан байна.  

.Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээнд 2017 онд 428,257.5 мянган төгрөг, 
2018 онд 729,875.0 мянган төгрөг санхүүжилт авсан байна.   

Хүнсний цахим эрхийн бичгээр үйлчлэх дэлгүүрийг холбогдох хууль журмын 
дагуу сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байна.  
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 6.2. Авлага, өглөгийн талаар:  

Өглөгийн хувьд: 2017 онд өмнөх оны өглөг 90.0 мянган төгрөгөөс 40.0 мянган 
төгрөгийг барагдуулж, тайлант онд халамжийн тэтгэврийн өглөг 105 хүнд 14670.7 
мянган төгрөг, халамжийн тэтгэмжийн өглөг 122 иргэнд 7537.8 мянган төгрөг, 
онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжийн өглөг 75 иргэнд 
5541.3 мянган төгрөг, ахмад настны хөнгөлөлт, тусламжид 208 иргэнд 44492.9 
мянган төгрөг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлтөнд 12 
иргэнд 1350.3 мянган төгрөг нийт 73593.0 мянган төгрөгийн өглөг нэмэгдэж, оны 
эцэст 73643.0 мянган төгрөгийн өглөгийн үлдэгдэлтэй байна.  

2018 онд оны эхний үлдэгдлийг барагдуулж, оны эцэст онцгой тохиолдлын 
болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжийн өглөг 11 иргэнд 15600.0 мянган 
төгрөг, ахмад настны хөнгөлөлт, тусламжид 28 иргэнд 16220.0 мянган төгрөг, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлтөнд 8 иргэнд 16775.0 
мянган төгрөг, хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлсэн 10 сумын 10 хүнсний дэлгүүрт 
32200.0 мянган төгрөг нийт 80795.0 мянган төгрөгийн өглөгийн үлдэгдэлтэй байна.  

Авлагын хувьд: 2017 оны эхэнд тэтгэврийн сангийн авлага 1483.9 мянган 
төгрөг, тэтгэмжийн сангийн авлага 4425.2 мянган төгрөг, хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 
иргэнээс авах тусламж, хөнгөлөлтийн авлага 1012.8 мянган төгрөг, жирэмсэн 
болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхээс авах авлага 31.9 мянган төгрөг нийт 6953.8 
мянган төгрөгийн авлагын үлдэгдэлтэй байсан ба тайлант онд тэтгэврийн сангийн 
авлагаас 1264.6 мянган төгрөг, тэтгэмжийн сангийн авлагаас 1932.4 мянган төгрөг 
нийт 3197.0 мянган төгрөгийг барагдуулж, оны эцэст 2 иргэнээс авах тэтгэврийн 
авлага 219.3 мянган төгрөг, 5 иргэнээс авах тэтгэмжийн авлага 2492.8 мянган 
төгрөг, хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 иргэний тусламж, хөнгөлөлтийн авлага 1012.8 
мянган төгрөг, жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхээс авах авлага 31.8 
мянган төгрөг нийт 3756.8 мянган төгрөгийн авлагатай байна. 

2018 оны эхэнд 3756.8 мянган төгрөгийн авлагын үлдэгдэлтэй, тайланд онд 
авлага 3945.7 мянган төгрөгөөр нэмэгдэж, 6336.8 мянган төгрөгөөр барагдуулжя, 
оны эцэст 1365.7 мянган төгрөгийн авлагын үлдэгдэлтэй байна.   

  
ДОЛОО. ШАЛГУУЛАГЧИЙН ДЭВШИЛТТЭЙ ТАЛ: 

Сумдаас сангийн хувийн хэрэг болон анхан шатны баримт материалыг сар 
бүр татан авч, баримтын бүрдэлт, хууль тогтоомж, дүрэм, журамд нийцэж буй 
эсэхийг хянан шалгаж, анхан шатны баримтын бүрдэл дутуу, бичиг баримтын 
зөрчилтэй бүрэн бүрдээгүй баримт материалтай иргэнд олгохгүй буцааж, баримт 
бичгийн бүрдэлт бүрэн хангагдсан үед сангийн олголтыг хийсэн байна.  

 
НАЙМ. ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ 

   Жана наран ХХК-ийн амралт сувиллын газарт 2017 оны 7, 8 сард Баяннуур 
сумаас 5, Бүрэгхангай сумаас 10, Гурванбулаг сумаас 9, Дашинчилэн сумаас 77, 
Хишиг-Өндөр сумаас 83 нийт 184 ахмад настан амарч, сувилуулсан гэж амрах 
эрхийн бичгийн үнийн хөнгөлөлтөд 16,800.0 мянган төгрөгийг Жана наран ХХК-ийн 
Улаанбаатар банкны 2620002268 дугаар дансанд, 20,000.0 мянган төгрөгийг 
Д.Амгаа /РД:ЧЛ51071511/-ийн ХААН банкин дахь хувийн харилцах 5276161434 
дугаар дансанд тус тус шилжүүлсэн байна. ХХҮГазраас 2017 онд дээрх сумдын 
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нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн тус бүрд 15 ш амрах эрхийн бичгийн тасалбар олгосон  
байна. Гэтэл Жана нарангийн санхүүжилт авахаар бүрдүүлж ирсэн баримт дахь эрхийн 

бичгийг хэзээ хаанаас авсан нь тодорхойгүй, амралтад амарсан ахмад настан тус бүр 
300.0 мянган төгрөгийг бэлнээр төлсөн мэт эрхийн бичгийн тасалбарт бичигдсэн, 
амрах эрхийн бичгийг сумын мэргэжилтэн биш Жана наран ХХК-ийн амралтын 
газраас ахмадуудад олгосон зэрэг анхан шатны баримтууд тодорхойгүй, 
санаатайгаар бүрдүүлсэн мэт байна.   

  Амрах эрхийн бичгийн тасалбар ХХҮЕГазраас хичнээн ширхэг ирсэн, 
аймгийн ХХҮГазраас сумын мэргэжилтэнд хичнээн ширхэг тасалбар олгосон анхан 
шатны баримт байхгүй, тайланг гаргаагүй, амрах эрхийн бичгийн тасалбарын 
тооллогоор   
2017 онд 170 ш, 2018 онд 184 ш тасалбар дутагдсан байгаа нь Нягтлан бодох 
бүртгэлийн тухай хуулийн 13.1-д /Анхан шатны баримт нь нягтлан бодох бүртгэл 
хөтлөх, санхүүгийн тайлан, мэдээллийг үнэн, зөв гаргах үндэслэл болно./ заасныг 
зөрчсөн.   

   2017 онд Баяннуур, Тэшиг, Хутаг-Өндөр, Хангал, Хишиг-Өндөр, Сэлэнгэ 
сумд, 2018 онд Баяннуур, Могод, Тэшиг, Баян-Агт сумдаас бусад сумдууд өрхийн 
гишүүн-иргэнд хүнсний цаасан эрхийн бичиг олгосон тайланг гаргаагүй, дараа 
сард нь хөдөлгөөн өөрчлөлт орсон байхад урьд сарын олголтын тайланг ирүүлсэн, 
батлагдсан маягтыг шаардлага хангахгүй гаргасан, 2017 оны олгогдоогүй үлдсэн 
болон хүчингүй болсон хүнсний эрхийн бичгийг одоог хүртэл ирүүлээгүй, 2018 оны 
олгогдоогүй үлдсэн 716 ш эрхийн бичгийг устгаагүй, ХХҮЕГазраас аймагт, аймгаас 
сумын мэргэжилтэнд хүнсний цаасан эрхийн бичгийг анхан шатны баримтгүйгээр 
олгосон байгаа нь Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын 2014 оны 03 
дугаар сарын 21-ний өдрийн А/32 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан журмын 
7.1/ Сум, хорооны нийгмийн ажилтан өрхийн гишүүн-иргэнд хүнсний цаасан эрхийн 
бичиг олгосон тайланг батлагдсан маягтын дагуу гаргаж, олгогдоогүй үлдсэн 
болон хүчингүй болсон хүнсний цаасан эрхийн бичгийн хамт аймаг, дүүргийн 
нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллагад сар бүрийн сүүлийн өдөр цаасан 
болон цахим хэлбэрээр хүргүүлнэ./, 7.7/Нийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны болон аймаг, дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний 
байгууллага нь олгогдоогүй үлдсэн болон хүчингүй болсон хүнсний цаасан эрхийн 
бичгийг байгууллагын даргын тушаалаар байгуулагдсан комиссын 
бүрэлдэхүүнтэйгээр устгалд оруулна./д заасан заалтуудыг зөрчиж байна.  

 Хүнсний цахим эрхийн бичгээр хүсний бүтээгдэхүүн худалдсан тухай 
дэлгүүрийн тайлан болон анхан шатны баримтууд задгайгаар үдэгдэж 
архивлагдаагүй байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13.1-д /Анхан 
шатны баримт нь нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайлан, мэдээллийг 
үнэн, зөв гаргах үндэслэл болно./ заасан заалттай нийцэхгүй байна. 

 
 

ЕС. АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ 
  Жана наран ХХК-ийн амралт сувиллын газарт амарсан гэх 184 ахмад 

настантай холбогдох асуудлыг шалгуулахаар Цагдаагийн газрын Эдийн засгийн 
албанд шилжүүлэв.  
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   Булган сумын нийгмийн халамжийн сангаас олгодог эхийн алдар одон, 
жирэмсэн эхийн тэтгэмж, 0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарсан эхэд олгох тэтгэмж, 
алдар цолтой ахмад настны тусламж, хөнгөлөлт, хүнсний эрхийн бичгийн 
үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн хувийн хэргийг шалгав.  

ХХҮГазрын Хүнс тэжээлийн дэмжлэг, туслалцаа хариуцсан мэргэжилтэн 
Ц.Мөнхгэрэл, Булган сумын мэргэжилтэн А.Ганцолмон нар хүнсний эрхийн 
бичгийн үйлчилгээнд хамрагдаж буй 328 өрхийн хувийн хэргийг шалгаж, бичиг 
баримтын зөрчилтэй 75 өрхийн жагсаалт гаргасныг шалгалтын явцад 50 өрхийн 
бичиг баримтын зөрчлийг  арилгуулсан байна.  
         Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар 2 албан шаардлага 
үйлдэж, 3 албан тушаалтанд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөв.   

 
АРАВ. ДҮГНЭЛТ 

Сангийн олголт хийхээс өмнө анхан шатны баримт материалыг хянаж шалган 
баримт материал бүрэн, хууль тогтоомжийн дагуу бүрдсэн үед олголтыг шивдэг, 
Булган сумын 6-н багийн байнгын асаргаа авдаг ахмад настан, ХБИргэн, хүүхдийн 
хувийн хэргийг нэг бүрчлэн тулгаж заалт тохирохгүй байгаа иргэдийн байнгын 
асаргааг зогсоосон, 8 суманд албан томилолтоор ажиллаж байнгын асаргаатай 
152 өрхөд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийсэн, мөн хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ 
үзүүлдэг дэлгүүрүүдэд гэнэтийн хяналтыг хийж илэрсэн зөрчлийг арилгахаар тухай 
бүр холбогдох арга хэмжээг авч ажилласан зэрэг дотоодын хяналт шалгалтыг 
сайн хэрэгжүүлсэнээр сангийн хувийн хэрэг болон анхан шатны баримт материал 
дутуу бүрдэх, сангийн хөрөнгө илүү олгогдох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлсэн 
байна. 
 

 
АРВАН НЭГ. ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, 

Монгол улсын Нийгмийн халамжийн тухай хууль, Ахмад настны тухай хууль, 
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг үйл 
ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах  

Ахмад настны амралт, сувиллын газарт амрах эрхийн бичгийн тасалбар, 
хүнсний цаасан эрхийн бичгийг анхан шатны баримтаар авч, олгодог байх 

Сумдын мэргэжилтэн тус бүрээр үнэт цаасны тайланг нэр төрлөөр 
нэгбүрчлэн сар бүр гаргуулж хэвших 

2017, 2018 оны байгууллагын үнэт цаасны тайланг дахин шалгуулах 
Хүнсний цаасан эрхийн бичгийн цаасан болон цахимаар ирүүлж буй тайланг 

сайн хянаж, санхүүгийн баримтанд хавсаргах 
Сангийн үйл ажиллагаанд тавих дотоодын хяналтыг тогтмол хийж, хяналтын 

мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тухай бүр авч байх 
 
Албан шаардлагын биелэлтийг бүрэн хангуулж, 2019 оны 04 дүгээр сарын 25-

ны дотор аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд 
албан бичгээр болон sankhuu_audit_bu@yahoo.com хаягаар хариу ирүүлэх  
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