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 Шилэн дансны тухай хуулийн 2016.01.01 – 2017.10.01-ны хэрэгжилтэнд хийсэн 
аудитын тайлангийн зарим мэдээлэл 

Үндэсний аудитын газраас Шилэн 
дансны тухай хуулийн 2016 оны 10 
дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2017 оны 
10 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэлх 
хугацааны хэрэгжилтэд нийцлийн 
аудитын тайланг хийж гүйцэтгэжээ.  

Тайлангийн дүнгээс зарим онцлох 
мэдээллийг танилцуулж байна.  

-Сангийн яамнаас ирүүлсэн 
судалгаагаар шилэн дансны нэгдсэн 
цахим хуудсанд 2017 онд нийт 141,028 
хэрэглэгч 375,633 удаагийн хандалт 
хийж, хоёр сая мэдээлэлтэй танилцсан 
байна.  

Тус аудитаар Шилэн дансны тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг 13 ТЕЗ, 
тэдгээрийн харьяа 724 байгууллага 
дунджаар 94.7 хувь, аймаг, нийслэлийн 22 
ТЕЗ, тэдгээрийн харьяа 4256 байгууллага 
дунджаар 88.9 хувьтай хэрэгжүүлсэн 
байна.  

Үндэсний аудитын газраас Шилэн 
дансны тухай хуулийн 2016 оны 10 
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дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэлх 
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Тус аудитаар Шилэн дансны тухай 

хуулийн хэрэгжилтийг 13 ТЕЗ, 
тэдгээрийн харьяа 724 байгууллага 
дунджаар 94.7 хувь, аймаг, нийслэлийн 22 
ТЕЗ, тэдгээрийн харьяа 4256 байгууллага 
дунджаар 88.9 хувьтай хэрэгжүүлсэн 
байна.  

- 6.1.1-д заасан тухайн жилийн 
төсвийг 515 байгууллага буюу 10.6 хувь 
нь мэдээлээгүй; 

- 6.1.2-т заасан төсвийн гүйцэтгэлийг 
12 сарын дунджаар 212 байгууллага буюу 
4.4 хувь нь мэдээлээгүй; 

- 6.1.3-т заасан дараа жилийн төсвийн 
төслийг 1058 байгууллага буюу 22.1 хувь 
нь мэдээлээгүй; 

- 6.1.4-т заасан хагас жилийн 
санхүүгийн тайланг 612 байгууллага 
буюу 13.8 хувь, бүтэн жилийн санхүүгийн 
тайланг 897 байгууллага буюу 20.8 хувь 
нь мэдээлээгүй; 

- 6.1.5-т заасан ТЕЗ-ийн санхүүгийн 
тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг 726 
байгууллага буюу 21.9 хувь, аудитын 
дүгнэлтийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээг 943 байгууллага буюу 28.8 хувь 
нь мэдээлээгүй; 

- 6.1.6-т заасан төсвийн хэмнэлт, 
хэтрэлт, түүний шалтгаан тайлбарыг 928 
байгууллага буюу 20.4 хувь нь тус тус 
мэдээлээгүй байна. 

Хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.827-д 
заасан төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө 
зарцуулах шийдвэрийг улсын төсвийн 13 
ТЕЗ, түүний харьяа байгууллагын нийт 
934 шийдвэрээс 79.5 сая төгрөгийн 84 
шийдвэр буюу 9.0 хувийг, аймаг, 
нийслэлийн 22 ТЕЗ, түүний 
харьяа 12 байгууллагын 25785 
шийдвэрээс 23,687.9 сая төгрөгийн 5981 
шийдвэр буюу 23.2 хувийг мэдээлээгүй 
байна. Тухайлбал: 
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Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны төсвийн шилэн дансны анхаарал 
татсан зарим мэдээлэл  
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УИХ-ын дарга, УИХ-ын даргын төсвийн шилэн дансны анхаарал татсан 
зарим мэдээлэл 
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ИТХ-ЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН УРАМШУУЛАЛ, УЛС ТӨРИЙН 
НАМУУДЫН СУУДЛЫН МӨНГӨ 

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН 
АВТОМАШИНЫ ЗАРДАЛ 

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООН ДАХЬ 
ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН ОРОЛЦОО (Мониторингийн дүн) 

Аймаг, нийслэл, дүүргийн ИТХ-ын 
төлөөлөгчид орон нутгийн төсвөөс 
урамшуулал авах тухай заалт Монгол 
Улсын ямар ч хууль тогтоомжинд байдаггүй 
хэдий ч Иргэдийн төлөөлөгчид өөрсдөө 
шийдвэр гаргаж авсаар өдий хүрчээ. 
Монголд ИТХ-ууд байнгын ажиллагаатай 
биш, жилдээ хэдхэн удаа хуралддаг боловч 
УИХ-ын гишүүдтэй барьцах агуулгаар 
болон бусад шалтгаанаар зөвтгөсөн тайлбар 
хийдэг.  Бас зарим төлөөлөгч үүнийг 
сонгогдсон тойрогтоо ажиллахад зориулсан 
мөнгө гэж тайлбарладаг  боловч үүнийг 
нотлох ямар нэгэн тайлан 
гаргадаггүй.  Тэгээд ч энэ мөнгийг олгох 
албан шийдвэрт 
"мөнгөн 
урамшуулал" гэж 
хар дээр 
цагаанаар бичсэн 
байдаг.  

Төлөөлөгчдийн 
урамшууллын 
хэмжээ төв, орон 

нутагт харилцан адилгүй бөгөөд жилээс 
жилд нэмэгдсээр байна. Тухайлбал, нийслэл 
Улаанбаатар хотын иргэдийн төлөөлөгчид 
2014 онд хамгийн өндөр буюу жилд 80 сая 
төгрөгийн урамшуулал авчээ. Сард 6,6 сая 
төгрөг гэсэн үг юм. 

Шинэвтэр жишээ гэвэл, 2017 оны 4-р 
улиралд Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын 35 
төлөөлөгч тус бүрт 5 сая төгрөг олгосон 
баримт энд байна. Дээрээс нь "АО 10,8 
хувь"-ийг бас төсвөөс зарцуулсан нь 
нийгмийн даатгалд ажил олгогчоос төлөх 
хувь бололтой. Энэ нь уг мөнгө урамшуулал 
болохыг баталсан бас нэг нотолгоо юм.  

2016 оны УИХ-ын сонгуулийн дараа шинэ эрх баригчид улс орны эдийн засаг, төсвийн хүндрэлтэй байдлыг харгалзан 
төрийн байгууллага, албан тушаалтнуудын тансаг хэрэглээг хязгаарлах, түүний дотор өндөр үнэтэй автомашин худалдан 

авахгүй байх талаар удаа дараа шийдвэр гарган зарлаж байсан ч огт хэрэгжихгүй байгааг сүүлийн үеийн үйл явдлууд 
харууллаа. Ялангуяа төрийн өндөр албан тушаалтнуудын унаа улам тансаг, өндөр үнэтэй  болжээ. Сүүлийн хэдэн жил энэ 

асуудал олон нийтийн анхаарал, иргэний нийгмийн хяналтаас бүрмөсөн гарсан байна. 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга 
бөгөөд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, бригадын 
генерал Ц.Амгаланбаяр хоригдлуудын хөдөлмөрөөр 
бий болсон, төлөвлөгөөнөөс давсан орлогоос өөрийн 
дээд удирдлага болох Хууль зүй, дотоод хэргийн 
сайд Ц.Нямдоржийн хэрэгцээнд 2017 оны 12-р сард 
“Lexus 570”-ыг худалдан авч өгсөн нь энэ асуудлыг 
олон нийтийн анхаарлын төвд оруулсан байна.   

Олон нийтийн зүгээс 
санал болгож байгаа 
шийдэл бол төр, орон 

нутгийн төр захиргааны 
албан хэрэгцээний 
машин дугаарыг 

буцаагаад олон улсын 
жишгээр тусгай, шууд 

танигдахуйц болгох 
явдал юм. 

«Төрийн ба орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны тухай хууль»-ийн дагуу 2012 оноос 
хойш тендерийн үнэлгээний хороонд мэргэжлийн ба төрийн бус байгууллага, тухайн орон нутгийн иргэдийн төлөөлөл орж ажиллаж 
байгаа практикт хийх мониторингийг “Захиргааны шинэ санаачлага” төрийн бус байгууллага (гүйцэтгэх захирал С.Цэрэнпүрэв) 2017 
оны хоёрдугаар хагаст хийж гүйцэтгэсэн юм. Мониторингийн үр дүнд сүүлийн хэдэн жилийн тендерийн үнэлгээний хороонд орсон ТББ-
ын төлөөллийг жагсаасан томоохон мэдээллийн сантай болсон. 

Мониторингийн дүгнэлтээс:  
-Барилга, авто замын зэрэг худалдан 
авалтын үнэлгээний хороонд 
«мэргэжлийн ба төрийн бус 
байгууллага»-ыг гол төлөв 
мэргэжлийн байгууллагууд төлөөлж 
байгаа нь учир дутагдалтай. 
Тэдгээрийг тухайн салбарын 
компанийн захирлууд үүсгэн 
байгуулсан байдаг.  
-Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 
үнэлгээний хороонд ҮЭ-ийн хорооны 
төлөөллийг оруулжээ. Гэтэл тэд тус 
байгууллагын албан хаагчид юм.  
-Үнэлгээний хороонд ажилладаг нь 
орон нутгийн иргэдийн хэн нь хэн 
болох тухай ямар нэгэн мэдээлэл огт 
байдаггүй. 


