
ӨНДӨРШИЛ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ САН, ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 

ТӨРИЙН ХЭМНЭЛТИЙН ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ  

2022-08-25 

 Хуулийн заалт Хэрэгжилт 

1 

6.2.Аймаг, нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, 
аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг даргаас бусад этгээд албан 
тушаалын суудлын автомашин ашиглахыг хориглоно. 

Сумын засаг даргаас бусад албан тушаалтан 
батлагдсан удирдамж, ажлын төлөвлөгөөний 
дагуу албаны болон хувийн тээврийн 
хэрэгсэлтэй гэрээ байгуулан албан үүргээ 
гүйцэтгэн ажиллаж байна. 

2 

8.1.Цэргийн алба хаагч, прокурор, гадаадын иргэний хяналтын улсын 
байцаагч, гаалийн улсын байцаагчаас бусад албан хаагч 
төсвийн болон байгууллагын хөрөнгөөр дүрэмт хувцас худалдан авахыг 
хориглоно. /8.2.Энэ хуулийн 8.1-д Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүний болон 
шүүгчийн өмсгөл, эрүүл мэнд, байгаль орчныг хамгаалах, зам 
тээврийн салбарын ажилтнуудын хуульд заасан тусгай хувцас 
хамаарахгүй./ 

Эрүүл мэндийн төвийн нормын хувцас, зөөлөн 
эдлэлийн зардлын зүйл дээр төсөв батлагдсан. 
Бусад байгуулагад төсөв батлагдаагүй, нормын 
хувцас худалдан аваагүй. 

3 

9.3.Албан томилолтоор ажиллаж байгаа албан хаагчийн тээврийн 
хэрэгсэл, байр, хоолны зардлыг албан томилолтоор 
ажиллуулсан байгууллага төсөвлөж олгосон тохиолдолд энэ хуулийн 3.1-
д заасан байгууллага, албан тушаалтнаар төлүүлэхийг хориглоно. 

Албан томилолтоор ажиллаж байгаа албан 
хаагчийн тээврийн хэрэгсэл, байр, хоолны 
зардлыг албан томилолтоор 
ажиллуулсан байгууллага төсөвлөж олгож 
байна. 

4 

10.1.Үйл ажиллагааны чиглэл, ашигт ажиллагааны түвшнийг харгалзан 
төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн 
гүйцэтгэх захирал, бусад албан хаагчид олгох цалин хөлсний нийтлэг 
жишгийг төрийн өмчит хуулийн этгээдийн хувьд Засгийн 
газар, орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн хувьд тухайн шатны 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал тогтооно. 

Цалин хөлсийг тогтоолгохоор Сумын ИТХ-д 
материал хүргүүлсэн. Ээлжит 9-р сард хуралдах 
хурлаар хэлэлцэнэ. 

5 

11.1.Төрийн албаны тухай хуулиас бусад хуульд албан хаагчид тэтгэвэрт 
гарахад нь нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж олгохоор 
заасан бол албан хаагч тэдгээрээс аль илүүг сонгох эрхтэй бөгөөд 
давхардуулан олгохгүй. 

Боловсрол, эрүүл мэндийн салбарын тэтгэвэрт 
гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийг 
боловсрол, эрүүл мэндийн газраас олгогдож 
байгаа бөгөөд 1 албан хаагчид тэтгэжм 
олгогдсон. Орон нутгийн төсвийн байгууллагаас 
1 албан хаагчид тэтгэмж олгосон.  

6 
12.1.Энэ хуулийн 3.1-д заасан этгээдэд дараах зориулалтаар зардал 
санхүүжүүлэх, зарцуулахыг хориглоно: 
12.1.1.гар утасны зардал; 

Төсвийн байгууллагууд гар утасны зардлыг 
санхүүжүүлээгүй. ЗДТГ нээлттэй суурин утасны 
зардлыг санхүүжүүлж байна.  



7 
12.1.2.ээлжийн амралтаараа дотоодын амралт, сувиллын газарт, эсхүл 
өөрийн болон эхнэр /нөхөр/-ийн төрсөн нутагт амрах 
тохиолдолд түүний очих, ирэх замын зардал; 

Зардал гараагүй. Тухайн албан хаагч өөрөө 
хариуцдаг. 

8 12.1.3.хэвлэлийн захиалгын төлбөр; Хэвлэл захиалгын зардал гараагүй. 

9 

13.1.Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний 
хэрэгжилтийг зохион байгуулахад дараах журмыг баримтална:  
13.1.1.батлагдсан төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг жил 
бүрийн 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор бүрэн 
дуусгах; /13.1.2.энэ хуулийн 13.1.1-д заасан хугацаанд худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулж дуусгаагүй бол төсөл, арга хэмжээний 
санхүүжилтийг төсвийн хэмнэлтэд тооцох;/ 

3 худалдан авах ажиллагааг бүрэн дуусган 
хэрэгжилтийг зохион байгуулсан. 1 худалдан 
авах ажиллагаа хэрэгжилтийн шатандаа явна. 

10 

13.1.3.хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах 
ажиллагааны үр дүнд бий болсон хэмнэлтийг зарцуулахгүй 
байх; 

ОНХСангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй 4 
хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр төсөл, арга 
хэмжээний 5,1 сая төгрөгийн хэмнэлт үүсч 
байгаа бөгөөд хэмнэлтийг зарцуулаагүй 

11 
13.1.4.төсөл, арга хэмжээ төлөвлөсөн хугацаанд бүрэн хэрэгжих 
боломжгүй нөхцөл үүссэн тохиолдолд гэрээ байгуулах 
шийдвэр гаргахгүй байх; 

Гэрээ байгуулсан төсө, арга хэмжээ бүрэн 
хэрэгжиж байна. 

12 

13.1.5.хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ хуулиар батлагдсанаас 
хойш түүний төсөвт өртөг нэмэгдүүлэх үр дагавар бүхий 
нэмэлт шаардлагыг зохиогч, ашиглагч, захиалагчийн хяналт тавих этгээд 
гаргахгүй байх; 

хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ хуулиар 
батлагдсанаас хойш түүний төсөвт өртөг 
нэмэгдүүлээгүй. 

13 

13.3.Улсын болон орон нутгийн төсөв, төрийн болон орон нутгийн өмчит 
хуулийн этгээдийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний 
төлөвлөгөөний жагсаалтад дараах зүйлсийг тусгахыг хориглоно: 
13.3.1.хөшөө, дурсгал, орон нутгийн угтах, үдэх хаалга барьж байгуулах; 

ОНХСангийн хөрөнгөөр 16 хөтөлбөр төсөл, арга 
хэмжээг санхүүжүүлэхээр 537,5 сая төгрөгний 
төсөв батлагдсан. Батлагдсан төсөл арга 
хэмжээнд Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 
13.3.1-13.3.3, 13.4-р заалтуудад тусгагдсан 
хориглосон арга хэмжээг тусгаагүй.  
 

14 
13.3.2.хувийн өмчид шилжих, улсын болон орон нутгийн өмчид бүртгэх 
боломжгүй, нийтийн зориулалттай бус ашиг олох 
зорилготой төсөл, арга хэмжээ; 

15 
13.3.3.техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдээгүй, зураг төсөв нь 
батлагдаагүй, газрын зөвшөөрөл олгогдоогүй хөрөнгө 
оруулалтын төсөл, арга хэмжээ. 

16 

13.4.Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга 
хэмжээний жагсаалтад дараах зүйлсийг тусгахыг хориглоно: /13.4.1.орон 
нутгийн нийтийн эзэмшлийн зам, талбай, олон нийтийн соёл амралтын 
хүрээлэн, хаягжуулалт, гэрэлтүүлэг,тохижилт;/ 

17 

13.4.2.орон нутгийн хог хаягдлын асуудал; Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр 3,5 сая 
төгрөгт 2 удаагийн хогийн цэг шуух ажлыг 
төлөвлөж 1 удаагийн хог шуух ажлыг 3-р сард 
хийж гүйцэтгэж 2,3 сая төгрөгийг зарцуулсан. 



Төлөвлөсөн 1 удаагийн хог шуух ажлыг 
БХСангаас хөрөнгө зарцуулахгүй байхаар 
шийдвэрлэсэн.  

18 
13.4.4.багийн төв, хорооны засаг захиргааны зориулалттай барилга 
барих, тохижуулах, засварлах, тоног төхөөрөмж худалдан 
авах; 

ОНХСанд  Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 
13.4.4, 13.4.5,13.4.6 заалтуудаар хориглосон 
арга хэмжээ тусгагдаагүй.  

19 13.4.5.айл, өрхийн ариун цэврийн байгууламж, гудамжны тохижилт; 

20 13.4.6.нийтийн эзэмшлийн байр, орон сууцны засвар, шинэчлэл. 

21 
14.5.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу зохион байгуулах худалдан 
авах ажиллагааны сонгон шалгаруулалтыг цахимаар зарлана. 

ОНХСангаар 3 удаагийн цахим худалдан авах 
ажиллагааг зохион байгуулсан. 

22 
15.1.2.чиг үүрэг, орон тоог давхардуулан тогтоох; Төсвийн байгууллагууд чиг үүрэг, орон тоо 

давхардуулан олгоогүй. ЭМТ, ЗДТГ орон тооны 
дутагдалтай ажиллаж байна.  

23 
15.1.3.хууль тогтоомжид зааснаас өөр хэлбэрээр тэтгэмж, шагнал, 
урамшуулал, дэмжлэг олгох; 

Шагнал, урамшуулал, дэмжлэгийг хууль 
тогтоомжид заасны дагуу олгож байна. 

24 

15.1.4.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Улсын Их Хурлаас баталсан 
хууль тогтоомж, Засгийн газрын болон аймаг, 
нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын шийдвэр, 
тэдгээрийн хэрэгжилт, цаг үеийн шинжтэй мэдээ,мэдээллийг олон нийтэд 
хүргэх, сурталчлан таниулахаас бусад зорилгоор байгууллага, хамт олныг 
сурталчлах, салбарын 
болон байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой нэвтрүүлэг, контент, 
баримтат болон цуврал киноны уран бүтээл зэргийг санхүүжүүлэх; 

Байгууллагын үйл ажиллагаа, мэдээ мэдээллийг 
Дундговь сайт, Өндөршил сум пэйж хуудсанд 
байршуулж байна. Уг хуулийн заалтаар 
хориглосон санхүүжилт хийгдээгүй. 

25 
15.1.5.төсвийн болон байгууллагын хөрөнгөөр бэлэг дурсгалын зүйл 
худалдан авах; 

 

26 

15.1.6.нөөцлөх шаардлагатай бараа, материалыг үр ашиггүй удаан 
хадгалах, шаардлагагүйгээр их хэмжээгээр бараа, материал бэлтгэх, 
нөөцлөх; 

Төсөвт тодотгол хийгдэж, төрийн хэмнэлтийн 
тухай хууль хэрэгжиж байгаатай холбоотой 
бараа материалыг нөөцлөх боломжгүй. Төсөв 
хүрэлцэхгүй өр үүсч зохицуулалт, нэмэлт 
санхүүжилтийн эрх нээх хүсэлтийг Аймгийн 
Санхүү, Төрийн сангийн хэлтэс, Эрүүл мэндийн 
газар, Боловсролын газарт хүргүүлэн ажиллаж 
байна. Боловсролын байгууллага 5 хоногоор 
хүнсний нөөц үүсгэдэг. 

27 15.1.7.байгууллагын төсвөөр согтууруулах ундаа худалдан авах. Худалдан аваагүй. 

28 
15.2.Төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн 
этгээд дараах арга хэмжээг авч ажиллана: 15.2.1.байгууллагын 
цахилгаан, дулааны эрчим хүч, цэвэр усны хэрэглээг хэмнэх; 

Цахилгаан болон цэвэр усны хэрэглээнд хяналт 
тавьж ажилладаг. Сургууль, Цэцэрлэгийн 
сурагчдад цахилгаан болон цэвэр ус хэмнэх, зүй 



зохистой ашиглах талаар хичээл бэлтгэж, 
сургалтуудыг явуулдаг.   

29 
15.2.2.нэгдсэн халаалтын системд холбогдсон барилга байгууламжийг 
хэмнэлтийн горимд тохируулах, тоолуур ашиглах; 

Тоолуур ашиглах талаар судалж байгаа бөгөөд 
шугамын оролт гаралтын температурыг хянаж 
байгууллага бүр тэмдэглэл хөтөлдөг.  

30 

15.2.3.сургалт, семинар, хурал, зөвлөгөөнийг цахим хэлбэрээр зохион 
байгуулж, бичиг хэрэг, тээвэр шатахуун, дотоод албан томилолт болон 
холбогдох бусад зардлыг хэмнэх; 

Байгууллагын дотоод сургалтыг төлөвлөгөөнд 
тусгагдсаны дагуу цахимаар зохион байгуулж 
байна. Холбогдох дээд шатны байгууллагаас 
зохион байгуулж буй сургалтад албан хаагчийн 
хамруулан ажиллаж байна. Томилолтйн 
зардлын хэмжээ нэмэгдсэнтэй холбоотой төсөвт 
өр үүсч байна.  

31 

15.2.4.бичиг хэрэг, албан хэрэг хөтлөлтийг байгууллагын дотоод сүлжээнд 
цахим хэлбэрт шилжүүлэх зэргээр бичгийн цаас,хувилагч, хэвлэгчийн 
хорны зардлыг хэмнэх; 

ERP системээр ирсэн бичгийг бүртгэж, албан 
хаагчдад цахим хэлбэрээр хүргүүлдаг бөгөөд 
байгуулага бүр дотоод сүлжээг ашигладаг. 
Хэвлэх ор, цаасны үнэ өмнөх онтой 
харьцуулахад 1-2 дахин нэмэгдсэн байгаа нь 
хуулийг хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй байна. 

32 
15.2.5.хуваарьт болон хугацаа хэтэрсэн өр төлбөрийг жилийн төсөвтөө 
бүрэн тусгаж өр төлбөр барагдуулах төлөвлөгөө, хуваарь баталж 
хэрэгжүүлэх; 

Төсвин зохицуулалтыг тухай бүр харъяа газар, 
хэлтэст хүргүүлж, жилийн эцэст өр авлагагүй 
байхаар ажиллаж байна. 

33 
15.2.6.байгууллагын бүтэц, чиг үүргийг оновчтой тодорхойлж, цалин 
хөлсийг орлого, гүйцэтгэл, үр дүн, үр ашигтай нь уялдуулан олгох. 

Засгийн газрын тогтоол, холбогдох заавар 
журмын дагуу үр дүнг тооцож цалин, урашуулал 
олгож байна.  
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