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АУДИТЫН ЗОРИЛТ, ХАМАРСАН ХҮРЭЭ, АРГА ЗҮЙ, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Аудит хийх бүрэн эрх, үндэслэл: Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2019 оны 

5 дугаар тогтоол  Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын “Аудитын төлөвлөгөө батлах тухай” 2019 

оны А/100 дугаар тушаалаар батлагдсан сэдвийн дагуу Ховд аймаг дахь  Төрийн аудитын 

газраас Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон  бүрэн эрхийн хүрээнд хийв.  

           Аудитын зорилт: Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласан иргэн, аж ахуйн 

нэгж байгууллагын төлөх төлбөрийн хэмжээг үнэн зөв тогтоож бүрэн ногдуулсан, төсөвт 

төвлөрүүлсэн эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгч, үр дүнг сайжруулах талаар холбогдох байгууллага 

албан тушаалтанд санал, зөвлөмж хүргүүлэхэд оршино аудитын зорилт чиглэгдэнэ. 

           Аудитын хамрах хүрээ:  Аудитыг аймаг, сумын ИТХ, ЗДТГ, байгаль орчны улсын 
байцаагч,  БОАЖГ, МХГ, хуулийн этгээдэд түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглалт 
болон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгосон шийдвэрүүд, төлбөрийн орлогын төлөвлөлт, 
ногдуулалт, төвлөрүүлэлт, тайлагналтай холбоотой баримт материалууд, хяналт хийгдсэн 
тайлан болон холбогдох тооцоолол, судалгаа, дүн шинжилгээ, бусад баримт, мэдээлэлд 
тулгуурлан гүйцэтгэлээ.  
        Аудитад аймгийн ЗДТГ-ын хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, 
МХГ-ын аудиттай холбоотой үйл ажиллагааг аудитын дэд зорилтод хамаарах асуудлын 
хүрээнд хийсэн. 
        Аудитын дэд зорилт, асуудлын шинжилгээнд тусгагдаагүй бусад чиглэлээр үйл 
ажиллагааг үнэлж, дүгнэх зорилго агуулаагүй болно. 
        Аудитад 2017-2018 оны үйл ажиллагааг шалгаж буй асуудлын онцлог байдлаас 

шалтгаалан тодорхой асуудлаар өмнөх болон дараа онуудын үйл явдал, анхан шатны баримт, 

данс тооцоо холбогдох мэдээллийг хамрууллаа  

     Аудитын арга зүй: Аудитыг гүйцэтгэхэд АДБОУС 3000-3100 дугаар стандарт, 

Гүйцэтгэлийн аудитын журмыг ашигласан бөгөөд сумын байгаль хамгаалагч, татварын 

байцаагч холбогдох албан тушаалтнуудтай ярилцлага хийх, асуулга лавлагаа болон судалгаа 

авах, татварын хэлтэс болон төрийн сангийн орлогын мэргэжилтнээс түгээмэл тархацтай 

ашигт малтмалын орлогын төлөвлөгөө гүйцэтгэлийн талаарх тоо, мэдээ, судалгааг гаргуулан 

авч, татвар хураамжийн ногдуулалт, бүрдүүлэлттэй тулган баталгаажуулах.  

Ховд аймагт 2018, 2019 онд улс, орон нутгийн төсөв, иргэн аж ахуйн нэгжийн хувийн 

хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн барилга байгууламжийн ажлын төсөв, гүйцэтгэлийн баримтаас 

түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглалтын тоо хэмжээ бусад шаардлагатай баримт 

материалд дүн шинжилгээ  хийж нотлох зүйл цуглуулан, аудитын дүнд үндэслэн дүгнэлт, 

зөвлөмж боловсрууллаа.       

Аудитад ашигласан шалгуур үзүүлэлтүүд: Аудитад дараах хууль, тогтоомжийг шалгуур 

үзүүлэлт болгов. Үүнд: 

-Монгол улсын Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль, Ашигт малтмалын 

тухай, Газрын тухай, Газрын хэвлийн тухай, Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Төсвийн тухай 

хууль,Төрийн аудитын тухай хууль,Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ, худалдан авах тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон эдгээр 

хуультай нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн  бусад  актууд 

Аудит хийх хугацаа, бүрэлдэхүүн: Аудитыг Ховд аймгийн аудитын газрын дарга 

тэргүүлэх аудитор Х.Болдбаатар удирдан, аудитын менежер А.Цэцэгсүрэн явцын хяналт 
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тавьж,ахлах аудитор Л.Галбадрах,  аудитор  Д.Балжинням нар  2020 оны 05-р сарын 10 - наас  

07-р сарын 05-нийг хүртэл хугацаанд хийж гүйцэтгэв. 

 Аудитаар томилогдсон баг хөдөөгийн 8 сум, аймгийн төвд түгээмэл тархацтай ашигт 

малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн ногдуулалт, гүйцэтгэлд хяналт хийж ажиллаа.  

      Хүндрэл бэрхшээл : Аудитын урьдчилсан судалгааны явцад хэрэгжүүлсэн горим, сорил, 
дүн шинжилгээ, ярилцлагын явцад тодорхойлогдсон эрсдэлийн үнэлгээнд өөрчлөлт ороогүй 
болно.  
         2020 оны 06 дүгээр сарын 13-ны өдөр  аймгийн ЗДТГ-ын хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн 
бодлого төлөвлөлтийн хэлтэст албан тоотоор түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 
асуудлаар аймгийн Засаг дарга бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний ажлын 
төлөвлөгөө,  тайлан мэдээг ирүүлэхийг хүссэн боловч хариу ирүүлсэнгүй.  
         Мөн аудитын явцад олж цуглуулсан баримт, мэдээлэл, судалгаанд олон талын дүн 

шинжилгээ хийхэд хүн хүч бага, аудиттай холбоотой байгуулсан гэрээ, хяналтын тайлан 

зэргийг  цаг хугацаанд нь гаргаж өгөхгүй зэрэг хүндрэл бэрхшээл тулгарч байлаа.  

ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах, тусгай 

зөвшөөрөл эзэмшигчийн үүрэг хариуцлага болон хайгуулын талбай, уурхайн эдэлбэрийн 

орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилго бүхий 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль 2014 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр 

батлагдан, хэрэгжиж эхэлснээс хойш нийт 3 удаагийн нэмэлт өөрчлөлт орсон байна  

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 4.1.1-д зам, барилгын 

материалын зориулалтаар ашиглах боломжтой, элбэг тархалт бүхий элс, хайрга, тоосгоны 

шавар, хүрмэн, боржин, дайргын зориулалттай барилгын чулууны хуримтлалыг  түгээмэл 

тархацтай ашигт малтмалын нөөцөд хамруулж байна.  

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай 

зөвшөөрлийг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа, Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээдэд олгох, ингэхдээ нэг тусгай зөвшөөрлийг 

зөвхөн нэг хуулийн этгээдийн нэр дээр олгохоор тус хуульд заасан байна. Тусгай зөвшөөрөл 

авахыг хүссэн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны чиглэлд хязгаарлалт тогтоогоогүй бөгөөд 

харин нэг тусгай зөвшөөрлийг хоёр болон түүнээс дээш хуулийн этгээд хамтран эзэмшихийг 

хязгаарласан байна. 

Аймгийн Засаг дарга энэ хуульд заасны дагуу Төрийн захиргааны байгууллагаас 

ирүүлсэн мэдэгдлийг хүлээн авмагц тухайн талбай байрших сум, дүүргийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын болон аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

Тэргүүлэгчдийн саналыг авч ажлын 10 өдрийн дотор түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 

хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг олгох, эсэх асуудлыг шийдвэрлэнэ. 

Засаг дарга ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг 15 жилийн хугацаагаар олгохоор заажээ. 

Аймгийн хэмжээнд  боржин чулууны 2, шохойн чулууны 3, тоосгоны шаврын 4 ордыг 

ашиглаж байгаа тоон мэдээлэл байна.  

2019 онд түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөрийн орлогын 

төлөвлөгөө 53.0 сая төгрөг, гүйцэтгэлээр 70,0 сая төгрөг бүрдүүлсэн байна  
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БҮЛЭГ 1.1 Тусгай зөвшөөрлийг хуулийн ерөнхий шаардлага хангасан хуулийн 
этгээдэд олгосон  байна. 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1-д хайгуулын 

болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдан 

үйл ажиллагаа явуулж байгаа, Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээдэд олгох 

зохицуулалтыг тусгасан байна. 

Ховд аймгийн хэмжээнд түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон  

ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй 9 аж ахуйн нэгж байгаагаас үйл ажиллагаа явуулж байгаа  

3 аж ахуйн нэгж байна гэсэн тоон мэдээллийг холбогдох мэргэжилтэн ирүүлсэн байна. 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн судалгаа         Хүснэгт 1 

 

Судалгаанаас харахад 9 тусгай зөвшөөрөл олгогдсон бөгөөд 7 тусгай зөвшөөрөл нь 

2014 оноос өмнө Ашигт малтмалын тухай хуулийн хэрэгжилтээр, 4 тусгай зөвшөөрөл нь 2014 

онд батлагдсан Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу аймгийн Засаг 

дарга бүрэн эрхийнхээ хүрээнд олгосон байна. 

Аудитын илрүүлэлт:  

- Жаргалант рашаант ХХК, Буянт стандарт ХХК-ны ашиглалтын тусгай 

зөвшөөрлийн хугацаа  дууссан байхад үйл ажиллагаа явуулж байгаа, 

- Ховдын Тулга ХХК-нь ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлгүй хайрганы карьер 

ажиллуулж байгаа, 

- Тунгалаг Буянт ХХК-нь ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлгүй тоосгоны үйлдвэрийн 

үйл ажиллагаа явуулж байгаа,  

      -   Үлэмж ричерч ХХК, Ховд Юхо ХХК, БЭПД ХХК-ын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн 

хугацаа дууссан зэрэг зөрчил дутагдал илэрлээ. 

          1.2 Зарим аж ахуйн нэгжид түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах, 

хайгуул хийх тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн байршил хэмжээг газар зохион 

байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд  тусгахгүйгээр олгосон байна.  

 

Мөн аймгийн ИТХ нь газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд түгээмэл 

тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон уурхайн талбайг тусгах, хайгуулын талбай, 

ордод хамаарч байгаа газрыг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах шийдвэр гаргах, 

палеонтологи, археологийн мэргэжлийн байгууллагаар урьдчилан хайгуул, судалгаа 

хийлгэсэн эсэх, авран хамгаалах ажиллагаа  шаардлагатай эсэхэд хяналт тавих,  түгээмэл 

гард мин сек гард мин сек

1 Шавар Цагаан шал 91 58 44.2 48 16 1.6 Одцэ ХХК 2005 28.64 MV-009598 2035
Ховд аймаг Мянгад сум 

үйлдвэрийн газар
Тийм

2 Шавар Мянгад 92 1 59.3 48 16 37 Жаргалант рашаант ХХК 2010 62.12 MV-015604 2017
Ховд аймаг Мянгад сум 

үйлдвэрийн газар
Тийм

3 Шавар Хондлойн ар 91 34 9.7 48 21 28 Ховд юхо ХХК 2015 25.78
XV-84000003 

(20151521Х)
2020

Ховд , Жаргалант сум, 

Буянт баг
Үгүй

4 Шавар Цагаан шал 91 59 25.2 48 16 14 БЭПД ХХК 2016 25.39 XV-84000004 2019 Ховд, Жаргалант Үгүй

5 Боржин чулуу Улаан хавчиг 91 30 11.6 48 21 23 Буянт стандарт ХХК 2015 43.16
XV-84000002 

(20151511Х)
2020 Ховд, Жаргалант Үгүй

6 Боржин чулуу Ухаа толгой 91 57 59 48 25 5.5 Үлэмжтайж ричерс ХХК 2015 99.57
XV-84000001 

(2015621Х)
2018

Улаанбаатар, Сүхбаатар 

дүүрэг
Үгүй

7 Шохойн чулуу Шохойт 91 45 54.2 48 5 37 Ховд цемент ХХК 2011 39.9 MV-016795 2041
Ховд, Жаргалант, Наран 

баг
Тийм

8 Шохойн чулуу Шохойт 91 47 11.7 48 6 0.7 Вестернхолд ХХК 2016 XV-020704 2022 Ховд, Жаргалант Үгүй

9 Шохойн чулуу Шохойт 91 46 19 48 5 12 Вестернхолд ХХК 2018 103.94 MV-021081 2048 Ховд, Жаргалант Үгүй

Уртраг Өргөрөг

Дугаар огноо
Хүчинтэй 

хугацаа

Тогтоос

он он

Олборлолт ашиглалтын 

тусгай зөвшөөрөл

Эзэмшигчийн хаяг

Олборлож 

байгаа эсэх 

/тийм, 

үгүй/

Д/д

Ашигт 

малтмалын 

төрөл

Талбайн нэр

Булангийн солбилцол

Эзэмшигч
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тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн хэмжээг батлах эрхийг 

хэрэгжүүлэхийг хуульчлан зааж өгчээ.       
 ИТХ-ын хурлаар баталсан газар зохион байгуулалтын судалгаа 2014-2019 он   Хүснэгт 1 

Ховд аймгийн ИТХ нь  2014 – 

2019 онуудад түгээмэл тархацтай 

ашигт малтмалын зориулалтаар үйл 

ажиллагаа явуулах иргэн, аж ахуйн 

нэгж байгууллагад эзэмшүүлж 

ашиглуулах газрын төлөвлөлтөөр 58 

байршилд 1463.8 га газрыг газар 

зохион байгуулалтын ерөнхий 

төлөвлөгөөнд оруулан батлуулсан 

байна.  
Аудитын илрүүлэлт: 

- 2015 онд ХV 84000001 ( 2015621 X ) дугаарын ашиглалтын зөвшөөрөлтэй, боржин чулуу 
ашиглах  99.57 га газрыг   Үлэмж тайж ричерс ХХК-д  

- 2016 онд   ХV 020704 дугаарын ашиглалтын зөвшөөрөлтэй, шохойн чулуу ашиглах  ,,,,, га 
газрыг   Вестернхолд ХХК-д 

- 2018 онд  МV 021081  дугаарын ашиглалтын зөвшөөрөлтэй, шохойн  чулуу ашиглах  103.9  
га газрыг Вестернхолд ХХК-д  олгохдоо  газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд оруулж 
батлуулахгүйгээр олгосон,    

- 2015 онд Буянт стандарт ХХК –ний  ХV 84000002 ( 20151511 X ) дугаарын  ашиглалтын  

зөвшөөрөлтэй, боржин чулуу ашиглах  43.1 га газар олгосон  нь  ИТХ-ын тогтоолоор 25 га газар 

баталсныг зөрчин 20.4 га газар илүү олгосон зөрчил дутагдал илэрлээ. 

 1.3 Хайгуулын талбай, ордод хамаарч байгаа газрыг орон нутгийн тусгай 

хэрэгцээнд авах  шийдвэр гаргасан байна. 

 2019 оны 06 дугаар сарын 17 өдрийн  9/05 дугаар ИТХ-ын тогтоолоор тухайн жилд 

тусгай хамгаалалтад авах газар нутгийн байршил, хэмжээний төлөвлөлтийг бүхлээр нь 

шинэчлэн нийт 314673.3 га газар болгон өөрчлөн батлуулжээ.  

БҮЛЭГ 2. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашиглах,төлбөр төлөх 
эрх зүйн зохицуулалт хангагдсан боловч,хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байна. 

2.1 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн 
хэмжээг баталсан байна. 

Аймгийн ИТХ-ын хурлын 2015 оны 12 

сарын 02-ны өдрийн 9/03 тоот тогтоолоор 

түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 

ашигласны төлбөрийн хэмжээг 1 дүгээр 

хавсралтаар, авто замын салбарт ашиглах 

түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 

борлуулалтын үнэлгээг 2 дугаар хавсралтаар 

тус тус  тогтоожээ.  

 

Тухайн хуулиар аймгийн Засаг даргад тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг 

зориулалтын дагуу ашиглуулах, зөрчил гаргасан тохиолдолд уг зөрчлийг таслан зогсоох арга 

хэмжээ авах, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, нөхөн сэргээлт, уурхайн хаалт болон орон 

нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх төлбөрийн талаар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад 

д/д Тогтоолын  он сар өдөр Тогтоолын дугаар Байршлын тоо Хэмжээ / га /

1 2014.04.01 5//04 15 73

2 2014.12.04 7//08 24 942

3 2015.05.28 2 4 124.8

4 2015.12.02 9//04 9 214

5 2018.12.02 8//06 2 50

6 2019.06.17 9//05 4 60

58 1463.8НИЙТ ДҮН

д/д
Түгээмэл тархацтай 

ашигт малтмалын нэр

Хэмжих 

нэгж

Нөөц 

ашигласны 

төлбөр /төг/

Авто замын 

салбарт

1 Элс м3 300 5000

2 Хайрга м3 500

3 Тоосгоны шавар м3 500

4 Хүрмэн чулуу м3 250

5 Боржин чулуу м3 500 5000

6 Хайрга дайрга м3 300 5000
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хяналт тавих, тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг хянаж, харьяалах нутаг дэвсгэрт хамаарах 

зөвшөөрөл олгох, төлбөрийн гүйцэтгэлийг хянах бүрэн эрхийг хуульчилсан. 
 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлд тусгай 

зөвшөөрөл эзэмшигч нь тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг Улсын тэмдэгтийн хураамжийн 

тухай хуулийн 35.6-д заасны дагуу жил бүр төлнө гэж заажээ. 1 
       Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөлтийн судалгаа Хүснэгт 3 

                                                                                            

Аудитын илрүүлэлт:  

- Дээрх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид 

тусгай зөвшөөрлийн төлбөр болох 37.7 сая 

төгрөгийн төлбөрөө  хуульд заасан 

хугацаанд төлөөгүй зөрчил дутагдал 

илэрлээ. 

- Буянт сумын нутаг дэвсгэрт Ховдын 

тулга ХХК ашиглалтын тусгай 

зөвшөөрөлгүй элс, хайрга ашиглаж , 

- Мянгад сумын нутаг дэвсгэрт Тунгалаг 

Буянт ХХК ашиглалтын тусгай 

зөвшөөрөлгүй тоосгоны шавар ашиглаж 

байгаа зөрчил дутагдал илэрлээ. 

 

Хуулийн 14.5.Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга тухайн талбайд түгээмэл тархацтай ашигт 

малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох шийдвэр гаргаж, тусгай зөвшөөрлийн эхний 

жилийн төлбөрийг энэ хуулийн 24.1-д заасан хугацаанд төлөх тухай өргөдөл гаргасан этгээдэд 

мэдэгдэнэ гэснийг мөрдөж ажиллаагүй байна.  

 

2.2.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 

хураамжийн татварын орлогыг бодиттой төлөвлөөгүй байна. 

2019 онд Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын 

төлөвлөгөөг 27.0 сая төгрөг буюу  189 хувиар  давуулан биелүүлсэн байна.  

  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын батлагдсан орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг 

хүснэгтээр харуулбал:                                                                                                                                Хүснэгт 4 

                                                           
1 5.6.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь доор дурдсан төлбөр 

төлнө: 35.6.1.түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр хайгуулын талбайн гектар тутамд 
эхний жилд 100 төгрөг, хоёр дахь жилд 200 төгрөг, гурав дахь жилд 300 төгрөг, дөрвөөс тав дахь жилд тус бүр 1000 төгрөг; 
35.6.2.түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр нь тухайн тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон 
талбайн 0-20 гектар тутамд 5000 төгрөг, 30 гектар хүртэл 8000 төгрөг, 50 гектар хүртэл 10000 төгрөг, 100 гектар хүртэл 15000 

төгрөг, 200 гектараас дээш 20000 төгрөг. /Энэ хэсгийг 2014 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
1 

1 Одцэ ХХК 28.64 143,200         859,200             

2 Жаргалант рашаант ХХК 62.12 621,200         3,727,200          

3 Ховд юхо ХХК 25.78 128,900         773,400             

4 БЭПД ХХК 25.39 126,950         761,700             

5 Буянт стандарт ХХК 43.16 345,280         2,071,680          

6 Үлэмжтайж ричерс ХХК 99.57 1,493,550      8,961,300          

7 Ховд цемент ХХК 39.9 319,200         1,915,200          

8 Вестернхолд ХХК 103.4 1,551,000      9,306,000          

Вестернхолд ХХК 103.94 1,559,100      9,354,600          

6,288,380      37,730,280         НИЙТ ДҮН 

Талбайн 

хэмжээ

Нэг жилд 

төлөх төлбөр 

2015-2020 он / 

нийт 6 жил/ Нийт 

төлөх дүн 

Д/д Эзэмшигч
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Аудитын илрүүлэлт:  

- Жаргалант, Буянт, Дуут, 

Мөнххайрхан, Ховд зэрэг  сумдын нутаг 

дэвсгэрт улсын болон орон нутгийн, иргэн 

аж ахуйн нэгжийн хувийн хөрөнгө 

оруулалтаар баригдаж байгаа барилга 

угсралтын ажилд ашиглах түгээмэл 

тархацтай ашигт малтмалыг тооцон 

төлөвлөлтийг хийгээгүй 

- Мянгад суманд түгээмэл 

тархацтай ашигт малтмал ашиглаж 

байгаа тоосгоны 3 аж ахуйн нэгж үйл 

ажиллагаа явуулж байхад орлогын 

төлөвлөгөөг хамгийн бага тооцсон 

- Дөргөн суманд түгээмэл тархацтай 

ашигт малтмал ашиглах нөөц боломж 

байхгүй байхад орлогын төлөвлөгөө батлуулсан  зэргээс харахад түгээмэл тархацтай нөөц 

ашигласны төлбөрийн орлогын төлөвлөгөөг үндэслэлгүй төлөвлөж байгааг харуулж байна. 

2.3.  Зарим сум түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласан аж ахуйн 

нэгжид татварын ногдуулалт хийгээгүй байна. 

Аудитын явцад улсын төсвийн болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын ажлын баримт 

материалаас зам, барилга байгууламжид ашигласан түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 

тоо хэмжээ, хийгдсэн ажлын судалгаа гаргасан. 

Аймгийн хэмжээнд 2019 оны төсвийн тухай хуулиар улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар  61 төсөл арга хэмжээнд 57 тэрбум 269 сая төгрөгийн, орон нутгийн хөрөнгө 

оруулалтаар 2 тэрбум 731 сая төгрөгийн төсөл арга хэмжээнд 61 тэрбум төгрөгийн  

санхүүжилт хийгдэхээр тусгагдсан байна. 

Мөн иргэн, аж ахуйн нэгж хувийн хөрөнгө оруулалтаар 2018 онд 7 тэрбум 401 сая 

төгрөгийн 12 орон сууц, 2019 онд 14 тэрбум 380 сая төгрөгийн санхүүжилтийн эх үүсвэрээр 26 

орон сууц ашиглалтад оруулсан байна. 

Энэхүү судалгаанаас гарсан тооцоо, мэдээллийг ашиглан сумдын төсөвт төвлөрүүлсэн 

түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ногдуулалттай тулгаж үзэхэд сумдын байгаль 

хамгаалагч нар дараах төсөл арга хэмжээнүүдэд ашигласан ТТАМ –ийн төлбөр хураамжийг 

огт ногдуулаагүй байна. 

Аудитын илрүүлэлт:  
- Цементийн үйлдвэрийн барилга  / Ховд, Буянт сум/ 

- Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Ховд сум/  
- Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Ховд, Эрдэнэбүрэн сум/ 
- Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/ 
- Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд, эмэгтэйчүүд, гэрч хохирогчийг түр хамгаалах байр /Ховд, 

Жаргалант сум/ 
- Хөгжил политехник коллежийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/ 
- Сумын төвийн тохижилт /Ховд, Дөргөн сум/ 
- Усжуулалтын суваг, шуудуу, услалтын систем, гүүр /Ховд, Булган сум/ 
- Халуун усны барилга /Ховд, Дарви, Дөргөн, Зэрэг, Цэцэг, Чандмань сум/ 
- Цэвэр усны даралтат цамхаг /Ховд, Манхан сум/ 
- Сургуулийн дотуур байр, урлаг, спортын заал, биеийн тамирын талбай /Ховд, Жаргалант 

сум, 7 дугаар сургууль/ 
- Цэцэрлэгийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/ 

Төл Гүйц

1 Алтай 500,000                 508,205                 (8,205)                     

2 Булган 3,000,000              3,192,000              (192,000)                

3 Буянт 2,500,000              3,475,000              (975,000)                

4 Дарви 1,500,000              709,900                 790,100                 

5 Дуут 200,000                 686,000                 (486,000)                

6 Дөргөн 700,000                 911,800                 (211,800)                

7 Манхан 500,000                 0 500,000                 

8 Мөнххайрхан 500,000                 150,000                 350,000                 

9 Мөст 12,000,000            8,547,000              3,453,000              

10 Мянгад 300,000                 2,370,000              (2,070,000)             

11 Зэрэг 300,000                 325,600                 (25,600)                  

12 Цэцэг 2,300,000              2,030,000              270,000                 

13 Ховд 200,000                 144,000                 56,000                    

14 Үенч 1,000,000              1,745,000              (745,000)                

15 Чандмань 1,000,000              1,632,500              (632,500)                

16 Эрдэнэбүрэн 3,700,000              150,000                 3,550,000              

17 Жаргалант -                          30629906 (30,629,906)           

Нийт дүн 30,200,000.00      57,206,910.80      (27,006,910.80)     

№ Нэрс
2019 он

Зөрүү
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- Сургуулийн барилга, 640 суудал, спорт заал /Ховд, Жаргалант сум, Цаст-Алтай цогцолбор 
сургууль/ 

- Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 320 суудал /Ховд, Алтай сум/ 
- Сургуулийн спорт заалны барилга /Ховд, Булган сум, 1 дүгээр сургууль/ 
- Сургуулийн спорт заалны барилга /Ховд, Дуут сум/ 
- Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Ховд, Манхан сум/ 
- Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /Ховд, Дарви сум/ 
- Сургуулийн барилгын их засвар /Ховд, Мөст сум/ 
- Соёлын төвийн барилга, 300 суудал /Ховд, Дуут сум/ 
- Соёлын төвийн барилга, 240 суудал /Ховд, Буянт сум/ 
- Спорт, соёлын төвийн заалны барилга, 300 суудал /Ховд, Мөнххайрхан сум/ 
- Спорт заалны барилга /Ховд, Мянгад сум/ 
- Сумын төвөөс аймгийн төв хүртэлх авто замын засвар, 60 км /Ховд, Дуут сум/ 
- Малын гаралтай түүхий эдийн цэвэрлэх байгууламж /Ховд, Жаргалант сум/ 
- Хүнсний ногооны зоорь /Ховд, Жаргалант сум/ 
- Усжуулалтын суваг, шуудуу, услалтын систем /Ховд, Ховд сум/ 
- Хүүхдийн эмнэлгийн барилга, 50 ор /Ховд, Жаргалант сум/ 
- Эрүүл мэндийн төвийн барилга /Ховд, Чандмань сум/ 
- Прокурорын газрын барилга /Ховд, Жаргалант сум/ 
- Шүүхийн өргөтгөлийн барилга /Ховд, Жаргалант сум/ 

 

Дээрх 15 сумдад улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдсэн барилга, их 

засвар тохижилтын 30 төсөл арга хэмжээний ажилд ашигласан түгээмэл тархацтай ашигт 

малтмалаас авах төлбөр хураамжийн ногдуулалтыг хийгээгүй байна. 

Мөн сумдад орон нутгийн хөгжлийн сан, Хөшөөт хөгжил сан, Мон Эн Ко ХХК хөрөнгө 

оруулалтаар санхүүжиж байгаа төсөл арга хэмжээ бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаанд 

ашигласан ТТАМ нөөц ашигласнаас авах төлбөр хураамжтыг ногдуулаагүй зөрчил дутагдал 

түгээмэл байна.  

Сумдын татварын байцаагчид ногдуулалт хийх үед аж ахуйн нэгжүүд батлагдсан 

төсвөө үзүүлдэггүй, зарим сумдын удирдлагууд сум орон нутгийг хөгжүүлэх ажил хийгдэж 

байгаа тул төлбөр хураамж ногдуулах шаардлагагүй гэдэг мөн тендерт шалгарсан аж ахуйн 

нэгжүүдээр сумын хог хаягдал зайлуулах, суваг шуудуу татах гэх мэт аж ахуйн ажилд техник 

тоног төхөөрөмжийг нь ашиглаж татвар ногдуулдаггүй зэрэг тайлбаруудыг өгч байна. 

2.4. Батлагдсан татварын орлогын эдийн засгийн ангиллыг зөрчин бүртгэсэн 

байна. 

Сангийн сайдын 2015 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан орлогын эдийн засгийн 

ангиллыг зөрчин татварын орлогын нэр төрлийг  буруу бүртгэж тайлагнасан байна.  

Аудитын илрүүлэлт:   

- Мөст сум түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн 

орлогын илүү төлөлт 2.0 сая төгрөгийг байгалийн ургамлын нөөц ашигласны төлбөрийн 

орлогоор, 

- Буянт сум түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн 

орлогын илүү төлөлт 2.0 сая төгрөгийг ус  ашигласны төлбөрийн орлогоор, 

- Дөргөн сум ус рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн 0.150 сая төгрөгийг,  

- Буянт сум зөвшөөрөлгүй мод бэлтгэсэн торгуулийн орлого 0,76 сая төгрөгийг, 

- Дарви сум ус, рашаан ашигласны төлбөрийн орлого 0,200 сая төгрөгийг, 

 түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн орлогод тус тус 

бүртгэсэн байна. 

         2.5 Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн  түгээмэл тархацтай ашигт 

малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг хууль журмын дагуу үндэслэлтэй 

ногдуулахгүй байна.  
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 Хуулийн 33.2.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр нь 

олборлож худалдсан, эсхүл худалдахаар ачуулсан болон ашигласан бүх төрлийн түгээмэл 

тархацтай ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний борлуулалтын үнэлгээний 2,5 хувьтай тэнцүү 

байхаар заасан байна. 

          Мянгад сумын нутаг дэвсгэрт тоосгоны шавар ашиглах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 

Одцэ ХХК нь 2018 -2019 онд хэдэн  м3 шавар олборлосон нь тодорхой бус байна. Тус компани 

2018 онд 61.8 сая, 2019 онд 147.2 сая төгрөгийн борлуулалтын орлого тайлагнаж 2018 онд 2.0 

сая, 2019 онд 3.2 сая төгрөгийн татвар төсөвт төвлөрүүлсэн байна.  

 Мянгад сумын нутаг дэвсгэрт тоосгоны шавар ашиглах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 

Жаргалант рашаант ХХК нь 2018 -2019 онд хэдэн м3 шавар олборлосон нь тодорхой бус 

байна. Тус компани 2018 онд 1.5 сая төгрөгийн татвар төсөвт төвлөрүүлсэн байна. 2019 онд  

төлбөр төлөөгүй байна. 

 Мянгад сумын нутаг дэвсгэрт тоосгоны шавар ашиглах тусгай зөвшөөрөлгүй  Тунгалаг 

Буянт ХХК нь 2019 онд хэдэн м3 шавар олборлосон нь тодорхой бус байна. Тус компани  2019 

онд 4.0  сая  төгрөгийн татвар төсөвт төвлөрүүлсэн байна. 

           Буянт сумын нутаг дэвсгэрт хайрга ашиглах тусгай зөвшөөрөлгүй Вестернхолд ХХК нь  

2019 онд 300м3  хайрга олборлон 1.5  сая төгрөгийн татвар төсөвт төвлөрүүлсэн байна. 

 Харин Буянт сумын нутаг дэвсгэрт 10 га газарт элс хайрганы ашиглах тусгай 

зөвшөөрөлгүйгээр  Ховдын Тулга ХХК нь хайрганы карьер ажиллуулж тухайн сумын төсөвт нэг 

ч төгрөгийн орлого төвлөрүүлээгүй байна. 

 Дээрх аж ахуйн нэгжийн тайлант онд ашигласан шаврын хэмжээг тогтоох 

боломжгүйгээс сумын байгаль хамгаалагчид ногдуулалт хийхдээ санхүүгийн тайлан, мэдээнд 

тусгагдсан үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний тоо хэмжээнд нь тулгуурлан ойролцоогоор 

ногдуулалт хийдэг гэсэн тайлбар өгч байгаа боловч бодит байдал дээр тохирч ногдуулалт 

хийж байгаа зөрчил дутагдал илэрч байна. 

 Тоосгоны үйлдвэрлэл, хайрга дайрга ашиглалтын карьер, зам барилгын ажилд 

ашигласан элс, хайрганы хэмжээг нарийн тодорхой тогтоогоогүй, олборлолт хийсэн газарт 

хэмжилт хийгдээгүй зэрэг шалтгаанаас үүдэн ашиглалтын зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжид 

ногдуулах түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын төлбөр хураамжийн ногдуулалт харилцан 

адилгүй, бүрдүүлэлт  хангалтгүй байна. 

 Иймд Аймгийн БОАЖГ, ГХБХБГ, МХГ, Татварын хэлтэс, ХОХБХ мэргэжилтэн, 

Худалдан авах ажиллагааны газар зэрэг төрийн байгууллагууд ажлын уялдаа холбоо, хамтын 

ажиллагаагаа сайжруулж түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн 

нэгжийн судалгааг гаргах,  хууль бус үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийх, орон нутгийн төсвийн 

орлого нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажиллахыг зөвлөмж болгов. 

 Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн ашиглалт явуулсан талбайд тухай бүр 

зориулалтын багажаар хэмжилт, тэмдэгжүүлэлд хийж бодит байдлаар ногдуулалтыг хийж 

байх талаар зөвлөмж өгөв.  

  2.6 Зарим сумууд хүчингүйд тооцсон ИТХ-ын тогтоолоор түгээмэл 

тархацтай  ашигт малтмал ашигласны төлбөр ногдуулж байна. 
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 Буянт, Мянгад, Дарви сумдад түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 

төлбөр ногдуулахдаа ИТХ-ын 2012 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 10/ 04 тоот хүчингүй 

болсон тогтоолоор ногдуулалт хийж байна.  

             Аудитын илрүүлэлт:   

-ГЦЦЭ ХХК гүйцэтгэсэн Цэцэрлэгийн барилгын ажлын 160м3 элсийг 1600 төгрөгөөр, 

120 м3 хайрга дайргыг 2000 төгрөгөөр тооцож нийт 0.496 сая төгрөгийн, 

-Турлиахт ХХК –ний 240 м3 хайрга , Ховд Шинэ асар ХХК –ний 120м3 хайрга, 

Вестернхолд ХХК-ний 300м3 хайргыг 5000 төгрөгөөр тооцож ногдуулалт хийсэн байна. 

           Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах, төлбөр төлөхтэй холбоотой хууль эрх 

зүйн орчин бүрдсэн боловч, аймгийн хэмжээнд хуулийг мөрдөж ажиллаагүй, хэрэгжилт 

хангалтгүй байна. 

БҮЛЭГ 3. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын төлбөрийн гүйцэтгэлийн 

хяналт хийгдээгүй тул үр нөлөөг тооцох боломжгүй байна.  

 

3.1. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөцийн олборлолтын хэмжээг 

тогтоох, төлбөрийн гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэхгүй байна.  

Тухайн хуулиар аймгийн Засаг даргад тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг 

зориулалтын дагуу ашиглуулах, зөрчил гаргасан тохиолдолд уг зөрчлийг таслан зогсоох арга 

хэмжээ авах, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, нөхөн сэргээлт, уурхайн хаалт болон орон 

нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх төлбөрийн талаар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад 

хяналт тавих, тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг хянаж, харьяалах нутаг дэвсгэрт хамаарах 

зөвшөөрөл олгох, төлбөрийн гүйцэтгэлийг хянах бүрэн эрхийг хуульчилсан. 

Төрийн аудитын газраас тухайн аудитын  төлөвлөлтэй холбоотой мэдээллийг 

цуглуулах үүднээс Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын ХОХБХ-т албан тоотоор аймгийн 

Засаг дарга хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийн хүрээнд хийсэн ажлын төлөвлөгөө, тайлан 

ирүүлэхийг  хүссэн боловч хариу ирүүлээгүй болно. 

БОАЖГ, МХГ хамтран 2019 оны 08 дугаар сард БОАЖГ-ын даргын удирдамжаар 

Жаргалант, Мянгад сумын нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглан үйл 

ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийг хамруулан хяналт шалгалт хийсэн байна. 

Уг шалгалтаар түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын төлбөр ногдуулалт, олборлолтын 

хэмжээ, төлбөрийн гүйцэтгэлийг хянах талаар хяналт шалгалт хийгдээгүй байна. 

3.2. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагаанд гэрээний 

дагуу хяналт хийгдээгүй учир үр нөлөө байхгүй байна.  

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах эрх олгосон эрх бүхий албан тушаалтан 

гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллаагүй тул үр нөлөөг тооцох боломжгүй байна.  

                 Аудитаар нийт  72.5 сая төгрөгийн алдаа зөрчил илэрснээс 12.0 сая 

төгрөгийн алдаа зөрчилд төлбөрийн акт, 60.5 сая төгрөгийн  10 төрлийн алдаа 

зөрчилд зөвлөмж хүргүүллээ. 
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Холбогдох байгууллагын санал:  
 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын 

бүрдүүлэлт, төлөлтийн байдалд хийсэн аудитын тайланд санал авахаар аймгийн Засаг дарга, 

ИТХ, Татварын хэлтэс, БОАЖГ, МХГ-т д албан тоот хүргүүлсэн 
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