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АУДИТЫН ЗОРИЛТ, ХАМАРСАН ХҮРЭЭ, АРГА ЗҮЙ,  СТАНДАРТЫН МЭДЭГДЭЛ 

АУДИТ ХИЙХ ҮНДЭСЛЭЛ:  

 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.81, 
Сонгуулийн ерөнхий хорооны даргын 2021 оны А/17 дугаар захирамжаар баталсан 
“Сонгуулийн төсөв хуваарилах, зарцуулах, тайлан гаргах, хяналт тавих журам”-ын 4.5-д  
заасны дагуу Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны сонгуулийг зохион байгуулахтай 
холбогдуулан улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн Говьсүмбэр аймгийн сонгуулийн хорооны зардлын 
тайланд Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 2 -т заасныг баримтлан 
санхүүгийн аудит хийлээ. 

АУДИТЫН ЗОРИЛТ: 

Сонгууль зохион байгуулахтай холбогдсон Улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн зардлын 
төлөвлөлт, зарцуулалтад гүйцэтгэлийн аудит хийж, дүгнэлт гарган зөвлөмж боловсруулж, 
холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулахад аудитын зорилт чиглэгдсэн 
болно.  

Аудитын зорилтыг хангахын тулд дараах чиглэлээр аудитыг гүйцэтгэсэн. Үүнд: 

• Ерөнхийлөгчийн сонгуульд улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн зардлыг хууль, 
журам, зориулалтын дагуу төлөвлөж, хуваарилсан эсэх 

• Ерөнхийлөгчийн сонгуульд улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн зардлыг арвилан 
хэмнэлттэй зарцуулж, дотоод хяналтыг хэрэгжүүлсэн эсэх 

 

АУДИТЫН ХАМАРСАН ХҮРЭЭ: 

 Аудитыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны сонгуулийг зохион байгуулахтай 
холбогдуулан СЕХ-ноос аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороодод хуваарилан зарцуулсан 
төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл аймгийн болон 3 сумдын Сонгуулийн хороо, Цагдаагийн 
хэлтэс, Онцгой байдлын газар, Улсын бүртгэлийн хэлтсийн санхүүгийн баримт 
материалуудыг хамруулан хэрэгжүүллээ. 
 
АУДИТЫН АРГА ЗҮЙ: 

 Аудитыг гүйцэтгэхэд АДБОУС 3000, 4000, Монгол Улсын Төрийн аудитын стандарт 
6817-1, 6817-5, 6817-7, МУЕА-ын 2020 оны “Төрийн аудитын байгууллагаас аудит хийх 
журам”-ыг баримтлан шалгагдагч болон хамрагдагч байгууллагын сонгуулийн зардлын 
тайлан, холбогдох баримт материалыг шалгах, асуулга лавлагаа, тулган баталгаажуулалт, 
дүн шинжилгээ хийх, харьцуулах, нэгтгэх зэрэг аудитын горимыг хэрэгжүүлж, төлөвлөсөн 
арга зүйн дагуу нотлох зүйл цуглуулж, аудитын дүн, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулав. 

АУДИТАД АШИГЛАСАН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ: 

Дараах хууль эрх зүйн актыг аудитын шалгуур үзүүлэлт болгон ашигласан. Үүнд: 

▪ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль 
▪ Төрийн аудитын тухай хууль 
▪ Төсвийн тухай хууль 
▪ Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль 
▪ Засгийн газрын 2019 оны 6 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албан хаагчид 

нөхөх төлбөр олгох журам” 
▪ Сангийн сайдын 2018 оны 301 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Дотоод албан 

томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай”   
▪ Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 390 дүгээр тушаалаар батлагдсан 

“Шатахууны жишиг норм батлах тухай”  

 
1 Хуулийн 9.8-д Энэ хуулийн 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7-д заасан зардлын төлөвлөлт, зарцуулалт, гүйцэтгэлд төрийн аудитын 
дээд байгууллага Төсвийн тухай хуульд заасны дагуу хяналт тавьж, аудит хийж, дүгнэлт гаргана. 
2 Хуулийн 6.3.Төрийн аудитын байгууллага дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 

6.3.1.шалгагдагч этгээдэд энэ хуулийн 11, 12 дугаар зүйлд заасны дагуу санхүүгийн тайлангийн, гүйцэтгэлийн болон 
нийцлийн аудит хийх; 
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Улаанбаатар хот 

▪ СЕХ-ны 2021 оны А/17 дугаар тогтоолоор баталсан “Сонгуулийн төсөв хуваарилах, 
зарцуулах, тайлан гаргах, хяналт тавих журам”  

 

АУДИТЫН БАГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН, ХУГАЦАА: 

Аудитыг Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, Тэргүүлэх аудитор 
Б.Сарантуяа хянан удирдаж, ахлах аудитор Ц.Батсайхан, аудитор Б.Анхтуяа нар 
төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу хийж гүйцэтгэлээ. Аудитын талбарын ажлыг 2021 оны 8 
дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлүүлж, тайланг аймгийн Сонгуулийн хорооны даргад 2021 
оны 08 дугаар сарын 31-ний өдөр хүргүүллээ.  

 

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ: 

 

Улсын Их Хурлаас Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг 
2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр шинэчлэн баталж, 2020 оны 12 дугаар сарын 
30-ны өдрөөс даган мөрдөж эхэлсэн байна. 

СЕХ нь Говьсүмбэр аймагт аймаг, сумын нийт 4 сонгуулийн хороо, 9 хэсгийн 
хороог, 120 ажилтантайгаар зохион байгуулсан байна. / Хавсралт № 1/  

Сонгууль зохион байгуулахтай холбоотой зардалд улсын төсвөөс олгох 
санхүүжилтээс Говьсүмбэр аймагт 87,074.0 мянган төгрөгийг хуваарилсан байна.  

Аймагт хуваарилагдсан нийт төсвийн 33 хувь буюу 29,074.0 мянган төгрөгийг 
аймгийн Сонгуулийн хороонд 58,000.0 мянган төгрөгийг буюу 67 хувийг сумдын 
сонгуулийн хороонд тус тус хуваарилсан байна.  

 Нийт 87,074.0 мянган төгрөгийн төсөв батлагдсанаас 85,674.0 мянган 
төгрөгийг зарцуулж, зардлын гүйцэтгэл 98.3 хувь, 1,400.0 мянган төгрөгийг буцаан 
төвлөрүүлсэн байна. 

 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгууль зохион 

байгуулахтай холбоотойгоор Улсын бүртгэлийн хэлтсийн нэмэлт санхүүжилтийн 
дансанд 18,114.5 мянган төгрөгийг авч,  гүйцэтгэлээр 16,169.7 мянган төгрөгийг 
зарцуулж, 1,944.8 мянган төгрөгийг буцаан төвлөрүүлсэн байна.  

Говьсүмбэр аймаг дахь Цагдаагийн хэлтэст 5,038.0 мянган төгрөгийг 
хуваарилж, улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн байна. 

 

БҮЛЭГ 1. СОНГУУЛЬД УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖҮҮЛСЭН ЗАРДЛЫН 
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХУВААРИЛАЛТЫН ТАЛААР 
 

1.1 Улсын төсвөөс Улсын бүртгэлийн хэлтэст олгох санхүүжилтийг бодитой 
тооцоогүй байна. 

Сонгуулийн ерөнхий хорооны даргын 2021 оны А/17 дугаар захирамжаар 
батлагдсан “Сонгуулийн төсөв хуваарилах, зарцуулах, тайлан гаргах, хяналт тавих” 
журмын 2.1-т “Сонгуулийн ерөнхий хороо нь сонгуулийн төсвийг зохих эдийн 
засгийн ангиллын дагуу сонгогчдын тоо, сум дүүргийн болон хэсгийн хорооны тоо, 
тэдгээрт ажиллах ажилтнуудын тоог харгалзан аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороо 
бүрээр хуваарилна” гэж заасны дагуу аймагт Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 
оны сонгуулийг зохион байгуулах үйл ажиллагааны зардлын санхүүжилтэд нийт 
87,074.0 мянган төгрөгийн төсвийг баталж хуваарилсан байна.  
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Аймгийн Сонгуулийн хорооны санхүүжилтийг Төрийн сан дахь 100220022001 
тоот дансаар дамжуулан гүйцэтгэсэн бөгөөд 3 удаагийн санхүүжилтээр нийт 
87,074.0 мянган төгрөгийг хүлээн авсан байна.  

Сонгуулийн Ерөнхий хорооны ажлын албанаас 2021 оны 3/71, 3/103, 3/124 
тоот албан бичгээр салбар, хэсгийн хорооны тоо, ажиллагсдын тоо, газар нутгийн 
байршил, сонгогчдын тоо зэргийг харгалзан санхүүжилтийг хуваарилах аргачлал, 
зөвлөмжийг ирүүлсэн байна. 

 
Батлагдсан төсвийг хүснэгтээр харуулбал                                        Хүснэгт №1                                                    

№ Зардлын нэр 
Төсөв 

/мян.төг/ 
Хувь 

1 Маягт хэвлэмэл хуудас хэвлүүлэх зардал 150.0  0.2  

2 Бичиг хэргийн зардал 1,960.0  2.3  

3 Шуудан холбооны зардал 2,100.0  2.4  

4 Унааны зардал 6,050.0  6.9  

5 Сонгуулийн хорооны гишүүдийн сургалт 1,532.0  1.8  

6 МТБ, даамлын сургалтын зардал 990.0  1.1  

7 МТБ-ийн мэдээ дамжуулах холбоо, унааны зардал 1,200.0  1.4  

8 Санал авах байр, Төрийн далбаа бэлтгэх зардал 2,880.0  3.3  

9 Сурталчилгааны зардал 2,000.0  2.3  

10 
Саналын хуудас, санал тоолох төхөөрөмж авах, буцаан хүргэх 
зардал 

4,160.0  4.8  

11 
САС ашиглахтай холбоотой гарах зардал / эрчим хүчний эх 
үүсгэвэр бэлтгэх 

405.0  0.5  

12 Томилолтын зардал 1,532.0  1.8  

13 Мэдээ дамжуулах унааны зардал 55.0  0.1  

14 Сонгуулийн хорооны гишүүний урамшуулал, хоолны зардал 51,920.0  59.6  

15 
Мэдээллийн технологийн багийн гишүүн даамлын урамшуулал, 
хоолны зардал 

7,140.0  8.2  

16 Болзошгүй зардал 3,000.0  3.4  

 Нийт дүн 87,074.0  100.0  

 
Дээрх хүснэгтээс харахад: нийт зардлын 59.6 хувийг аймаг, сумдын 

сонгуулийн болон хэсгийн хороодод ажилласан албан хаагч, МТБ-ийн гишүүн, 
санал авах байрны даамлын урамшуулал, хоолны зардалд, 40.4 хувийг бараа 
үйлчилгээний бусад зардалд зарцуулахаар баталсан байна. 

Сонгууль зохион байгуулахтай холбоотой аймагт Сонгуулийн Ерөнхий 
хорооны санхүүжилтээс гадна Засгийн газрын нөөц сангаас Онцгой байдлын газарт 
6,755.8 мянган төгрөгийн амны хаалт, хамгаалах хэрэгсэл, Цагдаагийн хэлтэст 
5,.038.0 мянга, Улсын бүртгэлийн хэлтэст 18,114.5 мянган төгрөгийн санхүүжилтийг 
тус тус нэмэлтээр ирүүлсэн байна. 

 
УБЕГ-ын даргын “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгууль зохион байгуулах 

зардлын төсөв батлах тухай” 2021 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/176 тоот 
тушаалаар аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст 18,114.5 мянган төгрөгийн төсөв 
батлагдсан байна.Үүнд: 

➢ Мөнгөн урамшууллын зардалд 11,917.5 мянган төгрөг 

➢ Бичиг хэргийн зардалд 686.0 мянган төгрөг 

➢ Шатахууны зардалд 604.0 мянган төгрөг 
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➢ Томилолтын зардалд 1,104.0 мянган төгрөг 

➢ Тээврийн зардалд 1,800.0 мянган төгрөг 

➢ Сургалтын зардалд 1.808.0 мянган төгрөг  

➢ Шуурхай багийн зардалд 195.0 мянган төгрөг тус тус байна. 

 
Тус тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар улсын бүртгэлийн байгууллагын ажилтан, 

итгэмжлэгдсэн ажилтны болон гэрээт ажилтны мөнгөн урамшуулал, хоол, унааны 
зардлыг батлахдаа аймагт итгэмжлэгдсэн ажилтны тоог 10-аар баталсан боловч 
урамшууллын зардлыг нь 3 хүнээр буюу 1,430.1 мянган төгрөгөөр дутуу, сургалт 
зохион байгуулах зардлыг 2 хүнээр дутуу, аймгийн УБХ-ийн батлагдсан орон тоо 14 
байхад улсын бүртгэлийн ажилтанд олгох урамшууллыг 18 хүнээр төлөвлөж 4 
хүнээр илүү тооцсоноос урамшууллын зардлын төсвийг 1,906.8 мянган төгрөгөөр 
илүү баталсан.  

Урамшууллын зардал болон ажиллах хүчний тоог бодит тоо мэдээ, нөхцөл 
байдалд уялдуулж төлөвлөөгүй, төсвийг илүү, дутуу тооцож баталсан, төсвийг 
батлахдаа зардлын эдийн засгийн ангиллыг тодорхой заагаагүй нь батлагдсан 
төсвийг хэтрүүлэн зарцуулах, төсвийг зориулалт бусаар зарцуулах зэрэг эрсдэлийг 
бий болгож, зөрчил үүсэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна  

 Мөн Улсын бүртгэлийн хэлтэст хуваарилсан улсын бүртгэлийн байгууллагын 
ажилтан, итгэмжлэгдсэн ажилтны болон гэрээт ажилтны мөнгөн урамшуулал, хоол, 
унааны зардалд, ажил олгогчоос төлөх НДШ-ийн зардлыг тооцож төсөв баталсан 
байхад аймгийн сонгуулийн хорооны гишүүдийн урамшуулал, хоолны зардалд 
байгууллагаас төлөх НДШ-ийн зардлыг төсөвт батлаагүй нь харилцан адилгүй 
зардлыг төлөвлөсөн байна. Энэ нь сонгуулийн зардлыг төлөвлөхдөө нэгдсэн 
бодлогоор хангаагүйг харуулж байна 

1.2 Сонгуулийн хороодод төсвийг аргачлал, зөвлөмжийн дагуу тооцон 
хуваарилсан байна.  

Аймгийн Сонгуулийн хорооноос сумдын сонгуулийн хороодод хуваарилсан 
төсвийг хянаж үзэхэд Сонгуулийн ерөнхий хорооны ажлын албаны 2021 оны 3/71, 
3/103, 3/124 тоот албан бичгээр ирүүлсэн салбар, хэсгийн хорооны тоо, 
ажиллагсдын тоо, газар нутгийн байршил, сонгогчдын тоо зэргийг харгалзан 
санхүүжилтийг хуваарилах аргачлал, зөвлөмжийн дагуу хуваарилсан байна. 
Тухайлбал: 

 ➢ Бичиг хэрэг, шуудан холбооны зардлыг аймаг, сум, хэсгийн сонгуулийн 

хороодод тогтмол мөнгөн дүнгээр,  

➢ Тогтоол, протокол, бусад маягт хэвлүүлэх, сурталчилгааны зардлыг аймгийн 

Сонгуулийн хороонд тогтмол мөнгөн дүнгээр,  

➢ Урамшуулал, хоолны зардлыг Сонгуулийн ерөнхий хорооны даргын 

“Урамшуулал, хоолны хэмжээ тогтоох тухай” 2021 оны А/34 дүгээр захирамжийн 
дагуу 

➢ Унааны зардлыг газар нутгийн байршил, хэсгийн хороо, ажиллагсдын тоог 

харгалзан тус тус хуваарилсан байна.  
Аймгийн Сонгуулийн хороо нь нийт батлагдсан 87,074.0 мянган төгрөгийн 

зардлын 58,000.0 мянган төгрөгийг 3 сумын сонгуулийн хороодод, 29,074.0 мянган 
төгрөгийг аймгийн Сонгуулийн хороонд зарцуулахаар тус тус хуваарилсан байна.  

Сумдын сонгуулийн хороодод хуваарилсан зардлын төсвийн нийт дүнд эзлэх 
хувийг сумдын хэсгийн хороодын зардлын эзлэх хувьтай харьцуулахад 2.5-7.5 нэгж 
хувиар хэлбэлзэлтэй байгаагаас харахад зардлын төсвийг хэсгийн хорооны тоотой 
уялдуулан хуваарилсан байна. 
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Сонгуулийн зардлын хуваарилалтыг хүснэгтээр харуулбал: 
 

№ 
Сонгуулийн 

хороодын нэрс 

Хэсгийн 
хорооны 

тоо 

Зардлын 
төсөв              

/ мян төг/ 

Хэсгийн 
хорооны 

эзлэх хувь 

Зардлын 
эзлэх хувь 

Зөрүү 

1 
Сүмбэр сумын 
Сонгуулийн хороо 

6  34,335.00  66.7  
59.2  7.5  

2 
Шивээговь сумын 
Сонгуулийн хороо 

2  14,390.00  22.3  
24.8  2.5  

3 
Баянтал сумын 
сонгуулийн хороо 

1  9,275.00  11.0  
16.0  5.0  

 Нийт дүн 9  58,000.00  100.0  100.0  15.0  

 
БҮЛЭГ 2. СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТАЛААР 
 

2.1 Улсын бүртгэлийн хэлтсийн ажилтнуудад олгох урамшууллын зардлыг 
илүү, дутуу тооцож, зардлыг хэтрүүлэн олгосон байна.   
 

Аймгийн сонгуулийн хороонд нийт 87,074.0 мянган төгрөгийн төсөв 
батлагдсанаас 85,674.0 мянган төгрөгийг зарцуулж, сонгуулийн хорооны гишүүд нь 
бичиг хэрэг, нягтлан бодогчийн ажлыг давхар гүйцэтгэсэнтэй холбоотой зардлыг 
хэмнэж, 1,400.0 мянган төгрөгийн урамшууллыг буцаан төвлөрүүлсэн байна. 

Сонгууль зохион байгуулахтай холбоотойгоор Говьсүмбэр аймаг дахь 
Цагдаагийн хэлтэст хоолны зардалд 2,670.0 мянга, шуудан холбооны зардалд 
1,368.0 мянга, шатахууны зардалд 1,000.0 мянга, нийт 5,038.0 мянган төгрөгийн 
санхүүжилтийг Цагдаагийн хэлтсийн нярвын дансанд байршуулж, бэлнээр 
зарцуулсан байна. 

Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст 18,114.5 мянган төгрөгийн санхүүжилт 
батлагдсанаас 18,112.6 мянган төгрөгийг зарцуулж, 1.9 үлдэгдлийг буцаан 
төвлөрүүлсэн байна. 

Сонгуулийн хороодын зардлын зарцуулалтыг төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, 
дансны хуулга, анхан шатны баримтуудтай тулган шалгахад баталсан төсвийг 
ангилал хооронд гүйлгэн зарцуулсан, анхан шатны бүрдэл дутуу баримтаар 
зарцуулсан зөрчил илэрлээ. Үүнд: 

1. Аймгийн Сонгуулийн хороо нь анхан шатны бүрдэл дутуу баримтаар 53.0 
мянган төгрөгийн албан томилолтын зардлыг  тооцож олгосныг аудитын 
явцад бүрдлийг хангаж залруулав. 

2. Аймгийн сонгуулийн хороо нь шатахууны зардлын замын хуудасны тооцоог 
хянаж хүлээн аваагүйгээс шатахуун зарцуулалтын норм, нормативыг 250.0 
мянган төгрөгөөр зөрүүтэй тооцож олгосныг аудитын явцад бүрдлийг хангаж 
залруулав.   

3. Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь итгэмжлэгдсэн ажилтны урамшууллын 
зардал 10 ажилтанд 4,200.0 мянган төгрөг олгохоор батлагдсанаас 4,767.0 
мянган төгрөгийг олгож, батлагдсан төсвийн зардлыг 576.0 мянган төгрөгөөр 
хэтрүүлэн илүү олгосон байна. 
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4. Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 1 ажилтанд олгохоор батлагдсан урамшууллын 
зардлын 420.0 мянган төгрөгийн мөнгөн дүнг баримтлаагүйгээс 6 ажилтанд 
1,440,0 мянган төгрөгөөр дутуу, 6 ажилтанд 1,815.4 мянган төгрөгөөр илүү 
урамшуулал олгосон байна. 

 Эдгээр нь Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, 16.5.6, Нягтлан 
бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4, 13 дугаар зүйлийн 13.1, 
13.7, Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2021 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн А/17 
дугаар захирамжаар батлагдсан “Сонгуулийн төсөв хуваарилах, зарцуулах, тайлан 
гаргах, хяналт тавих журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.6, 3.7, 3.10,  Засгийн газрын 2019 
оны 6 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр олгох 
журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.2 дахь заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна.  

2.2 Аймаг, сумдын Сонгуулийн хороо төсвийн гүйцэтгэлийг бодитой 
тайлагнасан байна. 

        Аймгийн Сонгуулийн хороо төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сумдын сонгуулийн 
хороодоос хүлээн авч, хянан нэгтгэж, үнэн зөв тайлагнасан байна. 

 Аймгийн Сонгуулийн хорооны сонгуулийн нэгдсэн зардлын задаргааг 
хүснэгтээр харуулав. 

/мянган төгрөг/ 

№ Зардлын нэр 
Батлагдсан 

төсөв 
Гүйцэтгэл Зөрүү 

1 Маягт хэвлэмэл хуудас хэвлүүлэх зардал 150.00 150.00 0.00 

2 Бичиг хэргийн зардал 1,960.00 1,960.00 0.00 

3 Шуудан холбооны зардал 2,100.00 2,100.00 0.00 

4 Унааны зардал 6,050.00 6,050.00 0.00 

5 Сонгуулийн хорооны гишүүдийн сургалт 1,532.00 1,532.00 0.00 

6 МТБ, даамлын сургалтын зардал 990.00 990.00 0.00 

7  
МТБ-ийн мэдээ дамжуулах холбоо, 
унааны зардал 

1,200.00 1,200.00 0.00 

8 
Санал авах байр, Төрийн далбаа бэлтгэх 
зардал 

2,880.00 2,880.00 0.00 

9 Сурталчилгааны зардал 2,000.00 2,000.00 0.00 

10 
Саналын хуудас, санал тоолох төхөөрөмж 
авах, буцаан хүргэх зардал 

4,160.00 4,160.00 0.00 

11 
САС ашиглахтай холбоотой гарах зардал / 
эрчим хүчний эх үүсгэвэр бэлтгэх 

405.00 405.00 0.00 

12 Томилолтын зардал 1,532.00 1,532.00 0.00 

13 Мэдээ дамжуулах унааны зардал 55.00 55.00 0.00 

14 
Сонгуулийн хорооны гишүүний 
урамшуулал, хоолны зардал 

51,920.00 50,520.00 1,400.00 

15 
Мэдээллийн технологийн багийн гишүүн 
даамлын урамшуулал, хоолны зардал 

7,140.00 7,140.00 0.00 

16 Болзошгүй зардал 3,000.00 3,000.00 0.00 

 Нийт дүн 87,074.00 85,674.00 1,400.00 

2.3 Засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс олгосон хөрөнгийг зориулалтын дагуу 
зарцуулсан байна.  

       Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 28-ны 
өдрийн А/112 тоот тушаалаар Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны сонгууль 
зохион байгуулахад коронавируст (КОВИД-19)-ын цар тахлын халдварын 
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болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор иргэд, сонгогчид болон 
сонгуулийн байранд ажиллах албан хаагчдад шаардлагатай 6 нэр, төрлийн 6.755.8 
мянган төгрөгийн амны хаалт, хамгаалах хэрэгслийг улсын нөөцөөс хуваарилж 
хүргүүлсэн байна.  

      Эдгээр амны хаалт, хамгаалах хэрэгслийг аймгийн Сонгуулийн хороо, 3 сумын 
сонгуулийн хороодод хуваарилж, сонгуулийн үйл ажиллагаанд зарцуулаагүй үлдсэн 
273.0 мянган төгрөгийн 600ш нэг удаагийн амны хаалт, 4ш нүүрний хамгаалалт, 
ариутгалын бодисыг улсын нөөцөд буцаан төвлөрүүлсэн байна. 

2.4 Батлагдсан төсвийн зарцуулалтад тавих дотоод хяналт үр дүнтэй байна  

 СЕХ-ны 2021 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/17 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан ”Сонгуулийн төсөв хуваарилах, зарцуулах, тайлан гаргах, хяналт тавих, 
журам”-ын 3.10-т зааснаар аймгийн сонгуулийн хороо сумдын сонгуулийн хороодод 
СЕХ-оос ирүүлсэн чиглэлийн дагуу 4 удаа сонгуулийн хорооны захирамжаар арга 
зүйн зөвлөмж, чиглэл өгч, цахимаар онлайн групп үүсгэн тухай бүр заавар, зөвлөгөө 
өгөн ажилласан байна. 

 Тус аудитаар нийт 3,161.2 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлж, 576.0 мянган 
төгрөгт 1 төлбөрийн акт тогтоож, 303.0 мянган төгрөгийн 2 алдааг аудитын явцад 
залруулж, 2,282.2 мянган төгрөгийн алдааг давтан гаргахгүй байх 2 зөвлөмж өгөв. 

 
ДҮГНЭЛТ 
 
Аудитын явцад цуглуулсан нотлох зүйл, аудитын дүнд үндэслэн дараах 

дүгнэлтийг хийж байна. Үүнд: 
1. Улсын төсвөөс Улсын бүртгэлийн хэлтэст олгох санхүүжилтийг бодитой 

тооцоогүй байна.  
2. Сонгуулийн хороодод төсвийг аргачлал, зөвлөмжийн дагуу тооцон 

хуваарилсан байна.  
3. Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн ажилтнуудад олгох урамшууллын 

зардлыг илүү, дутуу тооцож, зардлыг хэтрүүлэн олгосон байна.   
4. Аймаг, сумын Сонгуулийн хороо төсвийн гүйцэтгэлийг бодитой тайлагнасан 

байна. 
5. Засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс санхүүжүүлсэн зардлыг зориулалтын дагуу 

зарцуулсан байна. 
6. Аймгийн Сонгуулийн хороо хөрөнгийн зарцуулалтад журмын дагуу 

хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан байна. 
 

ЗӨВЛӨМЖ  
 

Аудитаар илрүүлсэн зүйл, аудитын дүгнэлтэд үндэслэн дараах арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлэхийг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд зөвлөж байна. Үүнд: 

 
Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст: 

1. Сонгуулийн зардлыг төсвийг бодит тоо мэдээнд үндэслэн батлуулж байх 
2. Сонгуулийн зардлыг батлагдсан төсвийн хүрээнд зарцуулах 

 

 

 



Говьсүмбэр аймгийн сонгуулийн хорооны сонгуулийн зардлын нэгдсэн тайлан 
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