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Ховд

Тус хэлтэс нь 2014 îíû çîðèëòûã õýðýãæ¿¿ëýõээр ¿íäñýí 2 ÷èã ¿¿ðýã үйл
ажиллагаатай õîëáîîòîé 55 ажил төлөвлөн түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч
төлөвлөгдсөн аðãà õýìæýýí¿¿ä 98 хувьтай биелж 1 ажил хагас хийгдсэн байна.
НЭГ.САНХҮҮ, ТӨСВИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН
ЧИГ ҮҮРГИЙН ТАЛААР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ
Орон нутгийн батлагдсан төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд оны эхнээс үйл
ажиллагаагаа бодитой төлөвлөн энэ хүрээнд цахим санхүү хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх, санхүүгийн ажилтнуудыг чадавхижуулах, мэдээ, тайланг хугацаанд
нь гаргаж иргэд, олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх, санхүүгийн сахилга, хариуцлагыг
сайжруулан ажиллахад анхаарч санхүүгийн үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн
явуулж аймаг, орон нутгийн дэвшүүлсэн бодлого зорилтыг хэрэгжүүлэхэд гол
ажлаа чиглүүлэн ажиллалаа.
Аймаг, сóìûí ÈÒÕ-ааð áàòëàãäñàí 2014 оны орон нутгийн төсвийн орлого,
зарлага, хөрөнгө оруулалтын òºлөвлөгөөг байгууллага, эдийн засгийн ангиллаар
íýãòãýí төрийн сангийн сүлжээнд байршуулсан фискал програмд шивж, нэг
хувийг цаасаар Сангийн яаманд хүргүүлэв. Сангийн сайдын 2014 оны 5 дугаар
тушаалаар төсвийн орлого, зарлагын эдийн засгийн ангилал өөрчлөгдөн
батлагдсан тул 2014 оны төсвийн сар, улирлын хуваарийг “fiscal” програмд дахин
шивж улсын төсөвт нэгтгүүлэв.
Îðîí íóòãèéí 2014 îíû òºñâèéí îðëîãî, çàðëàãа, тусгай зориулалтын
шилжүүлэг, хөгжлийн сан, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний
ñàð,
óëèðëûí õóâààðèéã Сангийн сайдын 2013 оны 303 дугаар тушаалыг үндэслэн ñóì,
áàéãóóëëàãà íýã á¿ðýýð îðëîãûí òºðºë, ýäèéí çàñãèéí àíãèëëààð хуваарилж,
“fiscal” програмд шивж оруулсан бөгөөд аймгийн Засаг даргын 2014 оны А/23
дугаар захирамжаар баталж, уг захирамжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч
ажиллах талаар аймгийн Засаг даргын 1/554 дүгээр албан бичгээр сум,
байгууллага, төрийн сан, Татварын хэлтэст хүргүүлэн хэрэгжүүлэн ажиллаж
байна.
2012 оны сонгуулийн үр дүнд ажлаас чөлөөлөгдсөн улс төрийн албан
хаагчдад олгох тэтгэмжийг батлагдсан хуваарийн дагуу бүрэн олголоо.
Энэ онд 10 сумын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт, үнэлгээ хийж,
илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах талаар заавар, зөвлөмж өгч ажилласан.
Эрүүл мэнд, боловсролын салбарын цалин хөлс, өрхийн эмнэлгийн зардал
хүрэлцэхгүй байгаа тул харъяа төсөвт байгууллагуудаас бодит зардлын судалгааг
авч нэгтгэн албан бичгээр холбогдох яамдад хүсэлт тавьсаны дүнд орон нутагт
чиг үүрэг нь шилжиж ирсэн байгууллагуудын төсвийн хүрэлцэхгүй байсан зарим
зардал нэмэгдэж ирсэн юм.

Энэ онд төрийн албан хаагчийн цалин хөлсийг Засгийн газрын 2014 оны 75,
208, 332, 333 дугаар тогтоолын дагуу нэг хүний дундаж цалинг 3,75-10,8 хувиар
нэмэгдүүлсэнийг салбар бүрээр нь төсөвт тусган бүрэн олголоо.
Àéìãèéí Çàñàã äàðãà, ñóìäûí Çàñàã даргаòàé áàéãóóëах á¿òýýãäýõ¿¿í
íèéë¿¿ëýõ 2014 îíû ãýðýýíд санхүү, төсвийн талаар 4 зорилт, 7 хөтөлбөр, 15 арга
хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тусган биелэлтийг оны эцэст дүгнэн Хяналт, үнэлгээний
тасагт хүргүүлэв.
ОНХС-д эх үүсвэр нь батлагдсан “Цахим санхүү” хөтөлбөрийг боловсруулж
аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн саналыг нь авч аймгийн
ИТХ-д хүргүүлэн 2014 оны 6-р сарын 79 дүгээр тогтоолоор батлуулав. Уг
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр аймгийн Засаг даргын 2014 оны 6 дугаар сарын
А/337 дугаар захирамж гарган хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд
Sankhuu.kho.gov.mn цахим сайт хийж ажиллуулж байгаа бөгөөд мэдээллийн
самбар ЗДТГ-ын 1 дүгээр давхарт байршуулан санхүү, төсвийн мэдээллийг иргэд,
олон нийтэд ил тод, нээлттэй мэдээлж байна.
Төсвийн шинэчлэл, Цахим санхүү хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн ЗДТГ-ын
дэргэдэх 21 агентлаг, аймаг, сумын төсөвтэй харилцагч байгууллагуудын
санхүүгийн ажилтан нийт 130 орчим хүнд “Батлагдсан төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх,
санхүүгийн зөрчлийг бууруулах”, “Төсвийг хөтөлбөр, арга хэмжээгээр төлөвлөх”,
“Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын бүртгэл хөтлөлт, санхүүгийн тайлангийн гаргалт,
цахимаар тайланг илгээх ажлыг сайжруулах íü” сэдэвт 4 өдрийн сургалт, семинар
хийв.
Орон нутгийн төсвийн 2014 оны 1, 3 дугаар улирлын урьдчилсан гүйцэтгэл,
цаашид хэрэгжүүлэх ажлын товч танилцуулгыг гарган жижиг боршрут ном болгон
олшруулж ИТХ, аймгийн Засаг дарга, ЗДТГ-ын удирдлагуудад хүргүүлсэн бөгөөд
санхүүгийн мэдээллийн самбар, цахим сайтаар тавьж иргэд олон нийтэд
мэдээлэв.
Засгийн газрын “Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга
хэмжээний тухай” 2014 оны 147 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх талаар аймгийн
Засаг даргын 2014 оны А/456 дугаар захирамж гарган сум, байгууллагуудад
хүргүүлэн хэрэгжүүлэх явцад 2 удаа төрийн сангийн мэргэжилтэн нарт семинар,
чиглэл өгч ажилласан.
Орон нутгийн төсвийн 2013 оны давсан орлого, хэмнэгдсэн зардлын
хуваарилалтын талаар сум, байгууллагуудаас саналыг нь авч нэгтгэн
боловсруулж аймгийн ИТХ-ын YI хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулан аймгийн
Засаг даргын 2014 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн 1/1774 дүгээр албан бичгээр
сум, байгууллагуудад хүргүүлэв. Аймаг, сумдын ИТХ-аар батлагдсан давсан
орлогын тодотголын нэгтгэлийг хийж Сангийн яаманд хүргүүлэв.
Орон нутгийн 2015 оны төсвийн төсөл, 2016-2017 оны төсвийн төсөөллийг
боловсруулж ирүүлэх талаар Сангийн яамнаас ирсэн удирдамж, албан бичгийн
дагуу сум, байгууллагуудад аймгийн Засаг даргын 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн
1/1833 дугаар албан бичиг гарган хүргүүлэн үүний дагуу хүлээн авч нэгтгэн
боловсруулж аймгийн ИТХТ-ийн хурал, төлөөлөгчдийн өдрөөр хэлэлцүүлэн
саналыг нь тусган Сангийн яам, бусад холбогдох яамдад тушаав.

СЗХ-ноос ирүүлсэн удирдамжийн дагуу Бумбат Алтай брокерийн пүүсийн
үйл ажиллагаанд газар дээр нь шалгалт хийж дүнг СЗХ-нд хүргүүлэв.
Цахим санхүү хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн ААН-ийн нягтлан бодогч нарт
санхүүгийн тайлан гаргах, шивэх, санхүүгийн тайланд эдийн засгийн шинжилгээ
хийх, ЖДААННБОУС-ийг хэрэглэх, НБББББ-ийг боловсруулах арга зүй сэдвээр 2
өдрийн сургалтыг зохион байгуулж 90 гаруй нягтлан бодогч хамрагдав.
МНББИ-ийн Ховд салбартай хамтран
гишүүд,
дэмжигчид, нягтлан
бодогчид, эдийн засагчдын дунд “Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн өнөөгийн
байдал, тулгамдаж буй асуудал, цаашдын чиг хандлага” сэдвээр уулзалт,
хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.
Аéìãèéí ÀÀÍ, áàéãóóëëàãóóäûí 2013 îíû æèëèéí ýöñèéí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí
òýíöëèéã
1297 аж ахуйн нэгжээс Е програмаар øàëãàí
õ¿ëýýí àâ÷
баталгаажуулсан íü 96,6 õóâüòàé, улирал бүр тайланг цахимаар 90-94 хувьтай
тус тус авч дүнг Сангийн яаманд хүргүүлж байна.
Ãðàôèê 1.1 Àæ ахуйн íýãæèéí òàéëàí àâàëò / õóâèàð/
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Аæ àõóéí íýãæ¿¿ä 2013 онд 90,2 тэрбум òºãðºãíèé áîðëóóëàëò, àæèë
үйлчилгээ үзүүлэн 89,4 тэрбум òºãðºãíèé çàðäàë ãàðãàí 0,7 тэрбум òºãðºãèéн
àøèãòàé àæèëëàñàí íü ºìíºõ îíîîñ öýâýð àøèã 1,2 тэрбум òºãðºãººð буурсан
áàéíà.

Ãðàôèê 1.3. Àæ àõóéí íýãæèéí áîðëóóëàëò / тэрбум òºãðºãººð/
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Гðàôèê 1.4. Àæ àõóéí íýãæèéí àøèã, àëäàãäàë / тэрбум òºãðºãººð/
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ÌМÍÁБÈ-òàé õàìòðàí ÍÁÁÎÓ-ûí ñòàíäàðòûí 14 õîíîãèéí ñóðãàëòûã
çîõèîí áàéãóóëàí 23 íÿãòëàí áîäîã÷ õàìðàãäàæ, ìýðãýøñýí íÿãòëàí áîäîã÷èéí ýðõ
îëãîõ øàëãàëтанд 76 õ¿í õàìðàãäñàíààñ øèíýýð 7 хүн ìýðãýøñýí íÿãòëàí áîäîã÷
áîëж, нийтдээ 89 мэргэшсэн нягтлан бодогчтой болсон бөгөөд 34 нягтлан бодогч
1-4 шалгалтын хөнгөлөлт авсан байна.
ХОЁР. ТӨРИЙН САНГИЙН ЧИГ ҮҮРГИЙН ТАЛААР
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ
Орон нутгийн болон орон нутагт чиг үүрэг нь шилжиж ирсэн
байгууллагуудын 2013 оны жилийн эцсийн аудитаар баталгаажсан санхүүгийн
тайланг 160 байгууллагаас авч нэгтгэхэд 70 хувь буюу 112 байгууллага “3өрчилгүй
санал дүгнэлт”, 30 хувь бюу 48 байгууллага “Хязгаарлалтай дүгнэлт” авсан нь
өнгөрсөн оноос “Зөрчилгүй санал дүгнэлт” 8,9 хувиар нэмэгдсэн байна.
Аймаг, сумдын төрийн сангийн системд нийт 249 байгууллагын 844 дансаар
нийт 53349 ширхэг буюу 146,8 тэрбум төгрөгийн мөнгөн урсгалын гүйлгээг
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу тухай бүр хийж харилцагч байгууллага,
иргэдэд санхүүгийн үйлчилгээг түргэн шуурхай гүйцэтгэлээ.

Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголтын 2013 оны баримтанд
аудит хийлгэж, 2013 оны буцаан олголтыг 1738 иргэнд 620,9 сая төгрөг олгов.
Сумдын төрийн сангийн төлөөлөгч нарт 2 удаа төрийн сангийн програмын
шинэчлэлт, тайлан, мэдээ гаргалт, ЗДТГ-ын нягтлан бодогч нартай хамтруулан
төрийн сангийн дотоод хяналтын тухай ойлголт, санхүү, төсвийн талаар гарч буй
заавар журмын өөрчлөлт, Засгийн газрын 2014 оны 147 дугаар тогтоол, түүнийг
хэрэгжүүлэх, 2015-2017 оны төсвийн төсөл боловсруулах талаар заавар, зөвлөмж
өгөв.
Орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн сар бүрийн мэдээг хянаж, өр, авлагыг
фрийбаланс програмд оруулан мэдээлж байна.
Аймаг, сумдын төрийн сангаас мөнгөн хөрөнгийн эргэлт, төсвийн хөрөнгийн
эх үүсвэр, төсвийн зарцуулалтанд тавих хяналт сайжирч, санхүүжилт цаг
хугацаандаа олгогдож, цалин хөлс, тэтгэвэр, тэтгэмж, иргэдэд олгох мөнгөн
гүйлгээг шуурхай гүйцэтгэж байна.
Дээр дурдсан арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэний дүнд 2014 оны
төсвийн урьдчилсан гүйцэтгэл дараах байдалтай гарахаар байгааг танилцуулъя.
ГУРАВ.ТӨСВИЙН УРЬДЧИЛСАН ГҮЙЦЭТГЭЛ
Төсвийн гүйцэтгэлийн 12 дугаар сарын мэдээгээр орон нутгийн төсвийн
орлогод 8571,3 сая төгрөг орж төлөвлөгөө 550,2 сая төгрөгөөр буюу 5,6 хувиар
тасарсан байна. Үүнээс татварын орлогод 7578,3 сая төгрөг орж төлөвлөгөө 599,6
сая төгрөгөөр буюу 7,3 хувиар тасарч, татварын бус орлогод 843,2 сая төгрөг
оруулж төлөвлөгөө 201,3 сая төгрөгөөр буюу 31,4 хувиар давсан байна.
Сангийн яамны орлогын хяналтын төлөвлөгөө 7,5 тэрбум төгрөг байсныг 8,5
тэрбум төгрөг төсөвт оруулж, төлөвлөгөөг 13,3 хувиар давуулан биелүүлсэн
байна.
Орон нутгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх суурь зарлагын 48,8 хувийг орон
нутгийн төсвийн орлогоор бүрүүлсэн байна.
Гðàôèê 2.1. Орон нутгийн төсвийн орлогын гүйцэтгэл /сая.төг/
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Орон нутгийн төсвийн орлого тасарсан гол шалтгаан нь цалин хөлс болон
түүнтэй адилтгах орлогын албан татвар, түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын
орлого, үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварыг өндөр төлөвлөн батлагдсан, энэ жил

хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт бүрэн орж ирээгүйгээс аж ахуйн нэгжүүд
татвараа бүрэн төлөөгүйтэй холбоотой юм.
ОН-ийн төсвийн гүйцэтгэлийн 12 дугаар сарын мэдээгээр орон нутгийн
төсвийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд урсгал зарлага 16744.0 сая төгрөг хүрч,
òºëºâëºãººíººñ 1095.3 сая төгрөгөөр хэмнэгдэж байгаагийн ихэнх нь халамжийн
сангийн төсвийн хэмнэлт эзэлж байна. Төсвийн өр 8,3 сая, авлага12,1 сая төгрөг
болж өмнөх оны мөн үеэс өр 98,8 сая, авлага 509,3 сая төгрөгөөр буурсан байна.
Гðàôèê 2.2. ОН-ийн төсвийн гүйцэтгэл / сая.төг/
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Орон нутагт чиг үүрэг нь шилжиж ирсэн төсвийн байгууллагуудын төсвийн
зарлага урьдчилсан байдлаар 35688,0 сая төгрөгт хүрч, 161,8 сая төгрөгийн
хэмнэлттэй гарсан байна.
Төсвийн өр 84,3 сая, авлага 25,8 сая төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс өр 2,0
сая төгрөгөөр өсөж, авлага 50,8 сая төгрөгөөр буурсан байна. Өрийг салбараар
авч үзвэл Эрүүл мэндийн салбарын сумдын эрүүл мэндийн төвүүд 30,2 сая,
Боловсрол, соѐлын салбарын байгууллагуудын өр 44,6, ГХБХБ-ын өр 4,0 сая,
Хүүхэд, гэр бүл, хөгжлийн хэлтэс 5,5 сая төгрөг тус тус байна.
Гðàôèê 2.3. ОН-т чиг үүрэг нь шилжиж ирсэн байгууллагуудын
төсвийн гүйцэтгэл /сая.төг/
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Орон нутгийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэлийг зориулалтаар авч үзэхэд нийт
төсвийн 28 хувийг удирдлагын чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд, 59 хувийг орон нутагт
шилжиж ирсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд, 13 хувийг ОНХС буюу хөрөнгө
оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд зориулан зарцуулсан байна.
Гðàôèê 2.4. ОН-ийн төсвийн бүтэц /зориулалт, хувиар/
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Орон нутгийн 2014 оны төсвийн гүйцэтгэлийн зарцуулалтыг эдийн засгийн
ангиллаар авч үзэхэд 39,4 хувийг ажиллах хүчний зардалд, 21,6 хувийг бараа,
үйлчилгээний бусад зардалд, 19 хувийг татаас ба урсгал шилжүүлгийн зардалд
зарцуулсан байна.
Гðàôèê 2.5. Орон нутгийн төсвийн зарлагын эдийн засгийн ангиллын
зарцуулалтын бүтэц /сая.төг/
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Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 636,2 сая, ОНХС-ийн хөрөнгө
оруулалтаар 11117,7 сая, замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар 353,9 сая, нийт
12107,8 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээс
орон нутгийн хөрөнгө хөрөнгө оруулалт 636,2 сая, замын сангийн хөрөнгө
оруулалтаар 224,9 сая, ОНХС-аас 8147,7 сая, нийт 9008,8 сая төгрөг олгосон нь
төсөвлөснөөс санхүүжилт 3099,0 сая төгрөгөөр дутуу ирсэн байна.

ДӨРӨВ. ЦААШИД АНХААРАХ АСУУДЛЫН ТАЛААР
Энэ оны үйл ажиллагаанд дүгнэлт хийж ирэх 2015 онд дараах арãà
хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллана. ¯¿íä:
1. Төсвийн орлого нилээд шахуу, зарлага тодорхой хэмжээгээр
хязгаарлагдаж батлагдаж байгаа тул бүх шатны төсвийн захирагч,
санхүүгийн ажилтнууд төлөвлөгөөг нэр төрлөөр сар бүр жигд ханган
биелүүлэхэд онцгой анхаарч, батлагдсан төсвийн хэмжээнд багтаан
äýâø¿¿ëñýí áîäëîãî, çîðèëòûã õýðýãæ¿¿ëýõ, áàéãóóëëàãûíõàà õýâèéí
¿éë àæèëëàãààã õàíãàæ òºðèéí ¿éë÷èëãýýã èðãýäýä ÷àíàð,
õ¿ðòýýìæòýé õ¿ðãýõ
2. Төсвийн орлогын бүрдүүлэлт, зарлагын зарцуулалтанд аймаг, сумдын
төрийн сангаас тавих хяналт, мэдээ, тайлангийн гаргалтын чанарыг
сайжруулахад анхаарч бүх шатанд санхүүгийн сахилга хариуцлагыг
дээшлүүлж ажиллана.
3. Àæ àõóéí áîëîí òºñºâò áàéãóóëëàãóóäûí àíõàí øàòíû áîëîí íÿãòëàí
áîäîõ á¿ðòãýë õºòëºëòèéã ñàéæðóóëàí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíã îëîí óëñûí
ñòàíäàðòàä íèйцүүлэн гаргуулан цахимаар нэгтгүүлнэ.
4. Засгийн газрын 2014 оны 147 дугаар тогтоолын дагуу төсвийн
хэмнэлтийн горимыг хэрэгжүүлэн төсвийн байгууллагууд хэрэглээгээ
тодорхой хэмжээгээр хязгаарлан, үргүй зардал гаргахгүй байхад
тавих хяналтыг сайжруулна.
5. Төсвийн төлөвлөлтийг цахимаар хийх бэлтгэл ажлыг хангаж, аймгийн
аймаг, сумдын ИТХ-аар батлагдсан төлөвлөгөөг сум, байгууллага
бүрээр хөтөлбөр, зориулалт, арга хэмжээ, шинэ эдийн засгийн
ангиллаар Фискал-5 програмаар нэгтгэн, сар, улирлын хуваарийг мөн
энэ
програмаар
хийж
төсвийн
төлөвлөлт,
хуваарилалт,
зарцуулалтанд тавих хяналтыг сайжруулна.
6. Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудын санхүүгийн ажилтнуудад
Шилэн дансны хуулийг сурталчлах сургалт, ажил төрлийн нэгдсэн
семинар хийнэ.
7. Шилэн дансны хууль, заавар, журмыг хэрэгжүүлэх, цэсэнд мэдээлэл
оруулсан байдалд хяналт тавьж, оруулаагүй байгууллагад заавар,
зөвлөмж өгнө.
8. Шинээр байгуулагдсан Санхүүгийн албаны үйл ажиллагааг жигд
явуулахад арга зүйн зөвлөмж өгнө.
9. Аймаг, сумдын төрийн сангийн нэгжийн үйл ажиллагааны эрсдлийн
түвшинг үнэлж, эрсдэл өндөртэй сумдад дотоод хяналт хийнэ.
10. Орон нутгийн болон улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж
буй бараа, ажил, үйлчилгээний гүйцэтгэлд хяналт тавьж мэдээ,
тайланг хугацаанд гарган холбогдох удирдлага, иргэд олон нийтийг
мэдээллээр хангах зэрэг болно.
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