
 

 

 

Санхүүгийн хяналт шалгалт 

 хийсэндүнгийн тухай. 

 

 

 

НЭГ: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

 

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны2019 оны 

хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, тус албаны  даргын баталсан 2019 оны 09дүгээр сарын 

02-ныөдрийн21-03/04/22дугаарудирдамжийн дагуу аймгийн Есөнбулаг сумын ерөнхий 

боловсролын гуравдугаар сургуулийн 2018 оны  санхүүгийн үйл ажиллагаа ньМонгол 

Улсын “Төсвийн тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн  өмчийн тухай”, “Төрийн болон 

орон нутгийн  өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил,  үйлчилгээ худалдан авах 

тухай”,“Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”,“Бага дунд боловсролын тухай”, “Шилэн 

дансны тухай” хуулиудболон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудтай 

нийцэж байгаа эсэхийг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн дагуу шалгаж, 

шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэн, цаашид давтан гаргахгүй 

байх талаар мэргэжил, арга зүйн заавар, зөвлөгөө өгөхөд шалгалтын зорилгыг 

чиглүүлэн ажиллав. 

 
ХОЁР: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

Санхүүгийнхяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт, шалгалтын улсын 

ахлах байцаагчЧ.Дулмаа 2019 оны 09 дүгээр сарын 06-ныөдрөөсэхлэн ажлын 18 

өдрийн хугацаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийв. 

Жич: Хяналт шалгалтын хугацаанд тус байгууллагын нягтлан бодогч 

Улаанбаатар хот руу албан ажлаар явсан, байцаагч миний бие хувийн ажлаар чөлөө 

авч Улаанбаатар хот явсан, Бигэр, Эрдэнэ, Чандмань сумдад төлөвлөгөөт хяналт 

шалгалтаар албан томилолтоор ажилласан, Улаанбаатар хотод сургалтад оролцсон, 

АТГ-ын мөрдөн байцаагчийн шийдвэрээр Онцгой байдлын газрын санхүүгийн үйл 

ажиллагаанд шинжээчээр ажилласан, 2017 онд хийсэн хяналт шалгалтаар 

тогтоогдсон шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах/актны биелэлтийг хангуулах/ зэрэг 



чухал шалтгааны улмаас хяналт шалгалтыг удирдамжид заасан хугацаанд 

дуусгаагүй болно. 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

 

Тус байгууллагын 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны санхүүгийн тайлан, 

санхүүгийн анхан шатны баримт, 2017 онд хийсэн хяналт шалгалтаар тогтоогдсон 

шийдвэрийн биелэлт зэрэг материалуудыг бүрэн хамрууллаа. 

 

ДӨРӨВ:ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАНОБЬЕКТЫНТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын ерөнхий боловсролын гуравдугаар 

сургууль ньЕсөнбулаг сумын Индэрт багтбайрлах бөгөөд удирдах ажилтан 4, 

гүйцэтгэх ажилтан 16, бүрэн дунд боловсрол олгох багш 37, бага боловсрол олгох 

багш 20 нийт 77 орон тоотойгоор бүрэн дунд боловсрол олгох үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа бөгөөд тайлант онд төсвийн шууд захирагчаарД.Эрдэнэчимэг, М.Нохойхүү, 

С.Цагаанбаатар,нягтлан бодогчоор Х.Батхүүнар ажиллан төсвийн хөрөнгийг захиран 

зарцуулж ирсэн байна. 

 
ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын ерөнхий боловсролын гуравдугаар 

сургуулийн 2018 оны санхүүгийн тайланд аймгийн Аудитын газраас санхүүгийн 

тайлангийн аудит хийж“ЗӨРЧИЛГҮЙ” санал дүгнэлт өгч 19.5 мянган төгрөгийг 

ажилтанд буцаан олгохоор, 340.0 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсөвт, 1.7 сая 

төгрөгийг байгууллагын харилцах дансанд тус тус төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт 

тогтоосныг заасан хугацаанд барагдуулсан байна.  

 Тус албаны санхүүгийн хяналт шалгалтаар: 

Сүүлийн 24 сарын хугацаанд тус албаны төлөвлөгөөт хяналт, шалгалтад 

хамрагдаагүй болно. 

Харин тухайн сургуулийн ажилтнаас аймгийн Засаг даргад хандан гаргасан 

өргөдлийн дагуу тус байгууллагын 2015-2017 онуудын санхүүгийн баримтанд 

төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийж 3765.8 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсөвт 

төвлөрүүлэхээр, 25542.9 мянган төгрөгийг тухайн байгууллагын ажилтнуудад буцаан 

олгохоор төлбөрийн акт тогтоосноос 2019 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 



байдлаар 2250.0 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлж 19667.2 мянган 

төгрөгийг ажиллагсдад буцаан олгосон байв. 

 

 ЗУРГАА: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

Тайлант онд сургуулийн хичээлийн байрны урсгал засварын ажил хийхэд 

иргэн М.Мягмарбаяр, Д.Бүрэнхүү нарыг 1 сарын хугацаагаар түр томилж, мөн жижүүр 

У.Алтангэрэлд үндсэн цалингийн 40%-иар, Б.Дашдаваад үндсэн цалингийн 30%-иар 

тооцож цалингийн сангаас цалин олгосонбайгаа нь “Төсвийн тухай” хуулийн “Төсвийн 

тухай” хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5./батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу 

зарцуулах;/ дах заалтыг  

Шилэн дансны цахим санд төсвийн гүйцэтгэлийн хэтрэлт хэмнэлтийн 

шалтгааныг оновчтой бус тайлбарлан бичсэн байгаа нь “Шилэн дансны тухай” 

хуулийг  

Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны Сайдын хүчингүй болсон тушаалыг 

үндэслэн сургуулийн төсөв захирагч нь тухайн онд ажиллах бутэц орон тоог 

баталсан байгаа нь“Орон тооны жишиг норматив батлах тухай” Боловсрол, Соёл, 

Шинжлэх ухаан, Спортын сайд, Сангийн Сайдын Хамтарсан 2018 оны 1 дүгээр сарын 

28-ны өдрийн А/024/11 дүгээр тушаалыг тус тус зөрчсөн байна.  

 

ДОЛОО::АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ 

Хяналт шалгалтын хугацаанд 2017 онд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтаар 

тогтоогдсон шийдвэрийн биелэлтийг хангуулахад онцгой анхаарч ажиллан  5875.7 

мянган төгрөгийг ажиллагсдад нь буцаан олгуулж, 1515.8 мянган төгрөгийг орон 

нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх арга хэмжээ авч ажиллалаа.  

Ингэснээр 2017 онд хийгдсэн хяналт шалгалтаар тогтоогдсон актны биелэлт 

бүрэн хангагдаж байна. 

 

НАЙМ:ДҮГНЭЛТ.  

Тайлант онд сургуулийн төсөв захирагч удаа дараа солигдсоноос шалтгаалан 

/тайлант онд 3 захирал солигдсон/ батлагдсан төсвийг гүйлгэн зарцуулах, хүчингүй 

болсон эрх зүйн акт үндэслэн шийдвэр гаргах, батлагдсан орон тооноос хэтрүүлэн 

ажилтан ажиллуулсан зэрэг зөрчил дутагдал гарсан байна.  

 

ЕС: ЦААШДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА 

ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ. 



1. Батлагдсан орон тоо, төсөвтөө багтаан үйл ажиллагаагаа явуулж 

батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах 

2. Шилэн дансны цахим санд байршуулж байгаа мэдээллийн чанарт анхаарах 

3. Захирал М.Нохойхүүгийн 2018 оны ээлжийн амралтын тооцоог эргэж харах 

/нөхөн олгох/ , холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэх 

4. Шинээр гарсан хууль, дүрэм, журмыг тухай бүр судалж үйл ажиллагаандаа 

ашиглаж цаашид санхүүгийн зөрчил дутагдал гаргахгүй ажиллахыг төсөв 

захирагчЕсөнбулаг сумын ерөнхий боловсролын гуравдугаар сургуулийн 

захирал М.Нохойхүү,нягтлан бодогчХ.Батхүү нарт хариуцуулав.  
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