
 

 

 

  Санхүүгийн хяналт, шалгалт 

                                                                                              хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

 НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

 

  Аймгийн Засаг даргын Нийгмийн бодлого эрхэлсэн орлогчоос тус албанд хандан 

албан бичгээр гаргасан хүсэлтийн дагуу Есөнбулаг сумын Ерөнхий боловсролын 4 

дүгээр сургуулийн  2019 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаа нь “Төсвийн 

тухай”, “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай”, 

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 

тухай”, “Шилэн дансны тухай” хуулиуд болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх 

зүйн актуудтай нийцэж байгаа эсэхийг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн дагуу 

шалгаж, шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэхэд хяналт, 

шалгалтын зорилго оршино.  

  ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН, ХУГАЦАА. 

 Шалгалтыг аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 

дарга,  Санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын ахлах байцаагч Д.Ганзориг ахалж, 

Санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын ахлах байцаагч Ч.Дулмаа, Санхүүгийн хяналт 

шалгалтын Улсын байцаагч Ц.Баттөр, дотоод аудитор Б.Дэлгэрбаяр нарын 

бүрэлдэхүүнтэйгээр 2019 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 08 дугаар сарын 07-ны 

өдрийг дуусталх ажлын 4 өдрийн хугацаанд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийв. 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Тайлант хугацааны санхүүгийн анхан шатны баримтаас эхний хагас жилийн 

санхүүгийн тайлан хүртэлх хугацааны баримтууд, эд хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл, 

тооллогын материалууд, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын төлөлт, 

тайлагналын үйл ажиллагааны баримтуудыг шалгалтад бүрэн хамруулсан болно.  

ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН  ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

 0568001001 дугаартай улсын бүртгэлийн дугаар, 8301999 тоот регистрийн 

дугаартай Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын Ерөнхий боловсролын дөрөвдүгээр 

сургуулийн төсвийн шууд захирагчаар М.Эрдэнэбилэг, нягтлан бодогчоор 

Г.Мөнхжаргал нар ажиллан төсвийн хөрөнгийг захиран зарцуулж иржээ.  



2019 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс Ч.Сэндэрмааг тус сургуулийн захирал, 

төсвийн шууд захирагчаар томилсон байна. 

    ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

 Тус байгууллага нь шинээр байгуулагдсан учир хяналт шалгалтад хамрагдаж 

байгаагүй болно.  

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

Бүтэц орон тооны талаар: 

“Есөнбулаг сумын Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуулийн бүтэц, орон тоо 

батлах тухай”  аймгийн Засаг даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/16 

дугаар захирамжаар 81 хүний бүрэлдэхүүнтэй байхаар дараах байдлаар шийдвэрлэсэн 

байна. Үүнд: 

Захирал-1 

Багш-55 

Сургалтын менежер-3 

Лаборант, хичээл зохицуулагч, сэтгэлзүйч -1 

Нийгмийн ажилтан-1 

Нягтлан бодогч-1 

Нярав-1 

Номын санч-1 

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч-1 

Эмч-1 

Тогооч-2 

Сантехникч-1 

Цахилгаанчин -1 

Манаач, жижүүр-4 

Үйлчлэгч /5135.2 М2/ -5 

Бохирын цэвэрлэгээ-2 

Одоогоор 80 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа бөгөөд гадаад хэлний 1 багш 

дутагдалтай байгаа талаар нягтлан бодогч тайлбар хийлээ. 

Шалгалтын явцад тус байгууллага дээр очиж хөрөнгө оруулалтын ажлуудтай 

танилцаж, холбогдох албан тушаалтнуудаас тайлбар тодруулга авч ажиллалаа. 

Байгууллагын удирдлагаас гаргасан тушаал шийдвэр: 

Тус сургуулийн удирдлагаас гаргасан зарим нэгэн тушаал шийдвэр нь Монгол 

хэлний дүрмийн алдаатай байлаа. Энэ алдаа дутагдлаа залруулж ажиллахыг үүрэг 

болгов. 



Аймгийн “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн эх үүсвэрээр хэрэгжүүлсэн 

ажлын талаар: 

 “Шинээр байгуулагдаж буй ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуульд дэмжлэг 

үзүүлэх тухай” аймгийн Засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/93 

дугаар захирамжийн дагуу сургалтын үйл ажиллагааны бэлтгэл ажлыг хангахад нэн 

чухал шаардлагатай хэрэглэгдэхүүнийг бэлтгэх зорилгоор “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-

ийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардлаас 50 000.0 мянган төгрөгийн дэмжлэг 

үзүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна. Улмаар аймгийн Орон нутгийн өмчийн газарт 

худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж, “Ноѐлогч Табоэн” ХХК 47 900.0 мянган 

төгрөгөөр хөтөлбөрт шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэхээр шалгарсан 

байна. Орон нутгийн өмчийн газраас аймгийн Засаг даргад хандан тендерт шалгарсан 

аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулж ажиллах тухай зөвлөмжийг албан бичгээр хүргүүлсний 

дагуу аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга Ч.Жаргалсайхан, 

Есөнбулаг сумын 4 дүгээр сургуулийн захирлаар ажиллаж байсан М.Эрдэнэбилэг, 

“Ноѐлогч табоэн” ХХК-ийн захирал Ц.Мөнхбат нар гэрээг байгуулан үзэглэсэн байна. 

 2019 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр байгуулсан “Багшийн хөгжлийн танхим, 

сургалтын цахим орчныг бүрдүүлэхэд шаардлагатай техник хэрэгсэл нийлүүлэх  гэрээ”-

д заасан 47 900.0 мянган төгрөгийн техник, тоног төхөөрөмжийг “Ажлын хэсэг байгуулах 

тухай” аймгийн Засаг даргын 2019 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/169 дүгээр 

захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг хүлээн авч, акт үйлдэн, данс бүртгэлд бүрэн 

тусгасан байна. 

Хүлээн авсан тоног төхөөрөмжийг жагсаалт 

 
                  /Мянган.төгрөгөөр/ 

№ 
Тоног 

төхөөрөмжийн 
нэр 

Марк 
Хэмжих 

нэгж 
Тоо 

хэмжээ 
Нэг бүрийн 

үнэ 
Нийт өртөг 

1 
Иж бүрэн суурин 

компьютер 

Ram-4GB DDR4 
Дэлгэц-20 инч 

DELL 
ш 15.0 1,050.0 15,750.0 

2 
43 инчийн LED 

телевизор 
43 инч LED UHD ш 32.0 550.0 17,600.0 

3 
75 инчийн UHD 

телевизор 
Rotenzo 75 инч 
3840х2160 UHD 

ш 1.0 3,400.0 3,400.0 

4 Нөөтбүүк / 
ACER intel Core 

i3-8130 Ram-4GB 
Hard-1TB 

ш 1.0 1,300.0 1,300.0 

5 Проектор 
NEC P501XG 

Prpfessional LCD 
ш 1.0 3,200.0 3,200.0 

6 Проектор 
EPSON SVGA 

800x600 
ш 1.0 820.0 820.0 

7 Дэлгэц 
Дэлгэцийн 

хэмжээ 244х183 
см 

ш 1.0 250.0 250.0 



8 Дэлгэц 
Дэлгэцийн 

хэмжээ 400х300 
см 

ш 1.0 380.0 380.0 

9 Принтер 
Samsung  3 

үйлдэлтэй хар 
ш 2.0 350.0 700.0 

10 Зөөврийн өсгөгч 2ш микрофонтой ш 1.0 1,100.0 1,100.0 

11 Тавиуртай сандал 
 

ш 40.0 85.0 3,400.0 

Нийт хөрөнгө оруулалтын дүн 47,900.0 

 

БСШУСЯ-аас нийлүүлсэн хөрөнгө оруулалт: 

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/157 дугаар 

захирамжаар Есөнбулаг сумд шинээр баригдаж байгаа 960 хүүхдийн сургуулийн 

ашиглалтын өмнөх захиргааг 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. Уг ажлын хэсэгт 

сургуульд шаардагдах сургалтын кабинет, төсвийн төсөөллийг хийхийг үүрэг болгосон.  

Уг ажлын хэсгээс сургалтын үйл ажиллагаанд шаардагдах тавилга хэрэгсэл, 

тоног төхөөрөмжийн тооцоог гаргаж холбогдох газруудад санал хүргүүлсний дагуу 

дараах тоног төхөөрөмжүүдийг авч ирсэн байсан. Үүнд: 

БСШУСЯ-аас нийлүүлсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт  

     
               / мян.төг / 

№ 

Барилга 
байгууламж, тоног 

төхөөрөмжийн 
нэрс 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэг бүрийн 
үнэ 

Нийт 
өртөг 

Санхүүжилтий
н эх үүсвэр 

Тайлба
р 

1 Захирлын ширээ ш 1 250.00 250.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

2 Захирлын сандал ш 1 100.00 100.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

3 
Захирлын өрөөний 

номын шүүгээ 
ш 1 230.00 230.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

4 
Бичиг хэргийн 
төмөр шүүгээ 

ш 1 290.00 290.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

5 
Самбар                                         

/дагалдах 
хэрэгслийн хамт/ 

ш 27 180.00 4,860.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

6 
Угтвар ширээний 

сандал 
ш 6 40.00 240.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

7 Багшийн сандал ш 27 30.00 810.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

8 
Номын сангийн 

тавиур 
ш 4 150.00 600.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

9 Угтвар ширээ ш 1 200.00 200.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

10 
Хувцасны шүүгээ                            
/ захиралын өрөө/ 

ш 1 230.00 230.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

11 Багшийн ширээ ш 27 160.00 4,320.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

12 Бичгийн шүүгээ ш 27 230.00 6,210.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

13 Принтер Canon ш 2 217.36 434.72 БСШУСЯ-аас Шинэ 

14 Хувилагч Canon ш 1 3,229.82 3,229.82 БСШУСЯ-аас Шинэ 

15 
Ширээний 

компьютерийн иж 
ш 3 1,403.82 4,211.46 БСШУСЯ-аас Шинэ 

16 Сурагч ширээ / том/ ш 297 101.25 30,072.14 БСШУСЯ-аас Шинэ 

17 Сурагч сандал / ш 796 37.32 29,708.31 БСШУСЯ-аас Шинэ 



том/ 

18 
Сурагч ширээ / 6 
настай хүүхдийн/ 

ш 96 65.50 6,288.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

19 
Сурагч сандал / 6 
настай хүүхдийн/ 

ш 93 30.37 2,824.41 БСШУСЯ-аас Шинэ 

20 6 нас ширээ ш 36 34.37 1,237.25 БСШУСЯ-аас Шинэ 

21 6 нас сандал ш 17 32.39 550.58 БСШУСЯ-аас Шинэ 

22 1-р хоолны тогоо ш 1 1,067.00 1,067.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

23 2-р хоолны тогоо ш 1 2,310.00 2,310.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

24 
Аяга 

ариутгагч,хатаагч 
ш 1 495.00 495.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

25 Буузны жигнүүр ш 1 572.00 572.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

26 Бэлтгэлийн ширээ ш 1 242.00 242.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

27 
Ган савны иж 

бүрдэл 
ком 1 538.67 538.67 БСШУСЯ-аас Шинэ 

28 Гурил зуурагч ш 1 572.00 572.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

29 Дээжний хөргөгч ш 1 385.00 385.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

30 Ус буцалгагч ш 1 220.00 220.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

31 Хөлдөөгч ш 1 572.00 572.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

32 Хөргөгч ш 1 858.00 858.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

33 
Цахилгаан махны 

машин 
ш 1 825.00 825.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

34 Цахилгаан пийшин ш 1 2,530.00 2,530.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

35 Шарах шүүгээ ш 1 1,265.00 1,265.00 БСШУСЯ-аас Шинэ 

36 32 инч телевизор ш 1 449.90 449.90 БСШУСЯ-аас Шинэ 

Нийт хөрөнгө 
оруулалтын дүн    

109,798.26 
  

 

Тус сургууль нь 2019 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс сургуулийн ажилчдаа 

томилон ажиллуулж сургалтын үйл ажиллагаа эхлэх бэлтгэл ажлыг хангаж БСШУСЯ-

аас ирсэн тоног төхөөрөмж, ширээ сандлуудыг угсарч суурилуулах ажлыг эхэлсэн 

байна. 

Өр үүсэх болсон шалтгаан: 

  Есөнбулаг сумын 4 дүгээр сургууль нь 2019 онд Боловсрол, Соѐл, Шинжлэх 

ухаан, Спортын яамнаас 701757.0 мянган төгрөгийн, орон нутгийн төсвөөс 379816.0 

мянган төгрөгийн, нийт 1081573.0 мянган төгрөгийн санхүүжилттэйгээр үйл ажиллагаа 

явуулахаар төсөв батлагдсан байна. Аймгийн ЗДТГ-ын СТСХ-ийн зарлагын 

мэргэжилтэн Н.Пагамдулам нь орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэх 379816.0 мянган 

төгрөгөөс, 7400.0 мянган төгрөгийг гэрэл цахилгааны зардалд, 272816.0 мянган 

төгрөгийг түлш, халаалтын зардалд, 9 600.0 мянган төгрөгийг цэвэр, бохир усны 

зардалд, 90000.0 мянган төгрөгийг урсгал засварын зардалд зарцуулахаар хуваарь 

гаргаж өгсний дагуу тус сургуулийн захирлаар ажиллаж байсан М.Эрдэнэбилэг нь нийт 

91 193.5 мянган төгрөгийн тавилга эд хогшил, урсгал засварын материал худалдан 

авсан гэж нягтлан бодогч Г.Мөнхжаргал тайлбарлав.  



 Төрийн сангийн мэргэжилтэн Н.Пагамдулам нь сургуулийн захирлаар ажиллаж 

байсан М.Эрдэнэбилэгийн гаргаж өгсөн төсвийн зарцуулалтын хуваариар төсөв батлах 

боломжгүй байсан тул урсгал засварт зарцуулах 90000.0 мянган төгрөгөөс 50000.0 

мянган төгрөгийг түлш халаалтын зардалд, 2200.0 мянган төгрөгийг гэрэл, цахилгааны 

зардалд гүйлгэн шилжүүлж үлдэгдэл 37800.0 мянган төгрөгийг урсгал засварын 

зардалд зарцуулахаар хуваарилж баталсан байна.  

Батлагдсан хуваариа сургуулийн захирал, нягтлан бодогч нар өөрсдөө олж үзэж, 

хуваарийн дагуу гүйлгээ хийх үүрэгтэй хэмээн Н.Пагамдулам тайлбарлаж байлаа. 

Байгууллагын төсөв захирагчийн зүгээс иргэн, ААН-тэй шууд гэрээ байгуулан 

худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулж тавилга эд хогшил худалдан авсны зэрэгцээ 

тохижилтийн ажил хийлгэснээр 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар 53393.5 мянган 

төгрөгийн өр төлбөр үүссэн байна. 

Есөнбулаг сумын Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуулийн зүгээс харилцагч 

иргэн, ААН-тэй үлдэгдлийн баталгааны маягтаар 2019 оны хагас жилийн байдлаар 

тооцоо нийлээгүй гэдэг шалтгаанаар санхүүгийн тайланд 53393.5 мянган төгрөгийн 

өрийг тусгаагүй гэж нягтлан бодогч тайлбарлалаа.  

Есөнбулаг сумын Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр  сургуулийн үйл ажиллагааг 

хэвийн эхлүүлэхэд зайлшгүй шаардагдах нэмэлт ажлууд болон тавилга эд хогшил 

худалдан авахад  Хасагтын гоѐл ХХК, иргэн Р.Мөнхцэцэгийн тавилгын үйлдвэр, иргэн 

Ц.Сүхбаатарын вакум цонхны үйлдвэр, иргэн Алтансоѐмбо, Шинэ-Алтай захын 

барилгын материалын худалдаа эрхлэгч иргэд, Улаанбаатар хотын тавилгын худалдаа 

эрхлэгч иргэн Ганболд, Баян-Өндөр ХХК, Акустик хавтангийн худалдаа ХХК-с нийт  

91193.5 мянган төгрөгийн  дүн бүхий дараах бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан 

авалтуудыг хийсэн байна. Үүнд:  

1. Хасагтын гоѐл ХХК-иар 2019 оны 03 дугаар сард сурагчдын хувцасны 

өлгүүрийг 3000.0 мянган төгрөгөөр, урлагийн заалны тайзны ажлыг 2500.0 мянган 

төгрөгөөр, бүжгийн заалны ажлыг 2620.0 мянган төгрөгөөр, гал тогоонд сурагчдын хоол 

авах текийг 1680.0 мянган  төгрөгөөр, жижүүрийн суух хаалтыг 508.0 мянган төгрөгөөр  

нийт 9800.0 мянган төгрөгийн ажлыг хийлгэсэн. Тус ажлыг хийлгэсэн зардлыг 

сургуулийн төсвийн урсгал засварын ангилалд тусгасан 37800.0 мянган төгрөгөөс 

тооцоог хийж дуусгасан.  

2. Есөнбулаг сумын иргэн Э.Алтансоѐмбоор гал тогооны хоол бэлтгэлийн ширээг 

590.0 мянган төгрөгөөр, гал тогооны 3-н дамжлагын ширээг 552.0 мянган төгрөгөөр, гал 

тогооны бохир авах ширээг 442.0 мянган төгрөгөөр, гал тогооны текэнд гүйдэг хаалгыг 

406.0 мянган төгрөг, үүдний хүлээлгийн буйданг 2400.0 мянган төгрөгөөр, ус буцалгагч 

дээжний хөргөгч байрлуулах ширээг 210.0 мянган төгрөгөөр, хүүхдийн хувцас солих 



сандал 6 ширхэгийг 750.0 мянган төгрөгөөр хийлгэж, нийт  5350.0 мянган төгрөгийг 

урсгал засварын зардлаас төлж тооцоог дуусгасан.  

3. Есөнбулаг сумын иргэн Сарангэрэлээс ангиудын 140 ширхэг хөшгийг 6300.0 

мянган төгрөгөөр, 50 ширхэг хогийн хувинг 750.0 мянган төгрөгөөр, халдаггүй аяга 180 

ширхэгийг 630.0 мянган төгрөгөөр, халбага сэрээ 200 ширхэгийг 300.0 мянган 

төгрөгөөр, урлагийн заалны тайзны хөшиг /60метр/ 540.0 мянган төгрөгөөр, багш нарын 

өрөө, менежерүүдийн өрөөний цонхны тфль 600.0 мянган төгрөгөөр, захирлын өрөөний 

ком хөшигийг 200.0 мянган төгрөгөөр, урлагийн заалны тайзанд дэвсэх хулдаас 1 

боодлыг 480.0 мянган төгрөгөөр нийт 9800.0 мянган төгрөгийн эд зүйлсийг урсгал 

засварын зардлаас гаргаж тооцоог дуусгасан.  

4. Натурал текстайл групп ХХК-с худалдан авсан хивсэн дрожны үнэ 1527.2 

мянган төгрөгийг урсгал засварын зардлаас төлж, тооцоо дуусгасан.  

5. Шинэ-Алтай захын Баянжин барилгын материалын дэлгүүрээс авсан 

материалын үнэ болох 2394.0 мянган төгрөгийг урсгал засврын зардлаас гаргаж тооцоо 

хийсэн.  

6. Есөнбулаг сумын иргэн Р.Мөнхцэцэгийн Говь-Алтай тавилгын  үйлдвэрээр 

хийлгэсэн нийт 8878.8 мянган төгрөгийн ажлууд болох эрэгтэй эмэгтэй дизайн 

технологийн кабинет, хими, физикийн кабинетуудад хийлгэсэн туршилтын ширээ 

сандал 4800.0 мянган төгрөг, багш хөгжлийн өрөөний номын тавиур 1200.0 мянган 

төгрөг, номын сан, багш хөгжлийн өрөөний компьютерийн тавиур ширээ 1332.0 мянган 

төгрөг, бага ангийн номын сангийн тавиур, ширээ хийлгэсэн 1546.8 мянган төгрөгийн 

ажлуудын зардлыг урсгал засварын зардлаас төлбөрийг барагдуулсан байна.   

Төлбөрийг нь шийдвэрлээгүй худалдан авалтын судалгаа 

                                                                                                      /Мянган төгрөг/   

№ Худалдаж авсан хөрөнгийн нэр 
Хэмжих 

нэгж 
Тоо 

хэмжээ 

Нэг 
бүрийн 

үнэ 

Нийт 
үнэ 

Худалдан 
авалт хийсэн, 

ажил 
гүйцэтгүүлсэн 
байгууллага 

1 Тавилга эд хогшил   

1 
Багш ширээ ш 

          
35  

            
200.0  

      
7,000.0  

Улаанбаатар 
хот Эрдэнэбилэг 

дарга 

2 
Багш сандал ш 

          
75  

              
35.0  

      
2,625.0  

3 
Лекцийн сандал ш 

          
20  

              
80.0  

      
1,600.0  

4 
Оффис ширээ/2 хүний/ ш 

             
2  

            
450.0  

          
900.0  

5 
Оффис ширээ/1 хүний/ ш 

             
1  

            
250.0  

          
250.0  

Дүн 
   

12,375.0 

6 
Гал тогоонд сурагчдын хоолны 

ширээ 
ш 

          
20  

            
200.0  

      
4,000.0  

Сарангэрэлээс   
4 дүгээр сард 

худалдан авсан  
7 

Гал тогоонд сурагчдын хоолны 
сандал 

ш 
        

120  
                

8.0  
          

960.0  



8 

Багш нарын хооллох, амрах өрөөнд 
буйдан 

ш 
             
2  

            
660.0  

      
1,320.0  

9 
Төмөр шкаф /15 нүдтэй/ ш 

          
10  

            
350.0  

      
3,500.0  

Дүн    
9,780.0 

10 
Оффис ширээ /том, түмбүчиктэй/ ш 

             
1  

            
285.0  

          
285.0  

2019 оны 04 
дүгээр сард 

авсан Капитал 
банкны 

хэрэглэж байсан 
хөрөнгө 

11 
Оффис ширээ /жижиг, түмбүчиктэй/ ш 

             
2  

            
255.0  

          
510.0  

12 
Компьютер /ком/ ш 

             
2  

            
560.0  

      
1,120.0  

13 
Бичгийн төмөр шүүгээ ш 

             
2  

            
225.0  

          
450.0  

14 
9 нүдтэй, 6 нүдтэй төмөр шүүгээ ш 

             
3  

            
250.0  

          
750.0  

15 
Архивын шүүгээ ш 

             
2  

            
125.0  

          
250.0  

16 
Бичгийн шкаф ш 

             
2  

            
295.0  

          
590.0  

17 
Дугуйтай сандал ш 

             
5  

              
80.0  

          
400.0  

18 
Дугуй том ширээ ш 

             
1  

            
285.0  

          
285.0  

19 
Принтер /HP/ ш 

             
2  

              
85.0  

          
170.0  

20 
Принтер /HP 3 үйлдэлтэй/ ш 

             
1  

            
150.0  

          
150.0  

21 
Компьютерийн ширээ /түмбүчик, 

хаалттай/ 
ш 

             
3  

            
198.0  

          
594.0  

22 
Дугуй ширээ ш 

             
1  

            
125.0  

          
125.0  

23 
Төмөр сандал /3 хүний коридорын/ ш 

             
1  

            
100.0  

          
100.0  

24 
Хувцасны өлгүүр ш 

             
1  

              
29.6  

            
29.6  

25 Ширээ ш 
             
1  

            
165.0  

          
165.0  

26 Тог баригч ш 
             
3  

              
95.0  

          
285.0  

Дүн    
6,258.6 

27 Самбар /120*240м/ ш 
             
5  

            
200.0  

      
1,000.0  

Улаанбаатар 
хот Нарантуул 

зах Иргэн 
Д.Ганболд 

28 Самбар /120*90/ ш 
             
1  

              
50.0  

            
50.0  

29 Самбар /90м*60м/ ш 
             
1  

              
30.0  

            
30.0  

30 
Самбарын хөл ш 

             
2  

              
35.0  

            
70.0  

Дүн 

   

1150.0 

  
Нийт дүн       

  
29,563.6    

2 Урсгал засвар   

1 Акустик хавтан /1.2м * 2.0м/ ш       100  
          

45.0  
    

4,500.0  
Улаанбаатар 
хот Акустик 
хавтангийн 
худалдаа 

2 А4 Soronz ш        60  
            

5.0  
       

300.0  

3 Хуулга боодол        10  
          

18.0  
       

180.0  

Дүн 
   

4,980.0 

4 
Номын сангийн тавиур \Ханан 

хэлбэртэй\ 
ком       1.0  

     
1,646.4  

    
1,646.4  

Хасагтын гоѐл 
ХХК 4-р сард 



5 
Багш нарын хувцас солих өрөөний 

өлгүүр, сандал 
ком       2.0  

           
450  

       
900.0  

хийсэн  

Дүн 
   

2,546.4 
 

6 
Нийгмийн ажилтан сэтгэлзүйчийн 

өрөөнд сэтгэлзүйн туслалцаа 
үзүүлэх өрөө байгуулж хаалт хийх 

м2        25  
          

85.0  
    

2,125.0  

Вакум цонхны 
үйлдвэр 

Ц.Сүхбаатар 4-р 
сард гэрээ 

хийсэн.   

7 
 Эмчийн өрөөнд үзлэгийн өрөө 

байгуулж хаалт хийх 
м2        29  

          
85.0  

    
2,465.0  

8 
Гал тогоонд тусгаарлагч вакум 

хаалт хийх 
м2        19  

          
85.0  

    
1,615.0  

9 
Хүүхдийн хувцасны өлгүүрийн 

өмнүүр хаалт хийх 
м2        35  

          
85.0  

    
2,975.0  

Дүн 
   

9,460.0 
 

10 
Хүнсний агуулахад тавиур хийх 

банз авах /харуулдсан 4м урттай  
3.5 см банз/ 

ш        35  
            

8.0  
       

280.0  
Баянжаргал 
Индэрт багт 

мужаан 
Дүн 

   
280.0 

 
Нийт дүн       

  
20,386.4    

3 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл 
     

11 
Сургуулийн гадна дотор талбайн 

тохижилт, үзүүлэн, самбар хийхэд 
авсан материалын үнэ 

ком 1 2,068.0 2,068.0 

Шинэ -Алтай зах 
Барилгын 

материалын 
дэлгүүрүүд 

Иргэн 
Адьяабазар, 
Чулуунбат, 

Мягмардорж, 

12 

Гал тогоонд шаардлагатай сав, аяга 
таваг хэрэглэл болон үйлчлэгч 

нарын ажлын багаж хэрэгсэл, ариун 
цэврийн өрөөний угаалтуур, хогийн 

хувин авахад 

ком 1 2,475.5 2,475.5 

Шинэ-Алтай 
захын  Баянгол 

дэлгүүр, 
Туяацэцэг 

Нархан 
супермаркет, 

Алтайн нуруун 
шонхор ХХК 

13 
Ус буцалгагч /жижиг 4ш, Том 1ш, 

уртасгагч залгавар-3ш/ 
ш 1.0 676.0 676.0 

Next 
электроникс 

14 Ангиудын  хаяг ш 62.0 4.0 248.0 

Мастер дизайн 15 Зургийн хүрээ м 20.0 6 120.0 

16 Байгууллагын гадна  хаяг ш 62.0 4 320.0 

17 Хамт олны зураг /60*90/ ш 1.0 180.0 180.0 Дурсамж Гэрэл 
зургийн студи 18 Хамт олны зураг /30*40/ ш 5.0 45.0 225.0 

19 
Акрилл үсэг, самбар хийлгэсэн 

ажлын хөлс 
ком 1.0 351.0 351.0 

Монгол Дизайн 
студи 

  Нийт дүн 
   

6,663.5 
 

  Дүн 
   

53,393.5 
 

 

Жич: Аймгийн ЗДТГ-ын СТСХ-ийн зарлагын мэргэжилтэн, Есөнбулаг сумын 

Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуулийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын 

ойлголцлын зөрүүтэй байдал, Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээл сургалтын үйл 

ажиллагааг эхлүүлэх цаашид хэвийн явуулахад шаардлагатай тавилга, тоног 

төхөөрөмж, эд хогшил, техник хэрэгсэл худалдан авч бэлтгэх хөрөнгийн асуудлыг эрх 

бүхий байгууллагуудаас бүрэн шийдвэрлээгүй үед хичээл сургалтын үйл ажиллагааг 



эхлүүлэх шийдвэр гарсан нь цаг хугацааны хувьд шахуу байсан, аймгийн Мэргэжлийн 

хяналтын газраас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу сургуулийн гал тогоо, хоолны заал, 

сургуулийн эмчийн өрөөнд тусгаарлах хаалт зээлээр хийлгэсэн зэргээс шалтгаалан өр 

үүссэн байна.  

  Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт: 

 Шилэн дансны нэгдсэн цахим цэс хөтлөлтийн байдалд үнэлгээ хийхэд аливаа 

цэсэнд байршуулах мэдээлэл гараагүй гэдэг шалтгаанаар 0; 1 гэсэн цифрүүдийг бичиж 

хадгалсан зөрчил илэрлээ. Байгууллагын нягтлан бодогчийг байлцуулан цахим орчинд 

заавар зөвлөгөө өгч ажиллав. 

        ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

     1. 13108676 төгрөгийн дүн бүхий 7 удаагийн доорх гүйлгээнүүд Төрийн сангийн 

үйл ажиллагааны журмыг  

д/д Гүйлгээ хийсэн 
огноо 

Гүйлгээний дүн 
/төгрөг/ 

Зөрчлийн тайлбар 

1 2019.05.29 922433 

Нягтлан бодогч гарын үсэг зураагүй. 
2 2019.05.29 200000 

3 2019.05.29 350000 

Захирал тамга дарж баталгаажуулаагүй. 
4 2019.05.31 1468500 

5 2019.05.31 166311 Төсвийн шууд захирагч, Нягтлан бодогч, төрийн 
сангийн мэргэжилтэн гарын үсэг зурж, хянаж 

баталгаажуулаагүй. 
6 2019.05.31 1432 

Дүн 3108676  

 

2.  2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар үүссэн 53393.5 мянган төгрөгийн өр 

төлбөрийг санхүүгийн тайланд тусгаагүй байна. Энэхүү үйлдэл нь Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн  14.4./Нягтлан бодох бүртгэлд дараах 

зүйлсийг заавал бүртгэнэ:/, 14.4.3./бүх өр төлбөр;/ дахь заалтыг 

3.  55206.8 мянган төгрөгийн үнэ бүхий тавилга, эд хогшил худалдан авсан 

боловч данс бүртгэлд тусгаагүй байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 6 

дугаар зүйлийн 6.1 дэхь заалт/Аж ахуйн нэгж, байгууллага нягтлан бодох бүртгэлээ 

аккруэл сууриар хөтлөнө./, 3 дугаар зүйлийн 3.1.1 дэхь заалт/”нягтлан бодох бүртгэлийн 

аккруэл суурь” гэж мөнгө хүлээн авсан , эсхүл төлсөн эсэхээс хамаарахгүйгээр орлогыг 

олсон үед зардлыг гарсан үед хүлээн зөвшөөрч бүртгэх аргыг/-ыг  

4. Иргэн н.Сарангэрэлээс 9780.0 мянган төгрөгийн, иргэн Ц.Сүхбаатараас 9460.0 

мянган төгрөгийн худалдан авалтыг босго үнэд багтаасан байна. Энэ үйлдэл нь Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 

хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5 /Энэ хуулийн 8.1 дэх хэсэгт заасан босго үнэд 



багтаах, эсхүл нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмыг хэрэглэхээс зайлсхийх 

зорилгоор нийт төсөвт өртгийг хувааж хэд хэдэн тендер шалгаруулалт явуулахыг 

хориглоно./ дахь заалтыг 

5. Тус сургуулийн төсвийн шууд захирагч өөрийн хөрөнгөөр 12375.0 мянган 

төгрөгийн үнэ бүхий тавилгыг бэлтгэн нийлүүлж, сургуулиас авах авлага үүсгэсэн 

байна. Энэ үйлдэл нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2./Энэ хуулийн 8.1.1-д 

заасан босго үнээс дээш төсөвт өртөгтэй бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авахад 

энэ хуульд өөрөөр заагаагүй бол нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмыг 

хэрэглэнэ./ дахь заалтыг тус тус зөрчсөн байна.    

НАЙМ:  ДҮГНЭЛТ 

 Сургуулийн удирдлага санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, дүрэм , 

журам, зааврыг мөрдөх тал дээр анхаарч ажиллаагүй байна гэж хяналт хийсэн 

бүрэлдэхүүний зүгээс дүгнэж байна. 

        ЕС : ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ. 

    1. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллах. 

        2. Төрийн сангийн журмыг мөрдөж ажиллах. 

 3. Архив бичиг хэргийн стандарт, Монгол хэлний зөв бичих дүрмийг мөрдөж 

ажиллах. 

 4. Төсвийн тухай, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг мөрдөж ажиллах.  

   5. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах тухай хуулийг мөрдөж ажиллах. 
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