
 

 Санхүүгийн  хяналт шалгалт 

хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО.  

 Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын 

албанд иргэнээс ирүүлсэн өргөдлийн Есөнбулаг сумын 6 дугаар цэцэрлэгийн 2017 

оны баримтаас өргөдөлд тусгасан төрийн албан хаагчид олгох үр дүнгийн 

урамшууллыг ажилласан хугацаанд нь олгоогүй байгаа нь холбогдох хууль 

тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхийг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн дагуу 

шалгаж, шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэж, засч 

залруулахад хяналт шалгалтын зорилго оршино.  

       ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

 Санхүүгийнхяналт, аудитын албаны санхүүгийнхяналтшалгалтын 

Улсынбайцаагч А.Бүрэндэлгэр2019 оны 01 дүгээр сарын 14-нийөдрөөс 01 дүгээр 

сарын 16-ныөдрийгдуустал ажлын 3-н өдрийн хугацаанд төлөвлөгөөт бус хяналт 

шалгалт хийв. 

 ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Өргөдөлд дараах зүйлүүдийг шийдвэрлэж өгөхийг хүссэн байна. 

Үүнд: 

- 2017 онд олгосон төрийн албан хаагчид ажлын үр дүнгийн урамшууллыг 

ажилласан хугацаанд олгож өгнө үү гэснийг шалгалтанд бүрэн хамруулах, хариуг 

хуулийн хугацаанд хүргүүлэх. 

 ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТААР ДАРААХ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 

ШАЛГАЛТАНД ХАМРУУЛАВ. 

Манай байгууллагад ирүүлсэн өргөдөлд Б.Алгаа нь 2008 оноос 2017 оны 09 

дүгээр сарын 01-ийг хүртэл тус цэцэрлэгт тогоочоор ажиллаж байгаад өндөр насны 

тэтгэвэрт гарсан байна.Тэтгэвэр тогтоолгоход нь мөнгөн урамшуулал олгох УИХ-ын 

2017 оны 11 дүгээр сарын 09ний өдрийн 67 дугаар тогтоол гараагүй байсан ба 



ажиллаж байсан хугацаанд нөхөн олгоогүй нь санхүүгийн баримт, ажил хариуцаж 

байсан албан тушаалтануудаас тодруулахад нотлогдож байна.  

ТАВ: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

Б.Алагаад төрийн албан хаагчид ажлын үр дүнгийн урамшуулалд олгосон 

300.0 мянган төгрөгөөс ажилласан хугацаанд ногдуулан 180.0 мянган төгрөгийг 

олгоогүй байгаа нь Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 

“Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль баталсантай 

холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” 67 дугаар тогтоолын 1.1/ 2017 оны төсвийн жилд 

төрийн өндөр албан тушаалтан, шүүгч, прокуророос бусад төрийн албан хаагчид 300.0 

мянган төгрөгийн ажлын үр дүнгийн урамшуулал олгох/, Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай 

хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1/Цалин хөлс нь үндсэн цалин, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл, 

шагнал урамшууллаас бүрдэнэ./, 49 дүгээр зүйлийн 49.1/Ажилтны цалин хөлсийг хийснээр, 

цагаар, бусад хэлбэрээр хөдөлмөрийн үр дүнд нь тохирууланолгоно./ дэх заалтыг тус тус 

зөрчсөн байна.  

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 180.0 мянган төгрөгийг ажилтанд 

олгохоор төлбөрийн акт тогтоосныг холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулсныг 

хүлээн зөвшөөрсөн болно.  

 Улсын байцаагчийн тогтоосон шийдвэрийн биелэлтийг хангуулж, 2019 оны 05 

дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, 

аудитын албанд албан бичгээр хариу ирүүлэхийгЕсөнбулаг сумын 6 дугаар 

цэцэрлэгийн эрхлэгч, төсвийн шууд захирагч Ч.Мөнхтуяа, нягтлан бодогч 

С.Ууганбаярнарт хариуцуулав. 
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