
 

 

 

 

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 05дугаар сарын 21-

нийөдрийн21-03/04/17дугаарудирдамжийн дагуу аймгийн ЗДТГ-ын 2018 оны  санхүүгийн 

үйл ажиллагаа ньМонгол Улсын “Төсвийн тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн  өмчийн 

тухай”, “Хөдөлмөрийн тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн  өмчийн хөрөнгөөр бараа, 

ажил,  үйлчилгээ худалдан авах тухай”,“Нягтлан бодох бүртгэлийн 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 ахлан, дотоод аудитор Б.Дэлгэрбаяр нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр2019 

оны06 дугаар сарын 03-ныөдрөөс2019 оны 06 дугаар сарын21-нийөдрийгдуустал ажлын 

15 өдрийн хугацаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийхээр удирдамжид тусгасан боловч 

2019 оны эхний хагас жилийн тайлан мэдээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт 

гаргахтай холбоотойгооршалгалтын хугацааг сунгав. 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

ЗДТГ-ын 

тайлантхугацаанысанхүүгийнанханшатныбаримтаассанхүүгийнтайланхүртэлхбаримтууд

, эдхөрөнгийндэлгэрэнгүйбүртгэл, тооллогынматериалууд, 

нийгмийнболонэрүүлмэндийндаатгалыншимтгэл төлөлттайлагналын баримт 

материалууд зэрэг хяналт шалгалтын удирдамжид заасан асуудлуудыг шалгалтанд 

бүрэнхамруулав. 

ДӨРӨВ:ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАНОБЬЕКТЫНТАЛААРХ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь0570001042 тоот улсын 

бүртгэлийн гэрчилгээ,9017585тоот регистрийн дугаартай,төр, эдийн засаг, 



нийгмийн бодлогын удирдлагын үйл ажиллагаа гэсэн үндсэн чиг үүрэгтэйгээр тус 

аймгийн Есөнбулаг сумын 10 дугаар багтүйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд, төсвийн шууд 

захирагчаарЧ.Бат-Эрдэнэ, нягтлан бодогчоор Н.Наранцэцэгнар ажиллан төсвийн 

хөрөнгийг захиран зарцуулж ирсэн байна. 

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Аймгийн Аудитын газраас тус байгууллагын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний 

өдрөөрх санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, цэвэр хөрөнгө, өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн 

гүйлгээ болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланд санхүүгийн тайлангийн аудит хийж 

материаллаг зүйлсийн хувьд Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 

хууль болон холбогдох стандартад нийцүүлж, Сангийн сайдын баталсан бодлого, 

журам, зааврын дагуу үнэн, бодитой, шударга илэрхийлсэн тул “ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ” 

санал дүгнэлт өгч дараах зөрчилд төлбөрийн акт тогтоосон байна. 

1. Тайлант онд Ардын дуу бүжгийн Алтай чуулгын даргаар ажиллаж байсан 

Э.Отгонбаатарт шүүхийн шийдвэрийн дагуу 14.99 сая төгрөгийн цалингийн нөхөн 

олговор олгож, 0.11 сая төгрөгийн тэмдэгтийн хураамж байгууллагын төсвөөс төлж 

төсөв хохироосон, 

2. Аймгийн аюулгүй нөөцөд 2016, 2017 онд бэлтгэсэн өвс тэжээлийн мөнгийг 9.43 

сая төгрөгөөр дутуу төвлөрүүлсэн байна. ХХААГ-ын ирүүлсэн тооцооноос үзэхэд 0.75 

сая төгрөгийн бараа материалын үлдэгдэлтэй гэх боловч тайлан тооллого, тооцоогоор 

баталгаажаагүй, 5.88 сая төгрөгийн өвс тэжээлийн авлагын тооцоо байгаа хэдий ч 

тооцоо нийлсэн актаар баталгаажаагүй, 938 боодол буюу 2.79 сая төгрөгийн өвс, 

тэжээлийг хулгайд алдсан гэж цагдаагийн байгууллагад шалгагдсан боловч нотлох 

баримтаар дэмжигдэхгүй бөгөөд хариуцлагагүй үйлдэл болсон. 

Дараах зөрчилд албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

Үүнд: 

1. Нэмэлт санхүүжилтийн данснаас зориулалт бусаар Тонхил сумын спорт заалны 

барилга угсралтын ажилд 70.0 сая төгрөгийн, баяр наадмын зардалд 10.0 сая төгрөгийн 

санхүүжилт олгосон. 

2. Жилийн эцсээр 9.45 сая төгрөгийн бараа материалын үлдэгдлийг тооллогод 

хамруулаагүй, 

3. ЗДТГ-ын 6 автомашины спидометрийн заалт эвдэрсэн бөгөөд шатахууны тооцоог 

бодохдоо заалтыг тулгахгүйгээр зөвхөн явах километрээр тооцоолж байгаа нь 

шатахууны зарцуулалтыг нарийн тооцох боломжгүй бөгөөд үнэн бодитой эсэх нь 

эргэлзээтэй, 

4. Аймгийн аюулгүйн нөөцийн өвс, тэжээлийг хариуцсан нягтлан бодогч байхгүй, 

хариуцаж буй ХХААГ-ын нярав, мэргэжилтэн нар нь бараа материалын тайлан 



гаргадаггүй, тооллого, тооцоо хийдэггүй, зээлээр өвс, тэжээл борлуулсан ч тооцоо 

нийлсэн акт үйлддэггүй, хяналт тавьж ажиллаагүй зэрэг  

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт, нэгдсэн цахим системд 

байршуулсан мэдээллийн чанар, бодит байдалд үнэлгээ өгөх.  

 а/ Шалгалтад хамрагдаж буй тайлант онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд 

байршуулах 149 мэдээллээс 136 мэдээллийг хуулийн хугацаанд,13 мэдээллийг хугацаа 

хоцорч байршуулсан байна. 

 б/ 2018 онд байгууллагын даргын хөрөнгө, мөнгө зарцуулах тухай нийт 60457.7 

мянган төгрөгийн 10 тушаалыг байршуулаагүй байна. 

 6.9: Ажилтнуудаас ирсэн өргөдөл хүсэлт, түүний шийдвэрлэлт: 

 Хяналт шалгалтын явцад ЗДТГ-ын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч 

С.Байгальмаа 70483065 дугаарын утсаар холбогдож “Би 2018 оны 2 дугаар сард тус 

байгууллагад хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилогдон ажилласан. 

Ажил ихтэй гэдэг шалтгаанаар 2018 онд ээлжийн амралтаа биеэр эдлээгүй боловч 

надад ямар нэгэн мөнгөн урамшуулал олгоогүй.” Үүнийг шалгаж өгнө үү гэсэн хүсэлт 

тавьсан. 

 Шалгахад: Төсөв захирагчийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн Б/02 

дугаар тушаалаар С.Байгальмааг ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлтийн хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр томилсон байгаа 

бөгөөд тухайн ажилтан дотоод журамд заасны дагуу 2018 оны 12 дугаар сарын 01-ний 

өдрөөс эхлэн ээлжийн амралт авах эрх  үүссэн байна.  

 “Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах” тухай төсөв захирагчийн 2017 оны 05 дугаар 

сарын 25-ны өдрийн А/22 дугаар тушаалаар батлагдсан хөдөлмөрийн дотоод журмын 

7.6 /Жил бүрийн 3 дугаар сараас эхлэн албан хаагчдын ээлжийн амралтын хуваарийг 

Тамгын газрын даргын тушаалаар баталж гаргах бөгөөд амралтын хугацааг 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлд заасны дагуу тогтооно. Ээлжийн амралтын 

хоорондох хугацаа 6 сараас доошгүй байна. Шинээр ажилд орсон төрийн албан хаагч 

10 сар ажилласны дараа амралт эдлэх эрх үүснэ” гэж заасан байна.  

 “Хөдөлмөрийн тухай” хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.1.дэхь заалт /Ажилтанд жил 

бүр ээлжийн амралт олгож биеэр эдлүүлнэ. Ажлын зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн 

амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй ажилтанд мөнгөн урамшуулал олгож болно. Мөнгөн 

урамшуулал олгох журмыг хамтын гэрээгээр, хамтын гэрээгүй бол ажилтантай 

тохиролцсоны үндсэн дээр ажил олгогчийн шийдвэрээр зохицуулна./-ын дагуу ажил 

олгогч нь ажилтанд  мөнгөн урамшуулал олгох талаар шийдвэр гаргаагүй байгаа учраас 

уг ажилтанд мөнгөн урамшуулал нөхөж олгох асуудлыг  шийдвэрлэх боломжгүй байна.   

ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ 

ШАЛТГААН,ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 



1. Байгууллагын даргын “Б.Элбэгжаргалд тэтгэмж олгох тухай” 2018 оны 12 

дугаар сарын 13-ны өдрийн Б/43 дугаар тушаалыг үндэслэн Хөрөнгө оруулалт, 

хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Элбэгжаргалд 2018 оны 12 

дугаар сарын 17-ны өдөр 23100.0 мянган төгрөгийн тэтгэмж олгон, ”Б.Элбэгжаргалыг 

ажлаас чөлөөлөх тухай” 2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн Б/44 дүгээр 

тушаалаар 2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрөөр тасалбар болгон ажлаас чөлөөлсөн 

боловч ажлын нэг өдрийн дараа“Б.Элбэгжаргалыг ажилд томилох тухай” 2018 оны 12 

дугаар сарын 31-ний өдрийн Б/46 дугаар тушаалаар үндсэн ажилд нь эгүүлэн томилж, 

өнөөдрийг хүртэл төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад олгодог нэг 

удаагийн тэтгэмжийг төрийн сангийн дансанд буцаан төвлөрүүлэлгүйгээр үүрэгт ажлаа 

хийж байгаа ньТөрийн албаны тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3./Хуульд өөрөөр 

заагаагүй бол төрийн жинхэнэ албан хаагч нь тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрмэгц 

төрийн албанаас чөлөөлөгдөх, эсхүл төрийн алба хаах насны дээд хязгаар хүртэлх 

хугацаанд ажиллах хүсэлтээ гаргана. Уг хүсэлтийг тухайн байгууллагын эрх бүхий 

албан тушаалтан хүлээн авч төрийн албанаас чөлөөлөх, эсхүл түүний үйл 

ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээ, туршлага, эрүүл мэндийн 

байдал зэргийг харгалзан үзсэний үндсэн дээр төрийн алба хаах насны дээд хязгаар 

хүртэлх хугацаанд үргэлжлүүлэн ажиллуулах шийдвэр гаргана. Төрийн жинхэнэ албан 

хаагч тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрмэгц болон төрийн алба хаах насны дээд хязгаар 

хүртэл үргэлжлүүлэн ажиллуулахаар тогтоосон хугацаа дуусмагц төрийн албанаас 

чөлөөлөгдөх тухай хүсэлтээ гаргаагүй нь захиргааны санаачилгаар түүнийг төрийн 

албанаас чөлөөлөхөд саад болохгүй. Мөн Засгийн газрын 2019 оны 07 дугаар 

тогтоолын  5.3/Төрийн албан хаагч ажил олгогчид өргөдлөө гаргаж, төрийн албанаас 

чөлөөлөгдсөний дараа түүнд энэ журамд заасны дагуу нэг удаагийн буцалтгүй 

тусламж олгоно. Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагаас өндөр насны 

тэтгэвэрт гарсан хүн төрийн байгууллагад дахин ажиллаж байгаа тохиолдолд  

түүнд нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгохгүй./ дахь заалтыг  

2. Байгууллагадаа дотоод хяналтын нэгж томилон ажиллуулаагүй нь  Засгийн 

газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолыг 

3.2018 онд 13 мэдээллийг шилэн дансны цахим санд хуулийн хугацаа хоцорч 

байршуулсан байгаа ньШилэн дансны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3/Тогтоосон 

хугацаанд, тогтмол, шуурхай мэдээлдэг байх/ дахь заалтыг 

4. 2018 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр ЗДТГ-ын Хаан банк дахь 5315620466 

тоот түр дансруу Төрийн бус байгууллагад төсвөөс олгох дэмжлэг зардлаас 1000.0 

мянган төгрөгийг хөрөнгө, мөнгө зарцуулах холбогдох шийдвэр болон анхан шатны 

баримтгүйгээр шилжүүлэн зориулалт бусаар зарцуулсан нь Төсвийн тухай хуулийн 16 

дугаар зүйлийн 16.5.5/Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/ дахь заалт, 



Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.7/.Анхан шатны 

баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг 

хориглоно./ дахь заалтыг тус тус 

5. Төсөв захирагчийн “Урамшуулал олгох тухай” 2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны 

өдрийн Б/45 дугаар тушаалаарөөртөө 650,0 мянган төгрөгийн, Аймгийн Засаг дарга 

С.Гансэлэмд удирдах дээд шатны байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны ажил 

дүгнэж, урамшуулал олгох шийдвэргүйгээр 900.0 мянган төгрөгийн үр дүнгийн 

урамшуулал олгосон байгаа нь “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 

сонирхлыг зохицуулах,  ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай” 

хуулийн 11 дүгээр зүйлийн11.1./Албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхдээ өөрийн 

болон өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн хувийн ашиг сонирхлыг хөндсөн 

захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, хяналт, шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, 

гэрээ байгуулах, эдгээрийг хэлэлцэх, бэлтгэх, оролцох зэрэг үйл ажиллагаа 

явуулахыг хориглоно./дэх заалтыг зөрчиж байна. 

6. Төрийн сангийн төлбөр тооцооны мэргэжилтэн Д.Ундрахбаяр, Төрийн захиргаа 

удирдлагын хэлтсийн хүний нөөцийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Б.Итэшмаа нарын 

үндсэн цалинг ТЗ-6 зэрэглэлээр тогтоосон байгаа нь Засгийн газрын 2007 оны 354 

дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтыг 

7. Дээрх ажилтнуудын албан тушаалын ангилал зэрэглэлийг буруу тогтоосонтой 

холбоотойгоор Төрийн сангийн төлбөр тооцооны мэргэжилтэн Д.Ундрахбаярт 679.9 

мянган төгрөг, Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн хүний нөөцийн бодлого 

хариуцсан мэргэжилтэн Б.Итэшмаад /2018 оны 1-4 сард/ 206.6 мянган төгрөгийг нийт 

886.5 мянган төгрөгийн цалинг илүү тооцож олгосон байгаа нь  “Төсвийн тухай “ 

хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16,5 дахь заалт, Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр 

тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, Засгийн Газрын 2014 оны 332 дугаар тогтоолыг тус тус 

8. Хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга Д.Баттайван, төрийн сангийн ахлах 

мэргэжилтэн Н.Пагамдулам, төрийн сангийн мэргэжилтэн Д.Ундрахбаяр нарт ажил 

хавсран гүйцэтгэсний нэмэгдлийг тухайн  гүйцэтгэж буй ажил үүргийн албан тушаалын 

цалингаас бус үндсэн ажлын цалингаас тооцон олгож байгаа нь Засгийн газрын 2007 

оны 354 дүгээр тогтоолыг 

9. 2018 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр байгууллагын түр данснаас 550.0 

мянган төгрөгийг ЗДТГ-ын дарга Ч.Бат-Эрдэнийн Хаан банк дахь 5084369008 тоот 

дансруу шилжүүлсэн боловч зарцуулалтын анхан шатны баримт байхгүй байгаа 

ньТөсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5/Батлагдсан төсвийг зориулалтын 

дагуу зарцуулах/ дахь заалт, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар 

зүйлийн 13.7/.Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн 

тайланд тусгахыг хориглоно./ дахь заалтыг тус тус 



10. Төрийн үйлчилгээний ажилтан А.Алтанцэцэг, Н.Одончимэг, Ж.Цэцэгмаа, 

Д.Сувдаа, А.Алтанхуяг нарт ур чадварын нэмэгдлийг ажлын үр дүнтэй нь 

уялдуулалгүйгээр сар бүр тогтмол олгосонбайгаа нь Засгийн газрын 1995 оны 96 

дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралт 2/ Эрхэлсэн ажлаа мэргэжлийн өндөр түвшинд 

гүйцэтгэдэг буюу бусдаас илүү дэвшилтэт арга барилаар ажиллаж өндөр амжилт 

гаргасан, эсвэл гоц авъяастай ажилтанд ур чадварын нэмэгдэл олгоно./, 4./ Ур 

чадварын нэмэгдлийг олгох, олгож байгаа нэмэгдлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, 

бууруулах, хасах асуудлыг энэ журмын 2; 8-д заасан шалгуурыг үндэслэн тухайн 

байгууллагын эрх баригчийн тушаалаар шийдвэрлэнэ./, Хүн амын бодлого, 

хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 1996 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 

63/104 дүгээр тушаал буюу “Төрийн үйлчилгээний албаны түгээмэл мэргэжлийн албан 

хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг журам”-ын хавсралтын 5/Ажилтанд 

олгож байгаа ур чадварын нэмэгдлийг заасан хязгаарт багтаан нэмэгдүүлэх, 

бууруулах асуудлыг улирал бүр хэлэлцэн шийдвэрлэж байна./, 7/Ур чадварын 

нэмэгдлийг ажилтнуудын цалинг нэмэх, амьдрал ахуйг харгалзах зэргээр 

хавтгайруулан олгохыг хориглоно./ дахь заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна. 

11. Байгууллагын даргын “Урамшуулал олгох тухай” 2018 оны 12 дугаар сарын 

28-ны өдрийн Б/45 дугаар тушаалаар сахилгын шийтгэлтэй ХОХБТХ-ийн дарга 

С.Байгальмаад 550.0 мянган төгрөгийн,  мэргэжилтэн У.Мягмарцэрэнд 300.0 мянган 

төгрөгийн нийт 850.0 мянган төгрөгийн урамшуулал олгосон нь  Хөдөлмөрийн дотоод 

журмын 12.5/Сахилгын шийтгэл 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх бөгөөд энэ 

хугацаанд дотоод журамд заасан шагнал, урамшуулал олгохгүй. Сахилгын шийтгэл 

хүчинтэй хугацаа дуусаагүй байхад дахин зөрчил гаргасан бол ажлаас чөлөөлөх 

хүртэл арга хэмжээ авна./ дахь заалтыг 

Жич:  

1.Төсөв захирагчийн 2017 оны 7 дугаар сарын 02-ны өдрийн Б/19 дүгээр 

тушаалаар Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн даргын 

үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч С.Байгальмаад “Сануулах” сахилгын шийтгэл ногдуулжээ./ 

Тушаалыг хавсаргав./ 

2. Төсөв захирагчийн 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн Б/37 дугаар 

тушаалаар Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн даргын 

үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч С.Байгальмаад “Сануулах” сахилгын шийтгэл ногдуулжээ. 

/Тушаалыг хавсаргав./ 

12. 2018 оны эцсийн санхүүгийн тайланд тухайн онд Орон нутгийн хөгжлийн 

сангаас  авто машины сэлбэг, хэрэгсэл худалдан авахаар төсөвлөн хуваарилгдсан 50.0 

сая төгрөгөөс зарцуулаагүй  үлдсэн 14608.4 мянган төгрөг, мөн Орон нутгийн хөгжлийн 

сангаас “Залуучууд хөтөлбөр” хэрэгжүүлэхэд зориулан 10.0 сая төгрөгийг хуваарилсныг 



тухайн онд зарцуулаагүй боловч авлагаар бүртгэсэн байгаа нь Сангийн сайдын 2018 

оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 228 дугаар тушаалаар батлагдсан “Орон нутгийн 

хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”ын 8.7 дахь заалт /ОНХС-ийн хөрөнгөөр 

бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу зохион 

байгуулаагүй бол Төсвийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.4-т заасны дагуу төсвөөс 

санхүүжилт олгохгүй./, 8.8 дахь заалт /ОНХС-ийн тухайн төсвийн жилд зарцуулагдаагүй 

үлдэгдлийг дараагийн төсвийн жилийн ОНХС-ийн хөрөнгийн эх үүсвэрт тусган ИТХ-аар 

баталсны дагуу санхүүжүүлнэ./-ыг тус тус  

13. Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамжийн зардлаас 

бэлэг дурсгал, албан томилолтоор тус аймагт ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын 

байр, хоолны зардалд зарцуулсан байгаа нь Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 

16.5.5/Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/, Төрийн  болон орон 

нутгийн өмчийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.3 /Хуульд өөрөөр заагаагүй бол 

төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр 

хандивлах, бэлэглэх, барьцаалах, зээлдүүлэх, бусад өмчийн хуулийн этгээдэд хувь 

хөрөнгө болгон оруулахыг хориглоно./ дахь заалтуудыг  

14. Ажилтнуудын ээлжийн амралтын олговрыг тооцоолохдоо тухайн жилд 

ажилтнуудад олгосон хоолны үнийн хөнгөлөлтийг цалин хөлсний бүрэлдэхүүнд оруулан 

тооцоолсон байгаа нь Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 166 дугаар 

тушаалын 2 дугаар батлагдсан “Ээлжийн амралтын олговор тооцох журам”-ын 

3/Ээлжийн амралтын олговрыг уг ажилтны ээлжийн амралт эдлэхээс өмнөх нэг 

жилийн хугацааны дундаж цалин хөлсийг үндэслэн тодорхойлно./, Нийгмийн 

хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2005 оны 55 дугаар тушаалаар батлагдсан “Дундаж 

цалин хөлс тодорхойлох журам”-ын 4/Ажилтанд олгож байгаа бүх төрлийн 

тэтгэмжүүд/....., нөхөх олговор, хөнгөлөлтийн орлогоунаа, түлш, байр, хоолны үнийн 

хөнгөлөлт/-ыгажилтны цалин хөлсний бүрэлдэхүүнд оруулахгүй/ дэх заалтыгтус тус 

зөрчсөн байна. 

НАЙМ:ДҮГНЭЛТ.  

Аймгийн ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны цар хүрээ өргөн, харилцах дансаар нь үндсэн 

үйл ажиллагаанаас гадна Засаг даргын нөөц хөрөнгө, Гамшгаас хамгаалах сан, 

Байгаль хамгаалах сан, тус аймагт хэрэгжиж буй НҮБ-ын “Хүүхдийн сан”-ийн “Хүүхдэд 

ээлтэй орон нутаг” хөтөлбөрийн хөрөнгийн гүйлгээнүүд хийгддэгээс шалтгаалан 

нягтлан бодогч харьцангуй ачаалал ихтэй ажилладаг, байгууллагын түр дансаар 

дамжуулан их хэмжээний бэлэн мөнгө зарцуулдаг, аливаа асуудлыг урьдчилан 

төлөвлөх боломжгүйгээр цаг хугацааны хувьд маш шахуу нөхцөлтэйгээр хөрөнгө 

зарцуулах шаардлага гардаг, байгууллагад дотоод хяналт байдаггүй зэрэг шалтгаанаас 



үүдэнсанхүүгийн зөрчил дутагдал үүсэх шалтгаан болжээ гэж шалгалт хийсэн 

бүрэлдэхүүний зүгээс дүгнэж байна.  

ЕС: ЦААШДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА 

ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ. 

 1. Ажилтнуудын цалинг холбогдох хууль эрхзүйд нийцүүлэн шинэчлэн тогтоох, 

гүйцэтгэж буй ажлынх нь үр дүнтэй уялдуулан цалин хөлсийг олгох. 

 2. ЗДТГ-ын Хаан банк дахь 5315620466 тоот түр дансаар шагналаас бусад бэлэн 

мөнгө шилжүүлэн, зарцуулахгүй байх. Зайлшгүй тохиолдолд анхан шатны баримтын иж 

бүрдлийг бүрэн хангах. 

 3. Гэрээт ажилтнуудтай байгуулж буй хөдөлмөрийн гэрээнд тэдэнд олгох цалин 

хөлс болон бусад нэмэгдлийн талаар тодорхой тусгаж гэрээг мөрдөж ажиллах. 

 4. ЗДТГ-ын бүтэц орон тоог харгалзан үзэж, нягтлан бодогчийн ажлын ачааллыг 

хөнгөвчлөн туслах нягтлан бодогч, эсхүл сан хариуцсан нягтлан бодогчтой байх 

боломжийг судалж шийдвэрлэх 

 5. Хүчин төгөлдөр санхүүгийн анхан шатны баримтыг үндэслэн хөрөнгө зарцуулж 

хэвших, санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэлд онцгой анхаарах 

 6. Авто машинд иж бүрэн засвар үйлчилгээ хийх, сэлбэг, дугуй худалдаж авахдаа 

машин ашиглалтын явцад ашиглалтаас гарсан сэлбэг хэрэгсэлболон түүний эд 

ангиудын эвдрэл гэмтлийг ”Техникийн дүгнэлт гаргах комисс”-д мэдүүлэх, дүгнэлт 

гаргуулах. Улмаар сольсон сэлбэг, эд ангиудыг эд хариуцагч, техникийн дүгнэлт гаргах 

комисс болон өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн гишүүдэд хүлээлгэн өгч акт үйлдэж 

хэвших./Фото зургаар баталгаажуулах./ 

 7. ЗДТГ-аас болон тус байгууллагын дансаар дамжин санхүүжилт нь хийгдэн 

зохион байгуулагдаж байгаа аливаа сургалтын үр дүн, сургалттай холбоотой гарч 

байгаа хөрөнгийн зарцуулалтанд нягтлан бодогч, эд хариуцагч нар хяналт тавьж 

санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэлтэнд анхаарч ажиллах. 

 8. Ажил олгогчийн зүгээс “Хөдөлмөрийн тухай” хуулинд заасны дагуу 

ажилтнуудыг тухайн жилд нь ээлжийн амралтыг заавал биеэр эдлүүлэх боломжоор 

хангах 

 Шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлүүдийг цаг алдалгүй арилган, цаашид давтан 

гаргахгүй байх талаар онцгой анхаарч, шалгалтын танилцуулгаар өгсөн үүрэг 

даалгавар, улсын байцаагчийн гаргасан захиргааны акт, шийдвэрийн биелэлтийг бүрэн 

хангуулж, 2019 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг даргын 

дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр  хариу ирүүлэхийг ЗДТГ-

ын даргын үүргийг түр орлонгүйцэтгэгч Д.Баттайван,нягтлан бодогчН.Наранцэцэг нарт 

хариуцуулав. 
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