
 

 

 

  Санхүүгийн  хяналт шалгалт 

                                                                                              хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

 

 НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

 

  Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2019 оны 

жилийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын 

албаны 2018 оны 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 Санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын ахлах байцаагч Д.Ганзориг ахалж, 

Санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын байцаагч Ц.Баттөр нарын бүрэлдэхүүнтэй 2019 

оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 20-ны өдрийг дуусталх 

хугацаанд хяналт шалгалт хийв. 

 Аймгийн ИТХ-ын ээлжит бус хурал зарлагдсан, “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн тайлан 

нэгтгэх ажлаар ХААГ-т 2 өдөр ажилласан зэрэг шалтгаанаар шалгалтын дуусах 

хугацааг сунгаж ажилласан болно. 

 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Тайлант хугацааны санхүүгийн анхан шатны баримтаас 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. 

 57000121 дугаартай улсын бүртгэлийн ãýð÷èëãýý, 9015299 тоот ðåãèñòðийн 

äóãààðтай аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны төсвийн шууд захирагчаар А.Мөнхтөр, 

нягтлан бодогчоор Б.Билэгсайхан, Г.Соёлоо нар ажиллан төсвийн хөрөнгийг захиран 

зарцуулж иржээ.  

 

    ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Тус албаны санхүүгийн хяналт шалгалтаар: 

2016 онд 2016 оны эхний 7-н сарын санхүүгийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд тус 

албанаас төлөвлөгөөт бусаар санхүүгийн хяналт шалгалт хийж, дараах зөрчлүүд ирч 

байжээ. Үүнд:  

2015 онд аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралд оролцоогүй, хурлын 

тэмдэглэлд ирээгүйгээр тусгасан Тэргүүлэгчдэд нийт 2160000/Хоёр сая нэг зуун жаран 

мянга/-н төгрөгийг илүү олгож төсвийн хөрөнгийг үргүй зарцуулсан байгаа нь “Төсвийн 

тухай“ хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5/батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу 

зарцуулах/ дахь заалт, Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчдийн үйл ажиллагааны зардлыг 

зарцуулах журмын 9/Тэргүүлэгчдэд нэг удаагийн хуралдаанд оролцоход 20000/хорин 

мянга/-н төгрөгөөр тооцож олгоно/-д заасныг   

2016 оны 1 дүгээр улиралд 18-н Төлөөлөгчид үйл ажиллагааны зардлыг олгохдоо 

гүйцэтгэлийн тайланг гаргуулж авалгүйгээр нийт 14500000/Арван дөрвөн сая таван 

зуун мянга/-н төгрөгийг олгосон байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 

13 дугаар зүйлийн 13.7/Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил гүйлгээг бүртгэх, 

санхүүгийн тайланд тусгахыг хориглоно/ дахь заалтыг, Аймгийн ИТХ-ын 

Төлөөлөгчдийн үйл ажиллагааны зардлыг зарцуулах журмын 10/Энэ журмын 3.1-3.3 

дахь заалтад заасан бүрдүүлэх материал дутуу төлөөлөгчдөд үйл ажиллагааны 

зардал олгохгүй./-т заасныг  

 2016 оны 01 дүгээр сард цагийн балансыг ажлын 23 хоногоор тооцон гаргаж, 

цалингийн хүснэгтэд ажлын 21-н хоногоор бодож 10-н хүнд тус бүр 1500/нэг мянга 

таван зуу/-н төгрөг, нийт 15000/арван таван мянга/-н төгрөгийн дүн бүхий хоолны 

мөнгө  илүү олгосон байгаа нь “Төсвийн тухай“ хуулийн 16 дугаар зүйлийн 

16.5.5/Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/ дахь заалтыг 



 2016 оны 01 дүгээр сард ажлын хоногийг буруу тооцоолсноос Б.Мөнсөлийн 

ажилласан хоногт ногдох цалинг 13355 төгрөгөөр, Д.Баттулгын ажилласан хоногт 

ногдох цалинг 13996 төгрөгөөр тус тус дутуу тооцож ажиллагсдыг хохироосон байгаа 

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 13.1/Анхан шатны баримт нь нягтлан бодох  бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн 

тайлан, мэдээллийг үнэн, зөв гаргах үндэслэл болно./ дахь заалтыг 

Ажлаас чөлөөлөх тухай аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны даргын 2016 оны 02 

дугаар сарын 01-ний өдрийн 06 дугаартай тушаалаар М.Батзаяаг ажлаас чөлөөлжээ. 

М.Батзаяатай ээлжийн амралтын эцсийн тооцоог хийхдээ буруу тооцоолон 

319903/Гурван зуун арван есөн мянга есөн зуун гурав/-н төгрөгийг илүү олгож төрийг 

хохироосон байгаа нь “Төсвийн тухай“ хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5/батлагдсан 

төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/ дахь заалт, Эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын 

сайдын 2000 оны 166 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ээлжийн амралт олгох заавар”-ын 

15/Ажилтан ажлаас халагдах үед ажил олгогч нь түүнтэй ээлжийн амралтын тооцоог 

заавал хийнэ./ дахь заалтыг  

Нийтлэг хэрэглэгдэх анхан шатны бүртгэлийн маягтыг стандартын дагуу 

хөтлөөгүй байгаа нь Санхүү, эдийн засгийн сайд, үндэсний статистикийн газрын 

даргын 2002 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн 171/111 тоот тушаалаар баталсан “Өмчийн 

бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх анхан шатны 

бүртгэлийн маягтыг нөхөх заавар”-ыг 

 

  ИТХ-ын дарга, жолоочийн хамтаар 2016 оны 01 дүгээр сарын 20-оос 01 дүгээр 

сарын 25-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод томилолтоор ажиллажээ. Удирдамж илтгэх 

хуудасгүйгээр 257500/Хоёр зуун тавин долоон мянга таван зуу/-н төгрөгийн дүн бүхий 

албан томилолтын олговрыг олгосон байгаа нь “Зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох 

тухай” Монгол Улсын сангийн сайдын 2011 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 132 

дугаар тушаал, Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын 2008 оны 250 дугаар захирамжийн 

хавсралт “Албан томилолтын зардлыг төлөвлөх олгох журам”-ыг тус тус зөрчиж 

шалгалтаар нийт 17279.7 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлж ажилласан байна. 

 Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

 Говь-Алтай аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний 

өдрөөр дуусгавар болсон жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд Үндэсний аудитын 



газрын харъяа Говь-Алтай аймгийн Аудитын газраас аудит хийж хязгаарлалттай санал 

дүгнэлт өгсөн байна. Шалгалтаар: 

- Ажилтанд  үндсэн цалинг амралтын цалинтай давхардуулан 0.38 сая 

төгрөг олгосон, 

- ИТХ-ын төлөөлөгчдөд үйл ажиллагааны  зардлыг 11.87 сая төгрөгөөр 

илүү олгосон, 

- Кассын гүйлгээнээс юунд зарцуулсан нь тодорхойгүйгээр огт 

баримтгүйгээр 1.26 сая төгрөгийг зарцуулсан, 

- Тайлант онд ИТХ-ын нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байсан 

Л.Болормаад шүүхийн шийдвэрийн дагуу 22.86 сая төгрөгийн нөхөн 

олговор, уг олговортой холбоотой 2.09 сая төгрөгийн НДШ тооцож 

шилжүүлсэн, нягтлан бодогч Г.Соѐлоод 4.32 сая төгрөгийн дүн бүхий 

цалингийн нөхөн олговор, уг олговортой холбоотой 0.35 сая төгрөгийн 

НДШ тооцон тус тус шилжүүлсэн зэрэг зөрчилд төлбөрийн акт 

тогтоожээ. 

-   Кассаар 133.5 сая төгрөгийн гүйлгээ хийснээс 5.36 сая төгрөгийг анхан 

шатны баримт хангалтгүй зарцуулсан, 

- БНСУ-д сургалтад хамрагдсан 33 төлөөлөгч бүртгүүлж гэрээ байгуулсан 

боловч 3-н төлөөлөгч хувийн шалтгаанаар  яваагүйгээс сургалтын 

төлбөр, байр  хоолны зардал, тийз буцалтын торгуульд нийт 5.3 сая 

төгрөг төлсөн, 

- Шүүхийн шийдвэрээр олгосон нөхөн олговортой холбоотой он дамнасан 

15.1 сая төгрөгийн авлага барагдуулаагүй зэрэг зөрчилд хугацаатай 

албан шаардлага хүргүүлсэн байна.  

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  АСУУДЛУУД. 

Аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны 2018 оны санхүүгийн анхан шатны баримтаас 

санхүүгийн тайлан хүртэлх хугацааны баримтуудыг нэг бүрчлэн тулган шалгасны 

зэрэгцээ ИТХ-ын төлөөлөгчдөд олгосон үйл ажиллагааны зардал, хуралдааны ирцээр 

Тэргүүлэгчдэд олгосон урамшууллыг хурлын тэмдэглэлтэй тулган шалгаж, зөрүүг 

тооцож, нягтлан бодогчид мэргэжил арга зүйн заавар зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

Шилэн дансны хэрэгжилтийн талаар: 

2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс “Шилэн дансны тухай” хууль хэрэгжиж 

эхэлсэн бөгөөд энэ хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1/...............шилэн дансны үйл 

ажиллагаанд тавих хөндлөнгийн хяналтыг бүх шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

хурал............... хэрэгжүүлнэ./-д заасан байдаг. 



Тус сангийн 2018 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээр Шилэн дансны тухай 

хуулийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийхэд доорх байдалтай байлаа. 

Нийт байршуулбал зохих 149 мэдээллээс 97-н мэдээллийг хуулийн хугацаанд, 

50-н мэдээллийг хугацаа хоцорч тус тус байршуулсан, 1 мэдээллийг огт 

байршуулалгүй орхигдуулсан, 1 мэдээллийг мэдээллэх хугацаа болоогүй байна. 

Хөрөнгө заруулах тухай дараах мэдээллийг Шилэн дансны нэгдсэн системд 

байршуулалгүй орхигдуулсан байна. Үүнд: 

д/д 
Шийдвэрийн 

дугаар 
Шийдвэрийн 

огноо 
Мөнгөн дүн 

/төг/ 
Талбар 

1 2018.01.28 01 100000 Хүүхдийн сэвлэг үргээх ѐслолд 

2 2018.01.28 02 200000  

3  03 700000 Цагаан сарын баяраар олгосон сүү, тосны үнэ 

4 2018.02.22 04 200000  

5 2018.04.10 08 100000 П.Нандинцэцэгийн хүүхдийн сэвлэг үргээх ѐслолд 

6 2018.04.19 11 100000 Г.Соѐлоогийн хүүхдийн сэвлэг үргээх ѐслолд 

7 2018.04.17 09 100000 ИТХ-ын төлөөлөгч Д.Амартүвшинд тусламж 

8 2018.04.17 10 200000 
Г.Байгальмаа, С.Алтанцэцэг нарын шагналын 

дагалдах мөнгө 

9 2018.04.27 12 500000 
С.Ванчиг, Б.Дорждагва, Д.Пүрэвсүрэн, Бэ.Авирмэд, 

Х.Мягмардаш нарын шагналын дагалдах мөнгө 

10 2018.05.03 13 200000 
С.Бямбадорж, Г.Банзрагч нарын шагналын 

дагалдах мөнгө. 

11 2018.05.10 14 100000 ИТХ-ын төлөөлөгч А.Жигжидбавууд тусламж 

12 2018.05.31 Б/05 5615500 Жолооч Д.Баттулгад тэтгэмж 

13 2018.05.18 16 100000 
Оѐдолчин Д.Эрдэнэчулуунд шагналын дагалдах 

мөнгө. 

14 2018.05.18 17 100000 Ш.Намнандоржид охинтой болсны тэтгэмж 

15 2018.05.16 48 Тогтоол 11000000 Бүсийн сургалт, тэмцээнд 

16 2018.05.17 15 540000 Хүүхдийн баярын бэлэг 

17 2018.07.09 19 100000 
Аймгийн Засаг дарга асан Д.Батсайханы буяны 

ажилд 

18 2018.07.20 20 100000 Аюурзанынн хүүхдийн сэвлэг үргээх ѐслолд 

19 2018.07.25 21 100000 Ахмад настан Д.Дагийд шагналын дагалдах мөнгө. 

20 2018.08.06 22 300000 
Ш.Нансалмаа, Д.Мягмарсүрэн, М.Энх-Анд нарын 

шагналын дагалдах мөнгө. 

21 2018.08.07 23 500000 
Н.Баатарцогт, Ц.Дамба, Ц.Мөнхөө, У.Шагжсүрэн, 

М.Юндэн нарын шагналын дагалдах мөнгө. 

22 2018.08.15 24 100000 П.Нандинцэцэгийн гэр бүл хүүтэй болсонд 

23 2018.09.19 25 200000 
Эмийн салбарын 2 иргэний шагналын 

дагалдах 

24 2018.10.10 29 200000 
Ш.Намнандорж, Х.Бямбасүрэн нарын хүүхдийн 

сэвлэг үргээх ѐслолд 

25 2018.10.01 27 200000 2 ахмад ажилтанд хүндэтгэл үзүүлэв. 

26 2018.09.27 26 200000 
С.Цэрэнпил, Д.Элбэгзаяа нарын шагналын 

дагалдах мөнгө 

27 2018.10.05 28 200000 
Н.Түмэндэмбэрэл, С.Наранцэцэг нарын шагналын 

дагалдах мөнгө 

28 2018.11.30 31 100000 Г.Цэцэгмаагийн шагналын дагалдах мөнгө 

29 2018.11.29 30 100000 “Сайн үйлсийн аян” Л.Болормаад 

30 2018.12.13 32 400000 
Б.Сэнгэдамба, Д.Батдэлгэр, М.Дугарсүрэн, О.Дарь 

нарын шагналын дагалдах мөнгө 

дүн 22655500  

 



2019 оноос Шилэн дансны цэс хөтлөлтөд ахиц дэвшил гарсан нь шалгалтын 

явцад ажиглагдаж байлаа. 

Бүтэц орон тооны талаар: 

“Ажлын албаны бүтэц, орон тоо батлах тухай” аймгийн ИТХТ-ийн 2016 оны 12 

дугаар сарын 07-ны өдрийн 72 дугаар тогтоолоор ажлын албаны бүтэц орон тоог 

баталсан байна. Тус тогтоолыг хавсаргав. 

 

Өр, авлага: 

 Өр:  Татварт 77.2 мянган төгрөгийн өглөгийн үлдэгдэлтэйгээр тайлагнасан байна. 

 Авлага: Нийгмийн даатгалаас 460.2 мянган төгрөгийн,  Шүүхийн шийдвэрээр 

олгогдсон нөхөн олговор 2014 онд нягтлан бодогч Г.Соёлоогийн цалин 900.0 мянган 

төгрөгийн, 2016 онд мэргэжилтэн Б.Наваан-Юндэнгийн цалин 9307.8 мянган төгрөгийн, 

2017 онд мэргэжилтэн Б.Наваан-Юндэнгийн цалин 818.8 мянган төгрөгийн, 2018 онд 

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга Л.Болормаагийн цалин 24948.4 

мянган төгрөгийн, нягтлан бодогч Г.Соёлоогийн цалин 4666.5 мянган төгрөгийн, нийт 

40054.1 мянган төгрөгийн авлагын үлдэгдэлтэйгээр тайлагнасан байна.   

   

        ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, ЗӨРЧИГДСӨН 

ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

     1. 2018.02.09-ний өдрийн гүйлгээний баримтад тоогоор илэрхийлсэн дүн болон 

бичгээр илэрхийлсэн дүн дараах байдлаар зөрүүтэй бичигдсэн байна. 

6866021 /Зургаан сая найман зуун жаран зургаан төгрөг хорин нэгэн төгрөг/ 

гэжээ. Энэхүү үйлдэл нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 13 дугаар 

зүйлийн 13.6./ Анхан шатны баримтын үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, 

шалгаж хүлээн авсан ажилтан хариуцна/ дахь заалтыг  

 2. 61381100 төгрөгийн дүн бүхий 5 удаагийн доорх гүйлгээнүүд Төрийн сангийн 

үйл ажиллагааны журмыг  

д/д Гүйлгээ 
хийсэн огноо 

Гүйлгээний дүн 
/төгрөг/ 

Зөрчлийн тайлбар 

1 2018.03.15 92000 Төсвийн шууд захирагч гарын үсэг зурж, тамга 
дарж баталгаажуулаагүй. 

2 2018.03.15 60000000 Төсвийн шууд захирагч гарын үсэг зурж, тамга 
дарж баталгаажуулаагүй. 

3 2018.04.05 90000 Төрийн сан хянаж баталгаажуулаагүй.  

4 2018.05.28 333900 Төсвийн шууд захирагч гарын үсэг зурж, тамга 
дарж баталгаажуулаагүй. 

5 2018.05.28 865200 Төсвийн шууд захирагч гарын үсэг зурж, тамга 



дарж баталгаажуулаагүй. 
дүн 61381100  

 

3. 22655500 төгрөгийн дүн бүхий 30 удаагийн “Хөрөнгө зарцуулах тухай” 

шийдвэрийг Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд байршуулж нийтэд мэдээллээгүй 

байгаа нь Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг 

стандартыг тогтоох тухай журмын 4.1.13/.............. аливаа шийдвэрийг гарсан 

өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор  энэхүү журмын 10 дугаар хавсралтад заасан 

маягтын дагуу PDF, EXCEL, XML форматаар/ -д заасныг 

 4. ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга А.Мөнхтөрийн 2018 оны 03 

дугаар сарын 09-өөс 03 дугаар сарын 20-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод ажилласан 

1 өдрийн томилолтын олговор 35500 төгрөгийг илүү олгосон нь Монгол Улсын 

Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 /төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй 

байхаар төлөвлөж зарцуулах/ дэх заалтыг 

 5. Жолооч Баттулгын 2017.12.15-2017.12.17-ны өдрүүдэд Ховд аймагт албан 

томилолтоор ажилласан байна. Буудлын бичгийг үндэслэн 39.0 мянган төгрөгийг 

илүү олгосон байгаа нь “Зардлын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” Монгол Улсын 

Сангийн сайдын 2011 оны 06 дугаар сарын 14 –ний өдрийн 132 дугаар тогтоолын 

2/Төрийн тусгай болон үйлчилгээний албан хаагчийн хувьд байрны зардлыг зочид 

буудалд байрласан баримтыг үндэслэн зам хоног, байрны зардлын нийт дүн нь улс 

төрийн болон төрийн захиргааны албан хаагчийн албан томилолтын зам хоног, 

байрны зардлын нийт хэмжээнээс хэтрэхгүй байхаар тооцож олгохыг төрийн 

болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуй нэгж, төсвөөс санхүүждэг байгууллагын 

эрх баригч нарт зөвшөөрсүгэй /-т заасныг 

6. Ном хэвлэлийн зардлаас 500.0 мянган төгрөгийг зарлага болгон Шинэ-Алтай 

зах дээр дугуй засвар, дугуйны худалдаа эрхэлдэг Ш.Нэмэхбаатараас худалдан 

авалт хийсэн нь Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5/Батлагдсан 

төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах./ дахь заалтыг 

7. О.Аюурзанын 2018.03.20-2018.03.30-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод 

ажилласан байна. 2018.06.19-нд Улиастай хотоос Улаанбаатар Сонгинохайрхан 

чиглэлд явсан 48800 төгрөгийг зорчигч тийзийг үндэслэн 46800 төгрөгийн замын 

зардлыг олгосон байгаа нь  Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар 

зүйлийн 13.6./Анхан шатны баримтын үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, 

шалгаж хүлээн авсан ажилтан хариуцна./, 13.7./Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй 

ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг хориглоно/, Төсвийн тухай 



хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 /Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу 

зарцуулах/ дахь заалтыг тус тус зөрчсөн байна.  

 

  НАЙМ:  ДҮГНЭЛТ 

Ажил хариуцаж буй албан тушаалнуудын ажилдаа хандах хандлага сул, хууль, 

дүрэм, журмыг мөрдлөг болгож ажиллаагүйгээс гадна нягтлан бодогчийн түр 

хугацааны өөрчлөлтөөс зөрчил үүсэх шалтгаан болжээ гэж шалгалтын бүрэлдэхүүний 

зүгээс дүгнэж байна.    

2019 онд Шилэн дансны нэгдсэн цахим цэс хөтлөлтөд ахиц дэвшил гарсан 

байгаа нь тус байгууллагын ололт дэвшилтэт тал болж байна.  

        ЕС : ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ. 

    1. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллах. 

     2.Томилолтын хуудсанд томилолтоор ажиллах хугацааг заавал тусгах, 

шаардлагатай тохиолдолд сунгалт хийх.   

 3. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих үүргээ 

хэрэгжүүлэх. 

     4. Цагийн бүртгэлийн үнэн зөв бодитой хөтлөх. 

 5. Аяллын визтэйгээр БНСУ-д хувийн ажлаар 3 сарын хугацаатай амьдарсан  

аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчид тухайн цаг хугацааны үйл ажиллагааны зардлыг 

олгохгүй байх. 

   6. Төрийн сангийн журмыг мөрдөж ажиллах. 

   7. Шалгалтын танилцуулгын 7 дахь хэсэгт тусгагдсан зөрчлүүдийг дахин 

давтан гаргахгүй байх. 

 

 

ХЯНАСАН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГА,  

УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ:                                                                      Д.ГАНЗОРИГ 

БИЧСЭН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  УЛСЫН 

БАЙЦААГЧ:                                                                                            Ц.БАТТӨР 

 

 

 



 

 


