
 

 

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 09дүгээр сарын 

02-ныөдрийн21-01/10/20дугаарудирдамжийн дагуу Алтай хотын тохижилт 

үйлчилгээний газрын 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”, “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 ажиллаа. 

ХОЁР: ХЯНАЛТ,ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

Санхүүгийнхяналт, аудитын албаны дарга, санхүүгийн хяналт, шалгалтын 

улсын ахлах байцаагчД.Ганзориг ахлан, Санхүүгийн хяналт, шалгалтын Улсын 

байцаагч Б.Дэлгэрбаяр нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр2019 оны09 дүгээр сарын 09-

нийөдрөөс2019 оны 10 дугаар сарын04-нийөдрийгдуустал ажлын 20 өдрийн 

хугацаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийхээр удирдамжид тусгасан боловч 

Цогт, Бигэр, Эрдэнэ, Чандмань сум болон Цогт сумын Баянтоорой тосгонд 

төлөвлөгөөт хяналт, шалгалт хийсэн, 11 дүгээр сарын 01-10-ны өдрийн хооронд 

Улаанбаатар хотод Сангийн яамнаас зохион байгуулсан “Санхүүгийн хяналт, 

дотоод аудитын ажилтны сургалт”-д хамрагдсан зэрэг шалтгаанаар шалгалтыг 

хойшлуулан ажиллав. 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Алтай хотын тохижилт үйлчилгээний 

газрындотоодхяналтынүйлажиллагаанытөлөвлөлт, гүйцэтгэл, 

тайлагналтынбайдал, 



тайлантхугацаанысанхүүгийнанханшатныбаримтаассанхүүгийнтайланхүртэлхбари

мтууд, эдхөрөнгийндэлгэрэнгүйбүртгэл, тооллогынматериалууд, 

нийгмийнболонэрүүлмэндийндаатгалынтөлөлт, хувь хүний орлогын албан 

татварынсуутгал,төлөлттайлагналын баримт материалууд зэрэг хяналт 

шалгалтын удирдамжид заасан асуудлуудыг шалгалтанд бүрэнхамруулав. 

ДӨРӨВ:ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАНОБЬЕКТЫНТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Говь-Алтай аймгийн Алтай хотын тохижилт үйлчилгээний газар нь 

/0570002033 тоот улсын бүртгэлийн гэрчилгээ,3244849тоот регистр/-ийн 

дугаартайгаар /Хуурай хог хаягдлыг зайлуулах, ногоон байгууламж арчлах/ 

гэсэн үндсэн чиг үүрэгтэйгээр тус аймгийн Есөнбулаг сумын 10 дугаар багтүйл 

ажиллагаа явуулдаг бөгөөд, төсвийн шууд захирагчаарС.Энхцолмон, нягтлан 

бодогчоор Х.Одгэрэл, Б.Нансалмаанар ажиллан төсвийн хөрөнгийг захиран 

зарцуулж ирсэн байна. 

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

Говь-Алтай аймгийн Алтай хотын тохижилт үйлчилгээний газрын 2018 оны 12 

дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, цэвэр 

хөрөнгө, өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээ болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг 

материаллаг зүйлсийн хувьд Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай хууль, УСНББОУС-д нийцүүлж, Сангийн сайдын баталсан бодлого, журам, 

зааврын дагуу үнэн, бодитой, шударга илэрхийлсэн тул “ЗӨРЧИЛГҮЙ” санал 

дүгнэлт өгчээ. 

Дараах материаллаг бус зөрчил илэрсэн байна. 

1. Сахиул М.Эрдэнэчимэгт шүүхийн шийдвэрээр ажилгүй байсан хугацааны 

цалин 1615.9 мянган төгрөгийг төсвөөс олгосон, 

2. Жолоочийн шатахууны тооцоо бодоход 3626.3 мянган төгрөгийн шатахуун 

дутагдсан бөгөөд төлүүлээгүй,  

3. Жолоочийн тооцооны хуудсанд дарга хаашаа ямар ажлаар явсан нь 

тодорхойгүйгээр 808.4 мянган төгрөгийн шатахуун зарцуулсан зөрчилд төлбөрийн 

акт тогтоосон байна. 

4. Цалингийн зардлаас нохой устгасан хүнд 423.5 мянган төгрөгийн цалин 

олгосонзөрчилд албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

Тус албаны санхүүгийн хяналт шалгалтаар: 

2015 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтаар. 



1.Автомашинд хийгдсэн засвар үйлчилгээний талаар Автомашины хувийн 

хэрэгт  тэмдэглэл хөтлөөгүй,  

2. 2016 оны 05 дугаар сард нягтлан бодогч, 2016 оны 08 дугаар сард 

байгууллагын дарга солигдоход хөрөнгийн тооллого хийгээгүй,  

3.Хуурай хог хаягдлын хураамжийн орлогыг  2-3 өдрөөр хуримтлуулан орон 

нутгийн орлогын дансанд тушаадаг, 

4.Хүүхдийн паркаас буулгасан хайс/1.5*3/ 274 ш дутагдсан зөрчилд 4 заалт 

бүхий 1 албан шаардлага хүргүүлсэн боловч албан шаардлагын биелэлтийг 

заасан хугацаанд ирүүлээгүй бөгөөд шалгалтын явцад дараах тайлбар ирүүлсэн 

болно. Үүнд: 

1. Байгууллагын автомеханикийн инженер нь автомашинд хийгдсэн засвар 

үйлчилгээний тэмдэглэлийг хувийн хэрэгт хөтөлж хэвшсэн. 

2. 2019 онд байгууллагын дарга солигдоход хөрөнгө, бараа материалын 

тооллого хийсэн. 

 3. Байгууллага дээр мөнгө хураан авдаг байсныг таслан зогсоож, мөнгө 

хураан авсан орлогын байцаагч тухайн өдрөө орон нутгийн орлогын дансанд 

тушааж байна. Улмаар 3 орлогын байцаагч нар тус тусдаа төрийн сангийн 

дансанд өөрийн хураасан орлогыг тушаадаг. 

4.Хүүхдийн паркаас дутагдсан 274 ширхэг хайснаас хувь хүмүүст өгсөн 20 

ширхэг хайсийг буцаан авсан бөгөөд байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөл 

үнэ тогтоон борлуулах тухай саналыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 115 

тоот албан бичгээр аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдэд уламжлуулахаар Орон нутгийн 

өмчийн газарт явуулсан боловч шийдэгдээгүй байна.71 ширхэг хайсийг аймгийн 

ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2018 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 26 дугаар 

тогтоолыг үндэслэн Есөнбулаг сумын 3-р цэцэрлэгт шилжүүлсэн болно.  

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ,ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

2018 оны санхүүгийн анхан шатны баримтаас санхүүгийн тайлан хүртэлх 

хугацааны удирдамжид заасан баримтуудыг нэг бүрчлэн тулган шалгав.  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолын 

хэрэгжилт, түүний үр дүн. 

Байгууллагын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр баталсан 

Дотоод хяналт, шалгалтыг байгууллагад зохион байгуулах нэгдсэн журмыг үйл 

ажиллагандаа мөрдөж ажилладаг. 2018 онд нийт 18 ажил хийж, хэрэгжүүлэхээр 

төлөвлөгөө батлуулан, биелэлтийг хангаж ажилласан байна. 



Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт, нэгдсэн цахим системд 

байршуулсан мэдээллийн чанар, бодит байдалд үнэлгээ өгөх.  

  Шалгалтад хамрагдаж буй тайлант онд шилэн дансны нэгдсэн цахим 

системд байршуулах 149 мэдээллээс 137мэдээллийг хуулийн хугацаанд, 12 

мэдээллийг хугацаа хоцорч байршуулсан байна. Байршуулсан мэдээллийн чанарт 

нэвтэрч үзвэл төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт, 

хэмнэлт, шалтгаан тайлбарын хамт цэсэнд 2018 оны 1 дүгээр сарын мэдээлэл 

байршуулахдаа хоосон хүснэгт татаж оруулсан, тухайн жилийн төсөвт орсон 

нэмэлт өөрчлөлт цэсэнд төсөвт нэмэлт өөрчлөлт ороогүй байхад төсвийн 

байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлт, шалтгаан тайлбарын 

хамт цэсэнд байршуулсан мэдээллийг давхардуулан байршуулсан байна. 

ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ 

ШАЛТГААН,ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ.  

1. Ландфиллын аргаар ажил гүйцэтгүүлэх гэрээний дагуу хийж гүйцэтгэсэн 

ажлын бодит байдалтай газар дээр нь очиж танилцахад ландфиллын талбайн 

ашиглалтын хугацаа дууссан шалтгаанаар гэрээний дагуу ажил гүйцэтгээгүй 

байхад ландфилийн ажил гэрээгээр хариуцан гүйцэтгэгч иргэн Ц.Мөнхбаатарт 

3.7/Ландфил хариуцсан мэргэжилтэнд сард 40л АИ-92 бензин олгохын зэрэгцээ 

сүлжээний үндсэн цалин дээр ур чадвар 25 хувь, хоолны мөнгийг олгож 

шийдвэрлэнэ/ дахь заалтыг үндэслэн үндсэн цалинг 2018 оны 1 дүгээр сараас 8 

дугаар сар дуустал ТҮ-8 зэрэглэлээр, 9 дүгээр сараас 12 дугаар сар дуустал ТҮ-7 

зэрэглэлээр тооцож 532.4 мянган төгрөгийн үндсэн цалин, 2018 оны 1, 2, 3 дугаар 

саруудад 474.9 мянган төгрөгийн ур чадварын нэмэгдэл, нийт1007.3 мянган 

төгрөгийн цалин илүү тооцож олгосон нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 

6.4.1/Төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж, зарцуулах/, 2018 онд 

хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байсан Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын 

7 дугаар хавсралт, Монгол Улсын Засгийн газрын 1995 оны 96 дугаар тогтоолын 4 

дүгээр хавсралтын 1 /Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид ур чадварын нэмэгдэл 

олгоход энэхүү журмыг мөрдөнө/, 5/ Ур чадварын нэмэгдлийг зөвхөн тухайн албан 

тушаалыг эрхэлж буй хугацаанд, жинхэнэ ажилласан цагт ноогдох албан 

тушаалын цалингаас тооцож сар тутам олгоно. Ажлын үр дүн буурсан тохиолдолд 

ур чадварын нэмэгдлийг олгохгүй/, 6 /Ур чадварын нэмэгдлийг тухайн салбар 

байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулдаг мэргэжлийн албан хаагчид 

олгоно./ дахь заалтууд,  Есөнбулаг сумын Засаг дарга Ш.Дагвын 2018 оны 05 

дугаар сарын 03-ны өдөр баталсан Алтай хотын тохижилт үйлчилгээний газрын 



дарга С.Энхцолмон, “Хос гэрэлтэх цолмон” ХХК-ий захирал М.Занданбилэг нарын 

байгуулсан Ландфилийн аргаар ажил гүйцэтгүүлэх гэрээг тус тус  

2.Тус албаны 2016 оны хяналт, шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу 2015 оны 

санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, шалгалтаар илэрсэн зөрчилд 

өгсөнсанхүүгийн хяналт, шалгалтын Улсын байцаагчийн 2016 оны 09 дүгээр сарын 

07-ны өдрийн 21-02/02/04 дүгээр албан шаардлагын биелэлтийг заасан хугацаанд 

хангаж ажиллаагүй ньТөрийн хяналт, шалгалтын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 

13.2/Байгууллага, аж ахуйн нэгж, тэдгээрийн албан тушаалтан нь хяналт 

шалгалтын ажилд дэмжлэг туслалцаа үзүүлж, хяналт шалгалт хийх эрх бүхий 

байгууллага, албан тушаалтнаас хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил, 

дутагдлыг арилгах, хууль зөрчсөн үйл ажиллагааг зогсоох, холбогдох арга хэмжээ 

авах талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлж, дүнг тогтоосон хугацаанд нь албан 

ѐсоор мэдэгдэх үүрэгтэй./дахь заалтыгзөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 2 заалт бүхий 1 албан шаардлага 

хүргүүлэв. 

НАЙМ:ДҮГНЭЛТ.  

Тус байгууллагын санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдүүлэлт, хөтлөлт, 

баталгаажуулалт сайн, өмч хамгаалах байнгын зөвлөл, дотоод хяналтын нэгжийн 

үйл ажиллагаа хэвийн байна гэж шалгалтын бүрэлдэхүүний зүгээс дүгнэж байна. 

ЕС: ЗӨВЛӨМЖ. 

 1. Компьютер, техник, тоног төхөөрөмж худалдаж авахдаа тухайн салбарт 

үйл ажиллагаа эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгжээр үйлчлүүлэх. Зах зээлийн үнээс 

өндөр үнээр хөрөнгө худалдаж авахгүй байх. 

 2. “Төрийн үйлчилгээний албаны зэрэглэл шинэчлэн тогтоох тухай” Засгийн 

газрын 2019 оны 276 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтад заасан зэрэглэлээс 

доогуур зэрэглэлээр албан хаагчдын үндсэн цалин тогтоохгүй байх. 

 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, 2020 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор 

аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан 

бичгээр  хариу ирүүлэхийг Алтай хотын тохижилт үйлчилгээний газрын дарга 

Н.Саранболд, нягтлан бодогчХ.Одгэрэл нарт хариуцуулав. 
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