
 

 

 

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 04дүгээр сарын 

02-ныөдрийн21-01/03/10дугаарудирдамжийн дагуу аймгийн БОАЖГ-ын 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”,“Байгаль 

орчны 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 дарга, санхүүгийн хяналт, шалгалтын 

улсын ахлах байцаагчД.Ганзориг ахлан, дотоод аудитор Б.Дэлгэрбаяр нарын 

бүрэлдэхүүнтэйгээр2019 оны04 дүгээр сарын 15-ныөдрөөс2019 оны 04 дүгээр 

сарын26-ныөдрийгдуустал ажлын 10 өдрийн хугацаанд төлөвлөгөөт хяналт 

шалгалт хийхээр удирдамжид тусгасан боловч БОАЖГ-ын нягтлан бодогч А.Энх-

Амгалан нь дээрх хугацаанд ээлжийн амралтаа эдэлсэнтул 2019 оны 04 дүгээр 

сарын 29-ний өдөр санхүүгийн анхан шатны баримтуудыг ирүүлсэн.Мөн СХШУБ, 

дотоод аудиторууд аймгийн Засаг даргын захирамжаар 2019 оны 05 дугаар сарын 

03-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл СХС-ийн улсын үзлэгийн ажлын 

хэсэгт орж ажилласан тул шалгалтыг 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 06 

дугаар сарын 07-ны өдрийг дуустал хугацаанд хийж гүйцэтгэв. 

 



ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

БОАЖГ-ын дотоодхяналтынүйлажиллагаанытөлөвлөлт, 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 Байгаль орчин аялал, жуулчлалын газар нь/000051696 

тоот улсын бүртгэлийн гэрчилгээ,9016007тоот регистр/-ийн дугаартайгаар 

/Байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялгийг ашиглах, нөхөн сэргээх, төрийн 

бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх/ гэсэн үндсэн чиг үүрэгтэйгээр тус аймгийн 

Есөнбулаг сумын 3 дугаар багтүйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд, төсвийн шууд 

захирагчаарД.Батмагнай, нягтлан бодогчоор А.Энх-Амгаланнар ажиллан төсвийн 

хөрөнгийг захиран зарцуулж ирсэн байна. 

 
ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

Говь-Алтай аймгийн БОАЖГ-ын2018 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. Байгууллагын дарга өөртөө тушаал гарган жилийн эцсийн үр дүнгийн 

урамшуулал 300.0 мянган төгрөг авсан, 

2. Амралт, цалин давхардуулан ажилтан Г.Олонбаатарт 310.1 мянган төгрөг 

олгосон зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож,  

3. БОАЖГ нь үндсэн орон тооны жолоочтой, албаны машинтай боловч гадны 

машинд 5559.0 мянган төгрөгийн шатахуун зарцуулсан, 

4. Байгаль хамгаалах сангаас санхүүжүүлсэн ногоон хэрмийн ойжуулалт, ажлын 

хүрээнд Хөхморьт сумд 2400 ширхэг, Тайшир сумд 3000 ширхэг, Есөнбулаг сумд 



3170 ширхэг мод тарьсан боловч уг хөрөнгийг данс бүртгэлд тусгаагүй зөрчилд 

албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

Тус албаны санхүүгийн хяналт шалгалтаар: 

 Сүүлийн 24 сарын хугацаанд тус албаны шалгалтад хамрагдаагүй 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 “М.Наранцацралыг ажлаас чөлөөлөх, ажилд томилох 

тухай” 2014 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн Б/12 дугаар тушаалаар архив, бичиг 

хэргийн ажилтан М.Наранцацралыг ажлаас чөлөөлж, дотоод хяналт, шалгалт 

хариуцсан мэргэжилтнээр томилон ажиллуулсан байна. Улмаар2018 онд нийт 10 

ажил хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөө батлуулан ажилласан боловч дотоод хяналт 

хэрэгжүүлэхээс илүү сургалт зохион байгуулах гэх мэт боловсон хүчний бодлогын 

шинж чанартайажил зохион байгуулжээ. Улмаар дотоод хяналт, шалгалт хариуцсан 

мэргэжилтэнд заавар зөвлөгөө өгөв. 

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 135мэдээллийг хуулийн хугацаанд, 14 мэдээллийг  

ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ 

ШАЛТГААН,ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

1. Жолооч М.Жавхланд мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэх үндэслэн сар бүр 

үндсэн цалингийн 15 хувиар тооцож 2018 онд нийт 788.8 мянган төгрөгийн зэргийн 

нэмэгдэл олгосон нь Монгол Улсын Засгийн газрын 1995 оны 96 дугаар тогтоолын 5 

дугаар хавсралтыг  

2. Үйлчлэгч Т.Ганчимэгт 443.4 мянган төгрөгийн, нягтлан бодогч А.Энх-

Амгаланд 1944.5 мянган төгрөгийн, жолооч М.Жавхланд 1314.5 мянган төгрөгийн, 

нярав Б.Энхмөнхөд 590.6 мянган төгрөгийн, нийт 4293.0 мянган төгрөгийн ур 

чадварын нэмэгдлийг улирал бүр шинэчлэн гаргасан тушаал шийдвэргүйгээр 

олгосон ньМонгол Улсын 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. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 2 заалт бүхий 1 албан шаардлага 

хүргүүлэв. 

 
НАЙМ:ДҮГНЭЛТ.  

Тус байгууллагын нягтлан бодогч, эд хариуцагч нар нь санхүүгийн анхан 

шатны баримтын бүрдүүлэлтийг сайжруулан ажиллахын зэрэгцээ зах зээлийн 

үнээс өндөр үнээр бараа материал, хөрөнгө худалдаж авахгүй байхыг шалгалтын 

бүрэлдэхүүний зүгээс анхааруулж байна. 

 
ЕС: ЦААШДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА 

ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ. 

 1. Цай, кофе, чихэр худалдан авах, мөн аннос, брошур хэвлэхдээ зохион 

байгуулж байгаа сургалт, сурталчилгааны ажлын удирдамж, сургалтад оролцсон 

хүмүүсийн гарын үсэгтэй ирцийн хуудсыг анхан шатны баримтад хавсаргах, 

хэвлүүлсэн тараах материалын хуулбар хавсаргах. 

 2. Дотоод журамд заасны дагуу ажилтнуудад олгож байгаа нэг удаагийн 

тэтгэмж, урамшууллаас ХХОАТ суутгахгүй байх. 

 3. Зах зээлийн үнээс өндөр үнээр хөрөнгө худалдаж авахгүй байх. 

 4. Хуурамч анхан шатны баримт бүрдүүлэн гүйлгээ хийхгүй байх. 

 5. Худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний төлбөрийг эд хариуцагчийн 

дансаар дамжуулан бэлэн мөнгөөр гүйлгээхийхгүй 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, 2019 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор аймгийн 

Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр  хариу 

ирүүлэхийгБайгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын даргаД.Батмагнай,нягтлан 

бодогчА.Энх-Амгалан нарт хариуцуулав. 
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