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  Санхүүгийн  хяналтшалгалт 
хийсэндүнгийн тухай. 

 

 

 

НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

 Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын  

албаныжилийн ажлын төлөвлөгөө, “Санхүүгийн хяналт шалгалт хийх тухай” албаны даргын 

баталсан 2019 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 21-01/05/13дугаар удирдамжийн дагууБаян-

Уул сумын төсөвт 6-н байгууллага, “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн 2018 оны санхүүгийн үйл 

ажиллагаа нь Монгол Óлсын“Төсвийн тухай”,“Төрийнболонороннутгийнөмчийнтухай”, 

“Төрийнболонороннутгийнөмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай”, 

“Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Шилэн дансны 

тухай”хуулиудболонтэдгээртэйнийцүүлэнгаргасанбусадэрхзүйнактуудтай нийцэж байгаа 

эсэхийг“Төрийнхяналтшалгалтынтухай” хуулийн 

хүрээндшалгаж,шалгалтаарилэрсэнзөрчлийгхуулийндагуушийдвэрлэн,  

цаашиддавтангаргахгүйбайхталаар мэргэжил, аргазүйнзаавар, зөвлөгөөөгөхийн зэрэгцээ 

иргэн хуулийн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг 

шийдвэрлэхэдшалгалтынзорилгыгчиглүүлэнажиллав. 

ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

Санхүүгийнхяналт, аудитын албаны дарга, Улсын ахлах байцаагчД.Ганзориг ахалж, 

СанхүүгийнхяналтшалгалтынУлсынахлах байцаагч Ч.Дулмаа,Санхүүгийнхяналтшалгалтын 

УлсынбайцаагчА.Бүрэндэлгэр, Ц.Баттөр, Дотоод аудиторБ.Дэлгэрбаяр нарын 

бүрэлдэхүүнтэйгээр2019 оны 04 дүгээр сарын 18-ныөдрөөс 04 дүгээр сарын 20-

ныөдрийгдуусталажлын 3-нөдрийн хугацаанд төлөвлөгөөт бус хяналтшалгалт хийв. 

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 ажиллагааныбаримтууд болон“Сум 

хөгжүүлэх сан”-ийн баримтуудыгшалгалтад бүрэн хамруулснаас гаднатөсөвт 

байгууллагуудын дотоодын хяналтын үйл ажиллагааны төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тайлагналтын 

байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөв. 

ДӨРӨВ:ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН  ОБЬЕКТЫНТАЛААРХ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Говь-Алтай аймгийн Баян-Уул сумын ИТХ-ын даргаар Ч.Ганболд, нарийн бичгийн 

даргаар Ч.Сэлэнгэ, Засаг дарга, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар Э.Нямбаатар, Сургуулийн 
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захирлаар Д.Ганхуяг,   Цэцэрлэгийн эрхлэгчээр Ж.Баасанхүү, Соѐлын төвийн эрхлэгчээр 

Н.Ганцэцэг, сургууль, цэцэрлэгийн нягтлан бодогчоор Л.Алтансүх, Засаг даргын Тамгын 

газрын даргаар Ч.Болдбаяр , Соѐлын төв, Засаг даргын тамгын газар, Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлын нягтлан бодогчоор Б.Мөнхжаргал, Сум дундын эмнэлгийн эрхлэгчээр 

Д.Сансарбаяр, төрийн сангийн мэргэжилтнээр Н.Наранчимэг, санхүүгийн албаны дарга 

Д.Наранчимэг, “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн хөрөнгийн 1 дүгээр гарын үсгийг Засаг дарга 

Э.Нямбаатар, 2 дугаар гарын үсгийг Б.Мөнхжаргал, “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн 1 

дүгээр гарын үсгийг Засаг дарга Э.Нямбаатар, 2 дугаар гарын үсгийг, Б.Мөнхжаргал нар 

зурж төсвийн болон сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулж ирсэн байна. 

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас 2016 онд 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлд  хийсэн 

санхүүгийн хяналт шалгалтаар: 

Сум хөгжүүлэх сан: 

1. “Дээд өнгө” ХХК-ий  2014 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн нэхэмжлэхээр нийт 

23212616 төгрөгийн дүн бүхий 15-н нэр төрлийн 29-н ширхэг тоног төхөөрөмж, материал 

зэргийн үнийг 2014 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн төлбөрийн хүсэлтээр “ДИ ЮУ ЭМ ӨҮ 

ЭН” ХХК-ий данс уруу “Сум хөгжүүлэх сан”-аас шилжүүлсэн байгаа нь 

“Нягтланбодохбүртгэлийнтухай” хуулийн 13 дугаарзүйлийн зүйлийн 13.6/Анхан шатны 

баримтын үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан 

хариуцна./ дахзаалтыг 

2.  П.Чанцалмаа ахлагчтай 4-н хүний бүрэлдэхүүнтэй иргэдийн бүлэгтэй гэрээ 

байгуулан оѐдлын цехийг шилжүүлж, Оѐдлын цехийн үнэ 23212616 төгрөг, үйл ажиллагаанд 

зориулж 4770000 төгрөг нийт 27982616 төгрөгийн дүн бүхий зээлийн үүргийг хариуцуулж 

гэрээ байгуулсан байна. Зээлийн төлбөрийг хуваарийн дагуу төлөөгүй, иргэн  

П.Чанцалмаагийн хүсэлт зэргийг харгалзан оѐдлын цехийг эргүүлэн авч сангийн хөрөнгийг 

үр дүнгүй зарцуулсан байгаа нь“Сум хөгжүүлэх сан”-ийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, 

тайлагнах, хяналт тавих журам, гэрээний загвар  батлах тухай Монгол улсын Засгийн 

газрын 2016 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 153 дугаар тогтоолын хавсралтаар 

баталсан журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.3.3/Гэрээний хугацаанд зээлийг эргэн төлөх 

боломжтой байна./ -т заасныг 

 6. Сангаас олгосон зээлдэгчдийн хувийн хэргийг бүрдүүлээгүй, зээлийн төлбөрийн 

хуваарь, хяналтын картыг хөтлөж, ажиллаагүй, хариуцаж байсан боловсон хүчин 

өөрчлөгдсөн зэрэг шалтгаанаар зээлийн багцын үлдэгдэл, хүү, алдангийг тодорхойлох 

боломжгүй байгаа нь “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах, 

хяналт тавих журмын 4 дүгээр зүйлийг  

 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

2015 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр төлбөрийн хүсэлтээр үйлдвэрчний эвлэлд 

20.3 мянган төгрөгийг нягтлан бодогчийн гарын үсэггүйгээр гүйлгээ хийсэн байгаа нь Төрийн 
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сангийн үйл ажиллагааны журмын 7.5 /Тухайн байгууллага бүртгэлийн данснаас гүйлгээ 

хийхдээ байгууллагын 1 болон 2 дугаар гарын үсэг, байгууллагын тамга, тэмдгээр 

баталгаажсан төлбөрийн болон бэлэн мөнгөний хүсэлтийг энэхүү журмын 1, 2 дугаар 

хавсралтад заасан ТТ-1, ТТ-2 маягтын дагуу 2 хувь үйлдэн харьяалагдах төрийн санд 

ирүүлнэ. Төлбөрийн болон бэлэн мөнгөний хүсэлтийн он сар өдөр, хөтөлбөр зориулалт, 

арга хэмжээ, эдийн засгийн ангилалд засвар хийсэн тохиолдолд тухайн байгууллагын 

тамга, санхүүгийн тэмдгийг засвар хийсэн хэсэгт дарж баталгаажуулсан байна. 

Төлбөрийн болон бэлэн мөнгөний хүсэлтийн бусад мэдээлэлд засвар хийхийг хориглоно. 

Маягт ТТ-1, ТТ-2 нь А5-аас багагүй хэмжээтэй байна./-дахь заалтыг зөрчсөн байна. 

 Сумын Засаг даргын Тамгын газар: 

 1.Төсөв захирагчийн “Бүтэц орон тоо өөрчлөн тогтоох тухай” 2016 оны 1 дүгээр 

сарын 04-ний өдрийн Б/01 дүгээр тушаалаар нягтлан бодогч Л.Алтансүх, Б.Мөнхжаргал 

нарын үндсэн цалинг Монгол Улсын Засгийн Газрын 2007 оны 12 дугаар сарын 26-ны 

өдрийн 354 дүгээр тогтоолын 7 дугаар хавсралтын ТҮ.7.1 дүгээр шатлалаар тогтоож тус 

бүрд нь 211070 /ТҮ.8.1-556393/-/ТҮ.7.1-535286/=21107*10 сар=211070/төгрөгийн цалинг 

дутуу олгосон байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 18 дугаар зүйлийн 

18.5 дахь заалт/Нягтлан бодогчийн нэг орон тоотой аж ахуйн нэгж, байгууллагад 

ажиллаж байгаа нягтлан бодогч, эсхүл гэрээт нягтлан бодогч нь ерөнхий нягтлан 

бодогчийн үүрэг гүйцэтгэнэ./, Монгол Улсын Засгийн Газрын 2007 оны 12 дугаар сарын 26-

ны өдрийн 354 дүгээр тогтоолын 7 дугаар хавсралтыг зөрчиж байна.  

2. “Харгантын өнгө” ХХК-иас 2015 оны 6 дугаар сард 870.0 мянган төгрөгөөр 

компьютер, 300.0 мянган төгрөгөөр принтер, 2016 оны 7 дугаар сард  суурин компьютер, 

зөөврийн компьютер тус бүрийг нь 1.0 сая төгрөгөөр тус тус худалдан авсан байгаа бөгөөд 

уг хөрөнгүүд нь баталгааны хуудас байхгүй, уг хөрөнгүүдийг хүлээн авахдаа “Өмч хамгаалах 

орон тооны бус зөвлөл”-өөр “Дүгнэлт” гаргуулаагүй байгаа нь “Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн тухай” хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3.1 /хүлээж авах, худалдах, шилжүүлэх, устгах 

эд хөрөнгийн талаар өмч хамгаалах Байнгын зөвлөл дүгнэлт гаргасан байх/ дэх заалтыг 

 2016 оны 7 дугаар сарын 26-ны өдөр эд хогшлын үнэ гэж 1500.0 мянган төгрөгийг 

“Харгантын өнгө” ХХК-ий харилцах  данс руу шилжүүлжээ. Төлбөр шилжүүлэхдээ бэлтгэн 

нийлүүлэгчийн зарлагын болон нэхэмжлэхийн баримтанд нэг бүр нь 150.0 мянган төгрөгийн 

үнэ бүхий 15 ширхэг модон сандлыг 1500.0 мянган төгрөгөөр худалдан авснаар тусгажээ. 

Худалдан авсан хөрөнгийг тоолж үзэхэд 6 ширхэг модон сандал 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./  дахь 

заалтыг 

Жич: Тухайн хөрөнгийг худалдан авсан ЗДТГ-ын даргаас учрыг тодруулахад: “Нэг бүр 

нь 160.0 мянган төгрөгөөр 6 ширхэг модон сандлыг 960.0 мянган төгрөгөөр худалдан авсан, 
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үлдсэн 540.0 мянган төгрөгөнд том /дарга/ сандал авахаар тохиролцсон, удахгүй сандлаа 

авна” гэж тайлбарлаж байна. 

Агуулахад хадгалагдаж байгаа хөрөнгөнд тооллого хийхэд байгууллагын хөрөнгийн 

орлогод аваагүй, данс бүртгэлд тусгаагүй  “Хиамны цех”-ийг тооллогын комисс жилийн 

эцсийн хөрөнгийн тооллогод хамруулаагүй байгаа нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

тухай” хуулийн 70, 72 дугаар зүйлүүдийг тус тус зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 422140 төгрөгийг тухайн байгууллагын 

төсвөөс гарган  ажилтнуудад нөхөж олгох, 600.0 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсөвт 

төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, 2 заалт бүхий албан шаардлага хүргүүлэв. 

 Соёлын төв: 

2015 оны 9 дүгээр сарын 29-ний өдөр Л.Баттогтохын дансанд 10.0 мянган төгрөг 

шилжүүлэхдээ Соѐлын төвийн эрхлэгч Н.Ганцэцэгийн гарын үсэг,тамгагүйгээр гүйлгээ 

хийсэн байгаа ньТөрийн сангийн үйл ажиллагааны журмын 7.5 /Тухайн байгууллага 

бүртгэлийн данснаас гүйлгээ хийхдээ байгууллагын 1 болон 2 дугаар гарын үсэг, 

байгууллагын тамга, тэмдгээр баталгаажсан төлбөрийн болон бэлэн мөнгөний 

хүсэлтийг энэхүү журмын 1, 2 дугаар хавсралтад заасан ТТ-1, ТТ-2 маягтын дагуу 2 хувь 

үйлдэн харьяалагдах төрийн санд ирүүлнэ. Төлбөрийн болон бэлэн мөнгөний хүсэлтийн он 

сар өдөр, хөтөлбөр зориулалт, арга хэмжээ, эдийн засгийн ангилалд засвар хийсэн 

тохиолдолд тухайн байгууллагын тамга, санхүүгийн тэмдгийг засвар хийсэн хэсэгт 

дарж баталгаажуулсан байна. Төлбөрийн болон бэлэн мөнгөний хүсэлтийн бусад 

мэдээлэлд засвар хийхийг хориглоно. Маягт ТТ-1, ТТ-2 нь А5-аас багагүй хэмжээтэй 

байна./-дахь заалтыг зөрчсөн байна. 

 12 жилийн сургууль 

2015 оны сүүлийн хагас жилийн аж ахуйн баримтууд байхгүй, эд хариуцагч агуулахын 

бүртгэлийг өдөр тутам хөтөлдөггүй учраас тухайн өдрийн агуулахад байгаа хөрөнгийн 

үлдэгдлийг хянах боломжгүй, эд хариуцагч хоолны цэсээ үндэслэн сарын сүүлд агуулахын 

бүртгэлийг хөтөлж байгаа нь Санхүү эдийн засгийн сайд, Үндэсний статистикийн газрын 

даргын 2002 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 171/111 дүгээр тушаалаар баталсан “Эд 

хариуцагчийн эрх үүргийн дүрэм”-ийн НХМаягт БМ-5/Материал, үнэ бүхий зүйлийн 

хөдөлгөөнийг эд хариуцагчид “Бараа материалын үнэ бүхий зүйлийн орлого, зарлагын 

баримт”-ыг үндэслэн агуулахын бүртгэлийг биет нэгжээр хөтөлж өдөр тутмын 

үлдэгдлийг тодорхойлохын хамт тайлант хугацаанд хариуцагч нягтлан бодогчоор 

тайлангаа хянуулж үлдэгдлийг батлуулан гарын үсэг зуруулна./ заалтыг зөрчиж байна. 

          Сум дундийн эмнэлэг 

          2015 оны 06 дугаар сарын 23-нд Б.Бадамхатанд албан томилолтын мөнгө 36.0 мянган 

төгрөгийг, 2015 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдөр Аймгийн цахилгаан холбооны газарт 

интернетийн төлбөр 148.5 мянган төгрөг олгохдоо байгууллагын даргын гарын үсэг 

тамгагүйгээр, 2015 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдөр Айвеко ХХК-д 597.6 мянган төгрөгийг 
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байгууллагын даргын тамгагүйгээр, 2015 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр Ч.Болдбаярт 

цалин 175.0 мянган төгрөгийг, 2015 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр Тарвай ХХК-д хүнсний 

материалын үнэ 152.5 мянган төгрөгийг, Ч.Болдбаярт Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын 

сургалтын төлбөр 157.5 мянган төгрөгийг, мөн өдөр сумын татварын орлогын дансанд 17.5 

мянган төгрөгийг тус тус шилжүүлэхдээ төрийн сангийн төлөөлөгч тэмдэг гарын үсэггүйгээр 

тус тус гүйлгээ хийсэн байгаа нь  Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмын 7.5 /Тухайн 

байгууллага бүртгэлийн данснаас гүйлгээ хийхдээ байгууллагын 1 болон 2 дугаар гарын 

үсэг, байгууллагын тамга, тэмдгээр баталгаажсан төлбөрийн болон бэлэн мөнгөний 

хүсэлтийг энэхүү журмын 1, 2 дугаар хавсралтад заасан ТТ-1, ТТ-2 маягтын дагуу 2 хувь 

үйлдэн харьяалагдах төрийн санд ирүүлнэ. Төлбөрийн болон бэлэн мөнгөний хүсэлтийн он 

сар өдөр, хөтөлбөр зориулалт, арга хэмжээ, эдийн засгийн ангилалд засвар хийсэн 

тохиолдолд тухайн байгууллагын тамга, санхүүгийн тэмдгийг засвар хийсэн хэсэгт дарж 

баталгаажуулсан байна. Төлбөрийн болон бэлэн мөнгөний хүсэлтийн бусад мэдээлэлд 

засвар хийхийг хориглоно. Маягт ТТ-1, ТТ-2 нь А5-аас багагүй хэмжээтэй байна./-дахь 

заалтыг  

Хүүхдийн цэцэрлэг. 

1. Тухайн жилд олгосон шатахуун зарцуулалтанд бүртгэлээр болон  дотоодын 

õÿíàëòаар тавих хяналт сул байгаагаас шалтгаалж шатахууныг олгосон хэмжээгээр нь 

зардалд тусгасан байгаа нь Монгол Улсын “Автотээврийн тухай” хуулийн 6 дугаар 

зүйлийн 6.1.4 дэх заалтыг үндэслэн гаргасан Дэд бүтцийн Сайдын 2004 оны 19 дүгээр 

тушаал/1, 3, 4 дүгээр хавсралтууд/-ыг  

2.Хүнсний агуулахад шалгалт хийхэд 10 сарын 28, 11 сарын 01-ний өдрийн хоолны 

меню хөтлөөгүй байхад хүнсний материал тавьж олгосон байгаа нь 

“Нягтланбодохбүртгэлийнтухай” хуулийн 13 дугаарзүйлийн 

13.7/Анханшатныбаримтынбүрдэлгүйажил, гүйлгээгбүртгэх, 

санхүүгийнтайландтусгахыгхориглоно/ дахьзаалтыг тус тус зөрчсөн байна. 

Шалгалтанд хамрагдсан байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагааг шалгах явцад 

илэрсэн зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх талаар мэргэжил арга зүйн заавар зөвлөгөө 

өгч, эд хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, Монгол улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр 

тогтоол, “Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талаар мэдээлэл  хийв.  

Шалгалтаар нийт 24234756 төгрөгийн зөрчил илэрсэнд улсын байцаагчийн төлбөрийн акт 

тогтоож, 4-н заалт бүхий 2 албан шаардлага хүргүүлэв. 

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

ЗДТГазар: 

Тус байгууллагын 2018 оны санхүүгийн тайланд аймгийн Аудитын газраас аудит хийж  

бичиг хэргийн ажилтанд нууцын нэмэгдэл гэж 579.0 мянган төгрөгийн цалинг илүү олгосон,  

сахилгын шийтгэлтэй ажилтанд 429.0 мянган төгрөгийн урамшуулал олгосон, 4.5 сая 
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төгрөгийн хөрөнгийг хандивын данс бүртгэлд тусгаагүй зэрэг зөрчил илрүүлж 1008.0 мянган 

төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр, 2.5 сая төгрөгийн хөрөнгийг данс бүртгэлд 

тусгахаар төлбөрийн акт тогтоож, 8 ажилтанд сахилгын хариуцлага тооцуулахаар албан 

шаардлага тус тус өгсөн байна.          

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр 

дуусгавар болсон санхүүгийн тайланд холбогдох хуулийн хүрээнд “Монголиан Бизнес 

Рейтинг Аудит”  ХХК-ийн Говь-Алтай аймаг дахь салбараас аудит хийж, “Зөрчилгүй” санал 

дүгнэлт өгсөн байна. 

Шалгалтаар: Санхүүгийн зөрчил илрээгүй байна. 

Сум дундын эмнэлэг: 

Эрүүл мэндийн төвийн  2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон 

санхүүгийн тайланд холбогдох хуулийн хүрээнд Сүлд аудитын компаниас аудит хийж “ 

Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт өгсөн байна. Шалгалтаар: 

- Цалинг 1.15 сая төгрөгөөр илүү, 0.2 сая төгрөгөөр дутуу олгосон. 

- Эмч нарын илүү цагийг бодохдоо 0.63 сая төгрөгөөр илүү, 0.2 сая төгрөгөөр 

дутуу. 

- ЗГ –ын 90 дүгээр тогтоолоор 0.15 сая төгрөгөөр илүү. 

- Ур чадварын нэмэгдлийг 0.15 сая төгрөгөөр илүү олгосон. 

- Цалингийн шатлал ахиулж цалинг 0.15 сая төгрөгийг илүү  

- Цалингийн хоногийг  хэтрүүлэн 0.07 сая төгрөгийг тус тус илүү олгосон 

зөрчилд төлбөрийн акт тогтоожээ.  

1 албан тушаалтанд сахилгын  шийтгэл ногдуулахаар, мөн 5 заалт бүхий зөрчил 

арилгуулах хугацаатай албан шаардлагыг тус тус хүргүүлсэн байна. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

Баян-Уул сумын Хүүхдийн цэцэрлэгийн 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 өгсөн байна. Сайн малчны хандиваар өгсөн 1.0 сая төгрөгийн хөрөнгийг нягтлан 

бодох бүртгэлд тусгаагүй зөрчилд төлбөрийн акт тогтоосон байна.  

Сум хөгжүүлэх сан: 

2018 оны санхүүгийн жилийн эцсийн тайлангаар Хязгаарлалттай санал дүнэлт өгч, 

гэрээт хугацаанд Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэдээр 4.419 сая төгрөгийн үндсэн зээл, 

0.208 сая төгрөгийн хүүг төлүүлээгүй. Гэрээний дагуу үндсэн зээлээ төлөөгүй иргэдэд нэмж 

5.224 сая төгрөгийн торгууль, нэмэгдүүлсэн хүүг ноогдуулсан акт тавьсан байна.Албан 

шаардлага зөрчил арилгуулах тухайд Зээлийн гэрээний хугацаа дууссан 12 зээлдэгчдээс 
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24.778 сая төгрөгийн зээлийг шүүхэд хандаж шийдвэр гаргуулаагүй. Шүүхэд өгсөн боловч 

эвлэрлийн хугацаа дууссан 1 зээлдэгчийн 8.692 сая төгрөгийн авлагыг Шүүхийн шийдвэр 

гүйцэтгэх газартай гэрээ байгуулан барагдуулах арга хэмжээ аваагүй. Өмнөх аудитын 

шийдвэрээр иргэдээр төлүүлэх 42.924 сая төгрөгийн төлбөрийн актыг төлүүлээгүй. Мөн Бараа 

материалын тодруулгад байгаа 35.616 сая төгрөгийн хөрөнгийг тооллого хийгээгүй байна. 

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ,ШИЙДВЭРЛЭСЭН  АСУУДЛУУД., 

2019 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 11 цагт тус сумын Засаг даргын Тамгын газрын 

даргын өрөөнд холбогдох албан тушаалтнуудыг байлцуулан “Санхүүгийн хяналт шалгалт 

хийх тухай” удирдамжийг танилцууллаа. Хуралд дараах албан тушаалтнууд оролцсон 

болно.Үүнд: 

д/д Байгууллагын нэр Албан тушаал Овог нэр 

1 

ЗДТГ 

ЗДТГ-ын дарга Ч.Болдбаяр 

2 Санхүүгийн албаны 
дарга 

Д.Наранчимэг 

3 Төрийн сангийн 
мэргэжилтэн 

Н.Наранчимэг 

4 ЗДТГ-ын ня-бо Б.Мөнхжаргал 

5 Архив,бичиг хэрэг П.Нямбаяр 

6 
ЭМТ 

Эрхлэгч Д.Сансарбаяр 

7 Нягтлан бодогч Ц.Цэрэнчимэг 

8 Соёлын төв Эрхлэгч Н.Ганцэцэг 

9 
Цэцэрлэг 

Эрхлэгч Ж.Баасанхүү 

10 Нягтлан бодогч Л.Алтансүх 

11 Ерөнхий боловсролын сургууль захирал Д.Ганхуяг 

 

Мөн сумын ЗДТГ-ын мэдээллийн самбар, ХААН банк, Төв дэлгүүр зэрэг 3-н цэгт 

иргэдээс өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хүлээж авах тухай зарыг тавьсан боловч шалгалт хийх 

хугацаанд өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт ирээгүй болно.  

Төсөвт байгууллагууд болон “Сум хөгжүүлэх сан”-г дараах байдлаар хуваарилан, 

хариуцаж хяналт шалгалт хийв. 

д/д Овог нэр Албан тушаал Байгууллага, сангийн нэр 

1 Ч.Дулмаа 
СХШ-ын Улсын ахлах 

байцаагч 
ИТХ-ын ажлын алба,  ЗДТГ 

2 Ц.Баттөр 
СХШ-ын Улсын 

байцаагч 

Баян-Уул сумын Сум дундын 
эмнэлэг, 

“Сум хөгжүүлэх сан” 

3 А.Бүрэндэлгэр 
СХШ-ын Улсын 

байцаагч 
Ерөнхий боловсролын сургууль 

 

4 Б.Дэлгэрбаяр Дотоод аудитор Хүүхдийн цэцэрлэг,Соѐлын төв 
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 ЗДТГазар: 

Эд хариуцагчийн агуулахад хадгалагдаж байгаа хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, 

бүртгэл хөтлөлтийн байдалтай танилцав. Агуулахад цаашид ашиглах боломжгүй 

ашиглалтын хугацаа дууссан данс бүртгэлээс хасагдсан, мөн цаашид ашиглах боломжгүй 

ашиглалтаас хасагдсан боловч албан ѐсоор бүртгэлээс хасагдаагүй хасах шийдвэр нь 

гараагүй маш их хөрөнгө байна.  

 Мөн аймгийн Хөдөлмөр халамжийн хэлтсээс хөдөө орон нутагт ажлын байр 

нэмэгдүүлэхээр өгсөн 12727.0 мянган төгрөгийн тоног төхөөрөмжөөс 10098.0 мянган 

төгрөгийн хөрөнгө хэн ч ашиглахгүй агуулахад хадгалагдаж байна.  

2015 оны 3 дугаар сард иргэн С.Отгондарь нь 1056.0 мянган төгрөгийн гоо сайхны 

тоног төхөөрөмжийг, иргэн М.Энхжаргал 583.0 мянган төгрөгийн мужааны хэрэгслийг  3 

жилийн хугацаатай зээлийн гэрээ хийж авчээ. Дээрх зээлээс 2019 оны 4 дүгээр сарын 

байдлаар иргэн С.Отгондарь 545.2 мянган төгрөгийн, иргэн М.Энхжаргал 389.4 мянган 

төгрөгийн зээлийн үлдэгдэлтэй байна. 990.0 мянган төгрөгийн үнэ бүхий фотоаппарат 

дутагдаж байгаа бөгөөд урьд нь ЗДТГ-ын даргаар ажиллаж байсан Б.Батнайрамдалаар 

төлүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоосон байна.  

 Ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаанд хяналт хийх явцад дараах 

ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. 

  Тус байгууллагын анхан шатны баримт, хүнсний материалын нийлүүлэгчийг сонгон 

шалгаруулсан байдал, үнэлгээний хорооны баримт материалыг шалгахын зэрэгцээ 2019 

оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр хүнсний агуулах дахь хүнсний материалд тооллого хийв. 

Эд хариуцагч, нягтлан бодогч нарт эд хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, тайлан гаргалтын 

талаар заавар зөвлөгөө өгч ажиллаа. 

Сум дундын эмнэлгийн санхүүгийн үйл ажиллагааг шалгах явцад дараах ажлуудыг 

хийв. 

 Дуудлагын журнал, жолоочийн тооцооны хуудас, албан томилолтын олговор, эмийн 

түүвэр зэргийг тулгаж, холбогдох албан тушаалтнуудад заавар чиглэл өгч ажиллалаа.  

 Сум хөгжүүлэх сангийн тухайд:  

Тус сумын “Сум хөгжүүлэх сан”-аас 2013-2019 онуудад олгосон хөнгөлөлттэй зээлийн 

олголт, хувийн хэргийн бүрдэл, зээл, хүүгийн эргэн төлөлт, төслийн хэрэгжилт, чанарт 

үнэлэлт өгч ажиллалаа.  

“Хөнгөлөлттэй зээлийн хүүгийн дээд хэмжээ, жилд нэг төсөлд олгох зээлийн дээд 

хэмжээ тогтоох тухай” сумын ИТХТ-ийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 11/05 

дугаар тогтоолоор зээлийн хүүг жилийн 3 хүртэл хувь байхаар, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг 

дэмжих, шинээр ажлын байр бий болгох чиглэл баримтлахаар  шийдвэрлэж, зээлийн дээд 

хэмжээг ААН-д 20 сая хүртэл, иргэнд 10 сая хүртэл төгрөг байхаар шинэчлэн тогтоожээ.  
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 Төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай  сумын ИТХТ-ийн 

2016 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн 13 дугаар тогтоолоор “Сум хөгжүүлэх сан”-аас 

зээл олгох, төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулжээ. 

 Хяналтын зөвлөл батлах тухай сумын ИТХТ-ийн 2016 оны 05 дугаар сарын 31-ний 

өдрийн 12 дугаар тогтоолоор “Сум хөгжүүлэх сан”-аас олгосон зээлийн ашиглалт, чанарт 

үнэлгээ өгөх, хяналт тавих чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийг байгуулан 

ажиллуулсан байна. 

Тус сумын ЗДТГ-т ажилладаг албан хаагчдын хамаарал бүхий иргэд /аав, ээж, ах, 

дүү, хадам, садан төрөл/ хөнгөлөлттэй зээлд ихээр хамрагдсан байна. Эндээс дүгнэхэд 

мэдээлэлд ойрхон байгаа эдгээр иргэдэд зээл олгосон нь харагдаж байна. 

 “Сум хөгжүүлэх сан”-аас олгосон хөнгөлттэй зээлийн хувийн хэргийн бүрдэлд хийсэн 

шалгалтыг хүснэгтээр хавсаргав.     /Хүснэгт-1/ 

 “Сум хөгжүүлэх сан”-аас олгосон хөнгөлттэй зээлийн өрийн үлдэгдлийг тус сангийн 

бүртгэл хяналт нэгтгэлийн системээс жагсаалтаар гаргаж хүснэгтээр хавсаргав.  /Хүснэгт-2/ 

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар: 

ЗДТГазар: Тайлант хугацаанд шилэн дансны цахим санд байршуулбал зохих 149 

мэдээллээс 3 мэдээллийг хуулинд заасан хугацаанд нь байршуулаагүй хугацаа 

хожимдуулсан байна.  

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

2018оны шилэн дансны мэдээллийг нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149-н мэдээллээс 1 мэдээлэл байршуулах хугацаа болоогүй, 148-н 

мэдээллийг хуулийн хугацаанд үнэн, зөв байршуулсан байна.  

Сум дундын эмнэлэг: 

Тус байгууллагын 2018, 2019 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээр Шилэн дансны 

тухай хуулийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийхэд туйлын хангалтгүй байлаа.  

ДОЛОО: ОЛОЛТ, ДЭВШИЛТТЭЙ ТАЛ 

Сум дундын эмнэлгийн санхүүгийн үйл ажиллагааны зөрчил, “Сум хөгжүүлэх сан”-аас 

зээл олгохдоо нотлох баримт хангалттай цуглуулаагүй, сумын ИТХ-аас шилэн дансны цэс 

хөтлөлтөд хяналт тавьж ажиллалаагүй зэргийг эс тооцвол тус сумын төсөвт байгууллагуудын 

санхүүгийн үйл ажиллагаа сайн байна. 

 НАЙМ: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН,ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, 

ТОГТООМЖ. 

ИТХурал: 

1. Сумын төсөвт байгууллагуудын “Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилтэд сумын 

ИТХурлаас тайлант хугацаанд нэг ч удаа хөндлөнгийн хяналт хийгээгүй байгаа нь  “Шилэн 

дансны тухай” хуулийн 8 дугаар зүйл /Хуулийн хэрэгжилтэд тавих хяналт/ 8.1. дэх 

заалт/Энэ хуулийн 3.1-д заасан этгээдийн шилэн дансны үйл ажиллагаанд тавих 
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хөндлөнгийн хяналтыг бүх шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, иргэдийн Нийтийн Хурал 

....../-ыг, ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга төсөв захирагч нь Шилэн дансны цахим санд нэг ч 

мэдээлэл байршуулдаггүй, тухайн байгууллагын бүх мэдээллийг нягтлан бодогч байршуулж 

байгаа нь “Шилэн дансны тухай” хуулийг  

2. “Сум хөгжүүлэх сан”-аас олгосон зээлийн ашиглалт, чанарт үнэлгээ өгөх, хяналт 

тавих чиг үүрэг бүхий сумын ИТХ-аас байгуулсан орон тооны бус зөвлөлийн зүгээс тодорхой 

ажил зохион  байгуулж ажиллалаагүй нь “Журам батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн 

газрын  2016 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 153 дугаар тогтоолыг тус тус зөрчжээ. 

ЗДТГазар: 

1. Уурын зуухны галч нарт төсөв хүрэлцэхгүй гэдэг шалтгаанаар хор саармагжуулах 

хүнсний бүтээгдэхүүнийг олгоогүй байгаа нь Эрүүлмэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 

оны 171 дүгээр тушаалыг   

2. Тайлант онд төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэлд ЗДТГ-ын дарга 

Ч.Болдбаярт 530976 /663720*10%*8сар/ төгрөгийг, санхүүгийн албаны дарга Д.Наранчимэгт 

269656/599237*10%*4сар+29962/ төгрөг, нийт 806328 төгрөгийг олгоогүй байгаа нь тухайн 

үед мөрдөгдөж Засгийн Газрын 1995 оны 96 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн 

захиргааныалбан хаагчид төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам”-ын 2 дахь  

/Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг тухайн ажилтны төрийн байгууллагад 

ажилласан хугацааг харгалзан түүний албан тушаалын сарын үндсэн цалингаас дор 

дурьдсан хувиар бодож олгоно. /- 

Төрийн алба хаасан хугацаа/жилээр/ Төрийн алба хаасан хугацааны 
нэмэгдлийн хэмжээ /хувиар/ 

11-15 10% 

-ыг зөрчсөн зөрчил тус тус илэрлээ. 

Шалгалтаар 806328 төгрөгийг ажилтнуудад буцаан олгохоор төлбөрийн акт тогтоож, 

3 заалт бүхий Улсын байцаагчийн хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэв. 

 Сум дундын эмнэлэг: 

 1. Эмнэлгийн жолооч Л.Баяртогтохын цалин, ээлжийн амралтын олговор давхардсан 

гэх шалтгаанаар 61728 төгрөгийг төсвийн орлого болгохоор аймгийн төрийн Аудитын 

газраас төлбөрийн акт тогтоосон байна. Нягтлан бодогчийн буруутай үлдлээс шалтгаалан 

байгууллагын төсвөөс мөн дүнгээр илүү шилжүүлж байгууллагад хохирол учруулсан байгаа 

нь Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5/Батлагдсан төсвийг зориулалтын 

дагуу зарцуулах/ дахь заалтыг 

 2. “Бүтэц орон тоо тогтоох тухай” Баян-Уул сумын Сум дундын эмнэлгийн эрхлэгч 

эмчийн 2018 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/03 дугаар тушаалаар эмийн санч Э. 

Оюунтуяад  Монгол Улсын Засгийн газрын 2001 оны 90 дүгээр тогтоолын нэмэгдэл олгохоор 

шийдвэр гаргажээ. Энэхүү  шийдвэр нь  “Төрийн үйлчилгээний зарим албан хаагчдын 
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цалингийн нэмэгдлийн тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2001 оны 04 дүгээр сарын 20-

ны өдрийн 90 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтыг 

3. Эмчлэгч эмч А.Бүжинлхамын 2018 оны 08 дугаар сарын15-ны өдрөөс 16-ны 

өдрүүдэд аймгийн Эрүүл мэндийн газарт, 05 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 05-ны өдрүүдэд 

цэрэг татлагын ажлаар аймагт ажилласан хугацааны албан томилолтын олговорт 

нийт 28.0 мянган төгрөгийг илүү огосон байгаа ньМонгол Улсын сангийн сайдын 1992 оны 

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

хавсралт “Албан томилолтын зардлыг төлөвлөх олгох журам”-ыг  

 4. Зах зээлийн үнэ ханшнаас харьцангуй өндөр үнээр принтерийн хор худалдан авч, 

төсвийг 45.0 мянган төгрөгөөр хохироосон байгаа нь Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 6 

дугаар зүйлийн 6.4.1 /төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж зарцуулах/, 16 

дугаар зүйлийн 16.5.5/Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/ дахь заалтыг 

 5. Шилэн дансны цэс хөтлөлт туйлын хангалтгүй, хоосон хүснэгт хадгалсан, худал 

мэдээллэсэн, өмнө нь гаргасан алдаагаа залруулж ажиллалаагүй зэрэг нь Шилэн дансны 

тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд заасан зарчмыг 

       6. 2018 онд Эргэлтийн эмийн сангаас эмнэлгийн эмчилгээнд хэрэглэсэн эм, 

хэрэгслийг жилээр түүвэрлэн, эмнэлгээс шилжүүлсэн төлбөртэй харьцуулахад дараах 

байдалтай байлаа. 

Сар 
Сарын түүврээр ЭЭС-аас 
хэрэглэсэн эмийн үнэ/төг/ 

Эмнэлгээс шилжүүлсэн 
төлбөр/төг/ 

Илүү олгосон 
зөрүү/төг/ 

1 332474 - 

- 

2 626150 1000000 

3 434470 643265 

4 105955 - 

5 187105 - 

6 102880 500000 

7 136785 - 

8 236450 - 

9 42930 500000 

10 19855 - 

11 60550 - 

12 92310 251500 

дүн 2377914 2894765 516851 

 

     Сум дундын эмнэлэг, Эргэлтийн эмийн сантай харилцан тооцоо нийлэлгүйгээр 516851 

төгрөгийг илүү шилжүүлж, төсөвт хохирол учруулсан байгаа нь Монгол Улсын Төсвийн тухай 

хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 /төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж 

зарцуулах/, 16 дугаар зүйлийн 16.5.5/Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/ 

дахь заалтыг тус тус зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбоотойгоор 61728төгрөгийг нягтлан бодогчоор, 28000 

төгрөгийг эмчлэгч эмч А.Бүжинлхамаар, 45000 төгрөгийг Нийгмийн ажилтан  

Ц.Наранхүүгээр, 516851 төгрөгийг Эргэлтийн эмийн сангаас суутган тооцож, нийт 
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651579 төгрөгийгаймгийн төрийн сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд 

төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, 1 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага 1-ийг 

хүргүүлэв. 

Сум хөгжүүлэх сан: 

1. “Сум хөгжүүлэх сангаас зээл олгох тухай”  Баян-Уул сумын Засаг даргын 2017 оны 

12 дугаар сарын 18-ны А/138 дугаар захирамжаар Санжинбогд хоршоонд 3 жилийн 

хугацаатай, жилийн 2,5 хувийн хүүтэйгээр 27.5 сая төгрөгийн дүн бүхий хөнгөлөлттэй 

зээлийг олгохоор шийдвэрлэсэн байна. Захирамжийн дагуу 2017 оны 12 дугаар сарын 21 

зээлийг олгожээ. Энэхүү үйлдэл нь “Хөнгөлөлттэй зээлийн хүүгийн дээд хэмжээ, жилд нэг 

төсөлд олгох зээлийн дээд хэмжээ тогтоох тухай” сумын ИТХТ-ийн 2015 оны 04 дүгээр 

сарын 15-ны өдрийн 11/05 дугаар тогтоолоор зээлийн хүүг жилийн 3 хүртэл хувь байхаар, 

жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, шинээр ажлын байр бий болгох чиглэл баримтлахаар  

шийдвэрлэж, зээлийн дээд хэмжээг ААН-д 20 сая хүртэл, иргэнд 10 сая хүртэл төгрөг 

байна гэснийг зөрчжээ. 

Соёлын төв: 

1. Соѐлын төвийн эрхлэгч Н.Ганцэцэгт 2018 онд нийт 243.4 мянган төгрөгийн ур 

чадварын нэмэгдлийг удирдах дээд шатны албан тушаалтны тушаал шийдвэргүйгээр 

олгосон байгаа нь Монгол Улсын Засгийн газрын 1995 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 

“Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох журам батлах тухай” 96 дугаар тогтоолын 4 дүгээр 

хавсралтыг 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбоотойгоор 243.4 мянган төгрөгийг орон нутгийн 

төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоов. 

ЕС: АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАЛЦАА, ЗӨВЛӨГӨӨ. 

800.6 мянган төгрөгийг холбогдох ажилтнуудад нөхөн олгохоор, 894.4 мянган 

төгрөгийг аймгийн Төрийн сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын 100050000954 тоот дансанд 

төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, 4заалт бүхий 2 албан шаардлага хүргүүлэв. 

Шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг тухай бүр холбогдох ажилтнуудад 

танилцуулан, цаашид давтан гаргахгүй байх талаар заавар зөвлөгөө өгч ажиллалаа.  

 АРАВ:  ДҮГНЭЛТ 

Тус сумын төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчдын зүгээс гаргаж буй 

захирамж, тушаал зэрэг нь бичиг хэргийн стандартад нийцээгүй, удирдлага болгосон хуулийн 

заалт, холбогдох эрх зүйн актуудыг буруу хэрэглэсэн зэрэг нийтлэг зөрчил дутагдал 

байгаагаас  алдаа зөрчил бий болох нөхцөл үүссэн байна гэж шалгалтын бүрэлдэхүүний 

зүгээс дүгнэж байна.  

АРВАН НЭГ:ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ. 
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 ЗДТГазар:Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсөв захирагч, дотоод ажил шийдвэрийн 

биелэлт хариуцсан ажилтан, санхүүгийн ажилтнууд холбогдох хууль тогтоомжийг 

нарийвчлан судалж үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах. 

 Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын ажлын үр дүнг улирал бүр дүгнэж уг дүгнэлтийг 

үндэслэн ур чадварын нэмэгдэл олгох асуудлыг батлагдсан төсөвтөө багтааж шийдвэрлэж 

байх 

Ажилтнуудад ур чадварын нэмэгдэл, шагнал урамшуулал олгохдоо Засгийн Газрын 

2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 382, 2019 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 5 

дугаар тогтоолуудыг мөрдөж ажиллах 

Уурын зуухны галч нар  холбогдох заавар журмыг үндэслэн хор саармагжуулах 

хүнсний бүтээгдэхүүнийг ажлын байран дээр нь олгож байх 

Данс бүртгэлээс хасагдсан хөрөнгийг акталж устгах ажлыг зохион байгуулах,, цаашид 

ашиглах боломжгүй хөрөнгийг акталж данс бүртгэлээс хасах талаар холбогдох байгууллагад 

саналаа хүргүүлэн шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авч агуулахад хадгалагдаж байгаа 

хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах 

Тооллогоор дутагдсан хөрөнгийг буруутай этгээдээр яаралтай нөхөн төлүүлж төрийг 

хохиролгүй болгох, цаашид ажлаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн ажилтантай эд хөрөнгийн 

болоод бусад тооцоог “Тойрох хуудас”- аар хийж хэвших  

          “Сум хөгжүүлэх сан”-н тухайд: 

 а. “Сум хөгжүүлэх сан”-аас олгож буй зээлийн хувийн хэргийг бүрэн бүрдүүлж,  тус 

сангаас зээл авсан иргэн, хуулийн этгээдийн зээлийн хувийн хэргийн төлбөрийн хуваарь, 

хяналтын карттай тогтмол ажиллаж хэвшихийн зэрэгцээ хугацаа хэтэрсэн зээл, хүүг 

төлүүлэх ажлыг тасралтгүй зохион байгуулах. 

б. Сангаас зээл олгохдоо эрсдэлээ тооцох, Зээлийн гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу  

гэрээгээ удаа дараа зөрчиж, үйл ажиллагаа эхлүүлээгүй иргэн, хуулийн этгээдээс сангийн 

хөрөнгийг эргүүлэх татах, гэрээ цуцлах ажлыг зохион байгуулах. 

 в. Нэг чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулах төслүүдийг давхардуулан санхүүжүүлэхээс 

аль болох зайлсхийх. 

г.   Зээлдэгчийг бүрэн судалж, төслийн өгөөжийг тооцож ажиллах. 

д. Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагаагаар бусад арилжааны банкуудад зээлтэй 

нь тотоогдсон зээл хүсэгчид зээл олгохгүй байх. 

е. Зээл, зээлийн хүү төлөөгүй иргэдийг шүүхэд шилжүүлэх.  

Сум дундын эмнэлэг: 

1. Жолоочийн тооцооны хуудсыг тухай бүр стандартын дагуу үнэн зөв хөтөлж, 

шатахуун зарцуулалтыг тайлагнаж хэвших. 

       2. Шилэн дансны тухай хуулийг мөрдөж ажиллах. 

3. Нүүрс худалдан авахдаа, уурхайгаас олгосон падааныг үндэслэх. 

Соёлын төв: 
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           1. Өөрийн орлого бүрдүүлэлтэд хяналт тавьж ажиллах. 

            2. Ур чадварын нэмэгдэл олгохдоо Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 382 

дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралтыг мөрдөж ажиллах. 

 Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж, цаашид зөрчлийг давтан гаргахгүй байхад 

онцгой анхаарч, Улсын байцаагчийн актын төлбөрийг барагдуулан, албан шаардлагын 

биелэлтийг хангуулж, 2019 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг даргын 

дэргэдэхСанхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр хариу ирүүлэхийг сумын Засаг 

дарга болон төсвийн шууд захирагчид, санхүүгийн албаны  дарга, нягтлан бодогч нарт 

шалгалтын бүрэлдэхүүний зүгээс үүрэг болгож байна. 
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