
 

 

 

  Санхүүгийн  хяналтшалгалт 

хийсэндүнгийн тухай. 

 

 

 

 

НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО.  

  Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 

2019 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, тус албаныдаргын баталсан 2019 оны 10 

дугаар сарын 01-ний өдрийн 21-04/04/26дугаар удирдамжийн дагуу МонголУлсын 

“Төсвийн тухай”,“Төрийнболонороннутгийнөмчийнтухай”, 

“Төрийнболонороннутгийнөмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах 

тухай”, “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Шилэн дансны тухай” хуулиуд 

болонтэдгээртэйнийцүүлэнгаргасанбусадэрхзүйнактуудынхэрэгжилтийг Говь-Алтай 

аймгийн Цогт  сумынБаянтоорой багийн төсөвт 5-н байгууллагын 2018 оны 

санхүүгийн болон дотоод хяналтын үйл ажиллагааны баримтад тулгуурлан 

“Төрийнхяналтшалгалтынтухай” хуульд нийцүүлэн шалгаж, 

шалгалтаарилэрсэнзөрчлийгхуулийндагуушийдвэрлэн,  

цаашиддавтангаргахгүйбайхталаар мэргэжил, аргазүйнзаавар, зөвлөгөөөгөхийн 

зэрэгцээ иргэн хуулийн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг 

шийдвэрлэхэд шалгалтынзорилгыгчиглүүлэнажиллав. 

 

 ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

 Санхүүгийнхяналт, аудитын албаны 

СанхүүгийнхяналтшалгалтынУлсынбайцаагчЦ.Баттөр ахалж, 

СанхүүгийнхяналтшалгалтынУлсынбайцаагч А.Бүрэндэлгэр, Дотоод аудитор 

Б.Дэлгэрбаяр нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр 2019 оны 10 дүгээр сарын 11-нийөдрөөс 

10 дугаар сарын 14-нийөдрийгдуустал ажлын 4-н өдрийн хугацаанд төлөвлөгөөт 

хяналт шалгалт 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 

ажиллагааныбаримтуудыгшалгалтад бүрэн хамруулснаас гаднатөсөвт 

байгууллагуудын дотоодын хяналтын үйл ажиллагааны төлөвлөлт, гүйцэтгэл, 

тайлагналтын байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөв. 

 

 ДӨРӨВ:ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН  ОБЬЕКТЫНТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

 Говь-Алтай аймгийн Цогт сумынБаянтоорой тосгоны захирагчаар 

А.Ариунболд, Сургуулийн захирлаарН.Зоригт, Сумын эрүүл мэндийнтөвийн 

даргаарХ.Бадамсүрэн, Ж.Одгэрэл, Цэцэрлэгийн эрхлэгчээрД.Батчулуун, Соѐлын 

төвийн эрхлэгчээр Д.Мөнхчимэг, Соѐл, боловсрол хариуцсан нягтлан бодогчоор 

О.Чулуунцэцэг,Тосгоны захирагчийн алба, Эрүүл мэндийн төвийннягтлан 

бодогчоорЦ.Одмандах,Ц.Алтанзагас, төрийн сангийн төлөөлөгчөөрЖ.Урантуяанар 

ажиллантөсвийнхөрөнгийгзахиран зарцуулжирсэн байна. 

 

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт шалгалтаар:  

2016 онд 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн хяналт шалгалт хийхэд 

дараах зөрчлүүд илэрч байжээ. Үүнд: 

 Захирагчийн алба: 

1. Санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэл дутуугаар 2015 оны 12 дугаар 

25-ны өдөр эд хариуцагч О.Мөнх-Ургамалын ХААН банкин дахь 5315265137 тоот 

харилцах данс руу 580.0 мянган төгрөгийг шилжүүлэн зарцуулсан байгаа нь 

“Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль”-ийн 13 дугаар зүйлийн 13.7 дахь 

заалт/Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн 

тайланд тусгахыг хориглоно/-ыг 

2. Шуудан холбооны зардлаас ажилтнуудад олгосон гар утасны нэгжийг 

жагсаалт үйлдэлгүйгээр олгосон байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль”-

ийн 13 дугаар зүйлийн 13.7 дахь заалт/Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, 

гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг хориглоно/-ыг 

3. Аймаг, сумын төвд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжийн 

дэлгүүрээс  худалдан авсан  бичиг хэргийн материалын үндсэн баримтыг 

үндэслэлгүйгээр  тухайн материалыг худалдан авчирсан ажилтны нэр дээр 



“Зарлагын баримт” үйлдэж зарлагын гүйлгээ хийдэг нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай” хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.6./Анхан шатны баримтын үнэн зөвийг түүнийг 

үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан хариуцна./-ыг 

 Соёлын төв: 

 1. Нягтлан бодогч М.Энхболд 2015 оны 08 дугаар сар хүртэл  12 жилийн 

сургуулиас нягтлан бодогчийн цалинг бүтэн авч Цэцэрлэгээс цалингийн 30 хувь, 

тус байгууллагаас мөн цалингийн 20 хувийн нэмэгдэл цалин болох 394.3  мянган 

төгрөг, нягтлан бодогч О.Чулуунцэцэг 2015 оны 09 дүгээр сараас 2016 оны 10 

дугаар сар хүртэл 12 жилийн сургуулиас нягтлан бодогчийн цалинг бүтэн авч 

Цэцэрлэгээс цалингийн 30 хувь, тус байгууллагаас мөн цалингийн 20 хувийн 

нэмэгдэл цалин болох 611.9  мянган төгрөг нийт 1006.2 мянган төгрөгийн цалин 

илүү авсан байгаа нь Монгол Улсын “Төсвийн тухай“ хуулийн 16 дугаар зүйлийн 

16.5.5/батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/ -ыг  

 12 жилийн сургууль:  

 1. 2016 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн Б/19 дүгээр тушаалаар хүүхэд 

асрах чөлөөтэй байсан үйлчлэгч Н.Сарантуяа, дотуур байрын жижүүр 

Р.Амаржаргал нарыг үүрэгт ажилд нь эгүүлэн томилохдоо Н.Сарантуяад 32.5 

мянган төгрөг, Р.Амаржаргалд 32.3 мянган төгрөг дутуу олгосон байгаа нь Монгол 

улсын Засгийн газрын 2014 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 332 дугаар 

тогтоолын 4 дүгээр хавсралтыг 

 2. Нягтлан бодогч О.Чулуунцэцэгийн 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 211.7 /ТҮ.8.1-556393/-/ТҮ.7.1-

535286/=21107*10 сар=211070/мянгантөгрөгийн 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./-ыг тус тус  

           Эрүүл мэндийн төв: 

 1. 2015 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр Туяад 70.0 мянган төгрөг, 

Б.Даваахүүд 70.0 мянган төгрөг, Ц.Одмандахад 96.0 мянган төгрөг, 2015 оны 7 

дугаар сарын 25-ны өдөр Ж.Одгэрэлд 56.0 мянган төгрөг, нийт 292.0 мянган 

төгрөгийн албан томилолтын олговрыг Санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэл 

дутуугаар олгосон байгаа нь“Нягтланбодохбүртгэлийнтухайхууль”-ийн 13 

дугаарзүйлийн 13.7 дахьзаалт/Анханшатныбаримтынбүрдэлгүйажил, 



гүйлгээгбүртгэх, санхүүгийнтайландтусгахыгхориглоно/-ыг, 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 

2. “Үр дүнгийн гэрээний урамшуулал олгох тухай” байгууллагын төсөв 

захирагчийн 2015 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн Б/02 дугаар тушаалаар ЭМТ-

ийн дарга өөртөө үндсэн цалингийн 40%-иар тооцож үр дүнгийн урамшуулалд 

129992 төгрөгийг авсан байгаа нь“Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 

сонирхлыг зохицуулах,  ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай” 

хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 

11.1./Албантушаалтаналбанүүргээгүйцэтгэхдээөөрийнболонөөртэйньхамааралб

үхийэтгээдийнхувийнашигсонирхлыгхөндсөнзахиргаанышийдвэргаргах, удирдах, 

хяналт, шалгалтхийх, хариуцлагахүлээлгэх, гэрээбайгуулах, эдгээрийгхэлэлцэх, 

бэлтгэх, оролцохзэрэгүйлажиллагааявуулахыгхориглоно./дэх заалтыг 

3. ЭМТ-ийн даргаар ажиллаж байсан Ж.Одгэрэл нь Тосгоны захирагчтай 

байгуулсан “Төрийн албан хаагчийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээ”- гээ 

дүгнүүлээгүй байхад ЭМТ-ийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр ажиллаж 

байсан Д.Оюунчимэгийн шийдвэрээр 2015 оны үр дүнгийн гэрээний урамшуулалд 

Ж.Одгэрэлд 259984 төгрөгийг олгосон байгаа нь Засгийн Газрын 1995 оны 96 

дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албан хаагчид шагнал урамшил олгох 

журам”-ын 2 дахь заалт/Албан тушаалтан үүргээ бүрэн биелүүлж, өндөр амжилт 

гаргасан төрийн албан хаагчид ажлын үр дүнг үнэлж эрх бүхий албан тушаалтан 

шагнаж урамшуулна./-ыг,  2015 оны 6 дугаар сард ЭМТ-ийн дарга Ж.Одгэрэлд 

ажил хавсарсны нэмэгдлийг 21.4 мянган төгрөгөөр илүү олгосон байгаа нь 

“Төсвийн тухай” хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 /Батлагдсан төсвийг 

зориулалтын дагуу зарцуулна./-ыг тус тус зөрчсөн байна. 

4. Алсын дуудлагын журналыг бүрэн гүйцэт хөтөлдөггүй,  дуудлагын журнал 

жолоочийн замын хуудас 2 хоорондоо зөрүүтэй, өөрөөр хэлбэл жолоочийн 

тооцооны хуудсанд бичигдсэн дуудлага алсын дуудлагын журналд бүртгэгдээгүй 

байна. 

           Говийн Их Дархан Цаазат газрын “А” хэсгийн хамгаалалтын захиргаа: 

           2016 онд байгууллагын 16 ажилтан, албан хаагчид амралттай байх 

хугацаанд удаан жилийн нэмэгдлийг тухайн сард бүтэн олгосон, Байгаль 

хамгаалагч Б.Доржсүрэнд зэрэг дэвийн нэмэгдлийг 5 хувиар илүү олгосон байгаа 

нь Төсвийнтухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5/.батлагдсан төсвийг 

зориулалтын дагуу зарцуулах/ Монгол Улсын Их хурлын 1995 оны 73 дугаар 



тогтоолын хавсрал /Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний 

нэмэгдэл олгох журмыг тус тус зөрчсөн байна. 

          Дээрх зөрчилтэй холбогдуулан нийт 617.3 мянган төгрөгийн Улсын 

байцаагчийн төлбөрийн акт тогтоосон байна. 

 Аймгийн Аудитын газрын шалгалтаар: 

Тосгоны захирагчийн алба:  

Үндэсний Аудитын газрын харьяа Говь-Алтай аймаг дахь Аудитын газраас 

Цогт сумын Баянтоорой тосгоны захирагчийн албаны  2018 оны жилийн эцсийн 

санхүүгийн тайланд аудит хийж Зөрчилгүй санал дүгнэлт өгсөн байна.  

Нийгмийн даатгалын хэлтэст ажилчдын цалинг 0.1сая төгрөгөөр илүү 

тайлагнасан зөрчилд 1 заалт бүхий албан шаардлагыг хүргүүлсэн байна. 

Эрүүл мэндийн төв: 

Цогт сумын Баянтоорой тосгоны Эрүүл мэндийн төвийн 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. 

 Санхүүгийн байдлын тайлангийн эхний үлдэгдэл аудитлагдаагүй, нягтлан 

бодогч ажил хүлээн авахдаа эд хөрөнгийн тооллого хийж хөрөнгийг нүд үзэн тоолж 

аваагүй, ажил хүлээлцсэн акт үйлдээгүй, жилийн эцсийн эд хөрөнгийн тооллогын 

комисс томилоогүй, нягтлан бодох бүртгэлийн үлдэгдлээс жагсаалт гаргаж гарын 

үсгээр зурж баталгаажуулсан, өмнөх оны авлага, аудитын шийдвэрийг 

барагдуулаагүй, Санхүүгийн тайлангийн 2016 оны аудитаар тогтоосон 1.5 сая 

төгрөгийн актыг одоо болтол барагдуулаагүй, нийт 24.2 сая төгрөгийн зөрчилд 

албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

12 жилийн сургууль:  

Цогт сумын Баянтооройтосгоны 12 жилийн дунд сургуулийн 2018 оны 

жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аймгийн Аудитын газраас аудит хийж санал 

дүгнэлт өгөхөөс татгалзсан байна. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

Үндэсний Аудитын газрын харьяа Говь-Алтай аймаг дахь Аудитын газраас 

Цогт сумын Баянтоорой тосгоны Хүүхдийн цэцэрлэгийн 2018 оны жилийн эцсийн 

санхүүгийн тайланд аудит хийж Сөрөгсанал дүгнэлт өгсөн байна.  



Шалгалтаар: Барилга байгууламж, газрын дахин үнэлгээний баримт 

материал байхгүй, санхүүгийн тайлангийн эхний эцсийн үлдэгдэл 106.9 сая 

төгрөгийн зөрүүтэй, Аккруэл суурьт шалгах баланс санхүүгийн байдлын тайлан, 

үндсэн хөрөнгийн тайлан 16.8 сая төгрөгөөр зөрүүтэй, НББ-ийн хөрөнгийн 

үлдэгдэл, тооллогын бүртгэлээс 104.9 сая төгрөгөөр зөрүүтэй, харилцагч 

байгууллагуудтай тооцоо нийлээгүй зэрэг зөрчилд хугацаатай албан шаардлага 

хүргүүлсэн байна.  

Соёлын төв: 

Цогт сумын Баянтоорой тосгоны Соѐлын төвийн 2018 оны санхүүгийн үйл 

ажиллагааг Баянтоорой тосгоны нэгтгэсэн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитад 

түүврээр хамруулан уран бүтээлийн зардлаас 240.0 мянган төгрөгийг зориулалт 

бусаар зарцуулсан зөрчилд төлбөрийн акт тогтоожээ. 

 

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ,ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

Төсөвт байгууллагуудыг дараах байдлаар хуваарилан хяналт шалгалт хийв. 

Үүнд: 

д/д Овог нэр Албан тушаал Байгууллага, сангийн нэр 

1 Ц.Баттөр 
СХШ-ын Улсын 

байцаагч 
Ерөнхий боловсролын сургууль, 

Нэгдсэн танилцуулга нэгтгэж бичих 

2 А.Бүрэндэлгэр 
СХШ-ын Улсын 

байцаагч 
Хүүхдийн цэцэрлэг,  

Соѐл мэдээллийн төв 

3 Б.Дэлгэрбаяр Дотоод аудитор 
Захирагчийн ажлын алба, 

Эрүүл мэндийн төв 

 

Баянтоорой тосгоны захирагчийн алба болон 2 дэлгүүрийн гадна байрлах 

мэдээллийн самбар зэрэг 3-н цэгт иргэдээс өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хүлээж 

авах тухай зарыг тавьж ажиллалаа. Зарын дагуу ямар нэгэн өргөдөл, гомдол, 

хүсэлт ирээгүй болно. 

Тус сумын төсөвт байгууллагуудын2018 оны  санхүүгийн анхан шатны 

баримтаас санхүүгийн тайлан хүртэлх хугацааныудирдамжид заасан баримтуудыг 

нэгбүрчлэн тулган шалгасны зэрэгцээсумын төсөвт байгууллагуудын дотоод 

хяналтын үйл ажиллагаа, түүний үр дүнг тооцон, шилэн дансны цэс хөтлөлтөд 

хөндлөнгийн хяналт хийж, холбогдох албан тушаалтнуудад мэргэжил арга зүйн 

заавар, зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

Захирагчийн алба: 



Шалгалтын явцад Захирагчийн албаны шатахууны тооцоолол, зарцуулалтад 

хяналт хийж, жолоочийн тооцооны хуудас, нэхэмжлэх, төлбөрийн хүсэлтийг тулган 

шалгав. 

Эрүүл мэндийн төв: 

Шалгалтын явцад Эрүүл мэндийн төвийн шатахууны тооцоолол, 

зарцуулалтад хяналт хийж, жолоочийн тооцооны хуудас, алсын дуудлагын журнал, 

аймагт өвчтөн хүргэх бүртгэлийн дэвтэр болон нэхэмжлэх, төлбөрийн хүсэлтийг 

тулган шалгав. 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт 

шалгалт хийх явцад дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Үүнд: 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн А танхимд байрлах санхүүгийн өрөөний 

интернетийг ашиглан шилэн дансны цахим системд нэвтэрч гүйцэтгэлийг тооцож, 

шинээр томилогдсон нягтлан бодогчид заавар зөвлөгөө өгч ажиллав. 

Хяналт шалгалтад хамрагдаж буй тайлант хугацаанд ажил хариуцаж байсан 

эд хариуцагч, шүүхийн шийдвэрээр эргэн томилогдсон захирал, сургалтын 

менежер, нягтлан бодогч нарыг байлцуулан алдаа зөрчлийг танилцуулав. 

Тус сургуулийн захирлын гаргасан зарим нэгэн тушаалуудад удирдлага 

болгосон хуулийн заалтыг буруу хэрэглэсэн, Монгол хэлний дүрмийн алдаатай, 

бичиг хэргийн стандартад нийцээгүй байсныг архив, бичиг хэргийн эрхлэгч, 

сургуулийн захиралд танилцуулж, анхааруулж ажиллалаа. 

 Захиргааны актын сонсгох үйл ажиллагааны талаар: 

 Тайлант онд сургуулийн захирлаар ажиллаж байсан Н.Зоригт-99150780 

 Нүүрс нийлүүлсэн Б.Үнэнбат- 99217441 

 Д.Одончимэд-94107400 нартай утсаар холбогдож тайлбар сонсож, зөрчлийг 

танилцууллаа. Эдгээр иргэд тус тосгонд байхгүй байсан учир бичгээр тайлбар 

гаргуулах боломжгүй байлаа. 

Хүүхдийн цэцэрлэг, Соёлын төв: 

Мазаалай хүүхдийн цэцэрлэг, Соѐлын төвийнсанхүүгийн ил тод байдлын 

самбар, дотоод хяналтын баримт, байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг 

шалгаж ажиллалаа. 

 Дотоод хяналтын хэрэгжилтийн талаар: 

Захирагчийн алба: 

2017 онд байгууллагын дотоод хяналт хариуцсан ажилтан томилсон боловч 

тухайн ажилтан ажлаас чөлөөлөгдсөн байхад 2018 онд дотоод хяналт хариуцсан 

ажилтан шинэчлэн томилоогүй байна.“Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах 



тухай” захирагчийн 2018 оны 09 дүгээр сарын 24-ны өдрийн А/13 дугаар тушаалаар 

байгууллагад дотоод хяналт шалгалт хийх журам боловсруулан баталж, хяналт 

шалгалтын үйл ажиллагаа зохион байгуулсан байна. 

Эрүүл мэндийн төв: 

“Дотоод хяналтын ажилтанг томилох тухай” байгууллагын даргын 2018 оны 

01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн А/04 дүгээр тушаалаар ээлжийн сувилагч Д.Туяаг 

дотоод үйл ажиллагаанд хяналт тавих ажилтнаар томилсон байна. Д.Туяа нь өндөр 

насны тэтгэвэрт гарсан тул Б/09 дүгээр тушаалаар ээлжийн сувилагч 

Б.Алтандөшийг дотоод хяналт хариуцсан ажилтнаар шинэчлэн томилжээ. 2018 онд 

хийх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан, эхний хагас жилийн төлөвлөгөөний биелэлт 

гарган ажилласан боловч сүүлийн хагас жилээр ажил зохион байгуулаагүй байна. 

12 жилийн дунд сургууль: 

“Дотоод хяналтынкомисс томилон ажиллуулах тухай”Цогт сумын Баянтоорой 

тосгоны 12 жилийн сургуулийн захирлын 2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 

Б/38 дугаар тушаалаар дотоод хяналтын нэгжийг 3-н хүний бүрэлдэхүүнтэй 

байгуулсан байна. 

Мазаалай хүүхдийн цэцэрлэг: 

Дотоод хяналтын ажилтан багш П.Ундрамыг дотоод хяналт хариуцсан 

ажилтнаартомилжээ. 2019 онд 9-н ажил хийхээр төлөвлөж, төлөвлөгөөний дагуу 

удирдамж боловсруулан хяналт хийж байна. 

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар: 

Цогт сумын Баянтоорой тосгоны төсөвт байгууллагуудын шилэн дансны 

мэдээлэлд хяналт хийхэдхугацаа хоцролт их, мэдээллийн чанар хангалттай биш 

байлаа. 

Байгууллагуудын шилэн дансны нэгдсэн системд хэрэглэгчийн зүгээс 

нэвтэрч байршуулсан мэдээллийн чанарт үнэлгээ өгөхөд доорх нийтлэг зөрчил 

дутагдалилэрлээ. 

1. Төсөв гүйцэтгэл цэсний хэтрэлт, хэмнэлтийн багананд хэтэрсэн, хэмнэсэн 

тухай тайлбар бичээгүй, дутуу, тайлбар оновчгүй. 

2. Мөнгөн дүнг төгрөгөөр илэрхийлэлгүй мянгачилсан. 

Цаашид “Шилэн дансны тухай” хуулийг хэрэгжүүлэх, шилэн дансны нэгдсэн 

цахим сайтадмэдээллийг байршуулах, санхүүгийн ил тод байдлыг ханган ажиллах 

талаар сумын төсөвт байгууллагуудын нягтлан бодогч нарт, мэргэжил арга зүйн 

заавар зөвлөгөө өгч, хуулийн заалт сануулж ажиллалаа. 

 



 ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ 

ШАЛТГААН,ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

1. “2018 онд ажиллах ажилтан, албан хаагчдын бүтэц орон тоо, цалинг 

батлах тухай” байгууллагын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн Б/01 

дүгээр тушаалаар нийгмийн ажилтанг ТҮ-4, үйлчлэгч, эд хариуцагчийг ТҮ-3 

зэрэглэлээр үндсэн цалин тогтоож олгосон байгаа нь 2018 онд хүчин төгөлдөр 

мөрдөгдөж байсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын 7 

дугаар хавсралтыг зөрчсөн байна. 

Эрүүл мэндийн төв: 

1. “Орон тоо, цалин батлах тухай” байгууллагын даргын 2018 оны 01 дүгээр 

сарын 19-ний өдрийн Б/01 дүгээр тушаалаар галч, үйлчлэгч нарыг ТҮ-2, тогоочийг 

ТҮ-3 зэрэглэлээр үндсэн цалин тогтоож олгосон байгаа нь 2018 онд хүчин төгөлдөр 

мөрдөгдөж байсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын 7 

дугаар хавсралтыг зөрчсөн байна. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

1. 2018оны05 дугаар сард 94.6 мянган төгрөгийн,2018оны 12 дугаар сард 

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг “Эл би бэбис” ХХК-аас 255.4 мянган 

төгрөгийн, нийт 350.0 мянган төгрөгийн эм худалдан авсан боловч зарцуулалт 

тодорхойгүй 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, Эд хариуцагчийн эрх үүргийн 

дүрмийг 

2. 2018 оны05 дугаар сард “Баян-Алтайн оргил” БГБХ нөхөрлөлийн дансруу 

50.0 мянган төгрөгийг бөс даавууны үнэ гэсэн утгатайгаар шилжүүлсэн байна. 

Бэлтгэн нийлүүлэгчийн зарлагын баримт байхгүй байгаань “Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хууль”-ийн 13 дугаар зүйлийн 13.7 дахь заалт/Анхан шатны 

баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг 

хориглоно/-ыг 

3. Иргэн Монгол овогт Б.Цэрэнтогтохоос 2 удаагийн үйлдлээр нийт 4650.0 

мянган төгрөгийн үнэ бүхий барилгын материал, худгийн нассос, цахилгааны утас 

зэргийг худалдан авсан байна. Цахилгааны утас, цемент зэргийг орон нутгийн зах 

зээлийн ханшнаас эрс өндөр үнээр худалдан авсан байгаа нь Монгол Улсын 

“Төсвийн тухай“ хуулийн 6 дугаар зүйлийн6.4.1./төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй 

байхаар төлөвлөж, зарцуулах;/ дэх заалтыг 



4. Иргэн Найдах овогт Б.Үнэнбат 2018 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр 

Баянтээгийн уурхайгаас 13,35 т нүүрс ачсан байна. Мөн өдрөө Баянтоорой тосгоны 

Ерөнхий боловсролын сургуульд 20,2 т нүүрс нийлүүлсэнээр баримт бүрдүүлж 

3030.0 мянган  төгрөгийг шилжүүлж авсан байна. Уурхайн зарлагын баримтаас 6,85 

т нүүрс илүүгээр баримт бүрдүүлэн 1027.5 мянган төгрөгөөр төсвийг хохироосон 

байгаа ньМонгол Улсын “Төсвийн тухай“ хуулийн 6 дугаар зүйлийн6.4.1./төсвийг үр 

ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж, зарцуулах;/ дэх заалтыг 

5. Иргэн Хундага овогт Б.Бадам-Отгоноос 2 удаагийн худалдан авалтаар 

нийт 81.15 т нүүрсийг худалдан авч, түүний эхнэр Д.Одончимэдийн хувийн 

харилцах дансанд 12984.0 мянган төгрөгийг төвлөрүүлсэн байна. Ингэхдээ 

компьютерээр буюу “Фото шоп” программ ашиглан засварласан Баянтээгийн 

уурхайн зарлагын баримтыг үндэслэл болгосон байгаа нь“Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хууль”-ийн13 дугаар зүйлийн 13.6 /Анхан шатны баримтын 

үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээж авсан ажилтан 

хариуцна/ дахь заалтыг тус тус зөрчсөн байна. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч Д.Батчулуун анхан шатны баримтын 

бүрдэлгүйгээр 28.0 мянган төгрөгийн албан томилолт авсан байгаань“Нягтлан 

бодох бүртгэлийн тухай хууль”-ийн 13 дугаар зүйлийн 13.7 дахь заалт/Анхан 

шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд 

тусгахыг хориглоно/-ыг, 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 зөрчсөн байна.  

Дээрх зөрчилтэй холбогдуулан 28.0 мянган төгрөгийг аймгийн орон нутгийн 

төсөвт төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоосон байна. 

 

НАЙМ: АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАЛЦАА, ЗӨВЛӨГӨӨ. 

Шалгалтанд хамрагдсан байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагааг шалгах 

явцад илэрсэн зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх талаармэргэжил арга зүйн 

заавар зөвлөгөө өгч, эд хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт,Монгол улсын Засгийн 

газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоол, “Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилтийг 

хангуулах талаармэдээлэлхийв. Шалгалтаар нийт 3183.3мянган төгрөгийн зөрчил 

илэрсэнд улсын байцаагчийн төлбөрийн акт тогтоов. 

 

 ЕС:  ДҮГНЭЛТ 



 Шалгалтад хамрагдсан тайлант хугацаандболовсрол, соѐл хариуцсан нягтлан 

бодогч, сургуулийн захирал, эд хариуцагч нарын буруутай үйлдлээс шалтгаалж 

санхүүгийн үйл ажиллагааг дээрхзөрчлүүд бий болох нөхцөл бүрджээ гэж 

шалгалтын бүрэлдэхүүний зүгээс дүгнэж байна. 

 

АРАВ:ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ: 

Захирагчийн алба: 

1. Байгууллагын дотоод хяналтын ажилтныг шинэчлэн томилж, дотоод хяналтыг үр 

дүнтэйгээр зохион байгуулах. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

1.  Байгууллагын гал тогоо болон халаалтад хэрэглэх мод, нүүрсний 

худалдан авалтад онцгой анхаарч, дотоодын хяналтаар тогтмол хяналт тавьж, 

батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу хэмнэлттэй, үр дүнтэй зарцуулах. 

2.  Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 207 дугаар тушаалаар баталсан 

журмаар хориглосон хүнсний бүтээгдэхүүнийг дотуур байрны хүүхдийн хоол 

хүнсэнд нийлүүлэхгүй байх. 

3.  Шилэн дансны цэс хөтлөлтөд онцгой анхаарч Шилэн дансны тухай 

хуулийн 4 дүгээр зүйлд заасан зарчмын шаардлагыг хангаж ажиллах. 

4.  Тус байгууллагын зүгээс аливаа худалдан авалтыг хийхдээ орон нутгийн 

зах зээлийн ханштай уялдуулж, өөрийн болон өөрт хамаарал бүхий этгээдийн ашиг 

сонирхолд нийцсэн үйлдэл, шийдвэр гаргахаас татгалзах. 

 Хүүхдийн цэцэрлэг. Соёлын төв. 

       1. Төрийн сангийн гүйлгээ хийхдээ Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмыг 

мөрдөж ажиллах. 

        2. Эд хариуцагчийн эрх үүргийн дүрмийг мөрдөж ажиллах. 

3.  Шилэн дансны цэс хөтлөлтөд онцгой анхаарч Шилэн дансны тухай хуулийн 4 

дүгээр зүйлд заасан зарчмын шаардлагыг хангаж ажиллах. 

         4. Санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдүүлэлт, эмх цэгцийг сайжруулах. 

         5. Санхүүгийн ил тод байдлын самбарыг цаг тухай бүр шинэчлэх. 

Эрүүлмэндийн төв: 

1. Автомашины хувийн хэрэг хөтөлж хэвших. 

2. Ахлах сувилагч хэвтэн эмчлүүлэгчийн өвчний түүх, эмийн түүвэр, эмийн 

захиалгад хяналт хийж тендерийн болон тендерийн бус эм нийлүүлэгчтэй тооцоо 

нийлсэн акт үйлдсэний үндсэн дээр төлбөр хийх. 



3. Дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтний ажлыг эрчимжүүлэн, хяналт хийх 

ажил тус бүр дээр удирдамж батлуулан, танилцуулга бичиж хэвших. 

 Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж, цаашид давтан зөрчил гаргахгүй 

байхад онцгой анхаарч, Улсын байцаагчийн актын төлбөрийг барагдуулан, 2019 

оны 11 дүгээр сарын 30-ний өдрийн дотор аймгийн Засаг даргын 

дэргэдэхСанхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр хариу 

ирүүлэхийгТосгоны захирагч болон төсвийн шууд захирагчид, төрийн сангийн 

мэргэжилтэн, нягтлан бодогч нарт шалгалтын бүрэлдэхүүний зүгээс үүрэг болгож 

байна. 
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