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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 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 21-

03/05/24дүгээр удирдамжийн дагууБигэр сумын төсөвт 6-н байгууллага, “Сум 

хөгжүүлэх сан”-ийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа нь Монголулсын“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 шалгалтын Улсын ахлах байцаагчЧ.Дулмаа 

ахалж,Санхүүгийнхяналтшалгалтын УлсынбайцаагчА.Бүрэндэлгэр, Ц.Баттөр, 

Дотоод аудиторБ.Дэлгэрбаяр, А.Мөнхтөрнарын бүрэлдэхүүнтэйгээр2019 оны 

09дүгээр сарын 16-ныөдрөөс 09 дүгээр сарын 19-ныөдрийгдуусталажлын 4-

нөдрийн хугацаанд төлөвлөгөөт 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 Бигэр сумын ИТХ-ын даргаар Ч.Пүрэвжав, нарийн 

бичгийн даргаар С.Түвшин, Засаг дарга, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар 

Ш.Лхаасүрэн, Засаг даргын Тамгын газрын даргаар Ж.Жаргалсайхан, 

Сургуулийн захирлаар П.Алтанхүү, Цэцэрлэгийн эрхлэгчээр Б.Нэргүй, Соѐлын 

төвийн эрхлэгчээр Б.Базарсүрэн, Сум дундын эмнэлгийн эрхлэгчээр Б.Энхболд, 

боловсролын нягтлан бодогчоор Э.Нандин-Эрдэнэ, Засаг даргын тамгын газар, 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нягтлан бодогчоор М.Энхболд, төрийн сангийн 

мэргэжилтнээр Г.Алтанхүү, санхүүгийн албаны даргаарХ.Мөнхбаяр нар ажиллан 

“Сум хөгжүүлэх сан”-ийн хөрөнгийн 1 дүгээр гарын үсгийг Засаг дарга 

Ш.Лхаасүрэн, 2 дугаар гарын үсгийг М.Энхболднар 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. 23212616 төгрөгийн үнэ бүхий оѐдлын цехийг иргэдийн бүлэгт олгохын 

тулд Зөвлөл байгуулах тухай Бигэр сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн  2014 оны 08 

дугаар сарын 14-ний өдрийн 24 дүгээр тогтоолоор “Сум хөгжүүлэх сан”-аас олгох 

зээлийн дээд хэмжээг нэмэгдүүлэн тогтоосон байна. Энэхүү тогтоолоор ААН, 

албан ѐсны бүртгэлтэй бүлэг, нөхөрлөлд 30.0 сая, иргэнд 10.0 сая байхаар 

шинэчилснээр “Зоримог бүлэг”-ийн Стандарт төсөлд тус сангаас зээл олгож 

болох нөхцөл бүрдсэн.  2014 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр хуралдсан 

зээлийн зөвлөлийн хурлаар шийдэлд хүрч чадаагүй бөгөөд  Оѐдлын цехийг 

дэмжих тухай аймгийн Эдийн засаг, дэд бүтцийн хөгжлийн бодлого эрхэлсэн 

орлогч даргын 2014 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн 2/1403 дугаар албан 

бичгийг харгалзан 2014 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр хуралдсан зөвлөлийн 

хурлаар “Зоримог бүлэг”-ийн стандарт төсөлд тус сангаас зээл олгохоор 

шийдвэрлэсэн байна.  /Хурлуудын тэмдэглэл, М.Түвшинзаяагийн тайлбар, бусад 

материалыг хавсаргав./ 

 Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг зарцуулах тухай Бигэр сумын Засаг 

даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/91 дүгээр захирамжаар 

М.Түвшинзаяа ахлагчтай иргэдийн бүлгийн Стандарт төслийг санхүүжүүлэхээр 



шийдвэрлэсэн байхад 2014 оны 10 дугаар сарын 22-нд буюу 56-н хоногийн өмнө 

М.Түвшинзаяагийн харилцах дансруу 28 000 000 /Хорин найман сая/ төгрөгийг 

шилжүүлсэн байгаа нь “Нягтланбодохбүртгэлийнтухай” хуулийн 13 

дугаарзүйлийн 13.6 /Анхан шатны баримтын үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, 

зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан хариуцна./ дахь заалтыг 

2.  М.Түвшинзаяа ахлагчтай 5-н хүний бүрэлдэхүүнтэй иргэдийн бүлэгтэй 

гэрээ байгуулан оѐдлын цехийг шилжүүлж, Оѐдлын цехийн үнэ 23212616 төгрөг, 

үйл ажиллагаанд зориулж 4787384 төгрөг нийт 28000000 төгрөгийн дүн бүхий 

зээлийн үүргийг хариуцуулж гэрээ байгуулсан байна. Зээлийн төлбөр хуваарийн 

дагуу төлөгдөөгүй, 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 

 3. Сангаас зээл авсан зээлдэгчдийн хувийн хэргийг бүрдүүлээгүй, зээлийн 

төлбөрийн хуваарь, хяналтын картыг хөтлөж, ажиллаагүй байгаа нь “Сум 

хөгжүүлэх сан”-ийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах, хяналт тавих 

журмын 4 дүгээр зүйлийг  

4. 2012, 2013 онуудад “Сум хөгжүүлэх сан”-аас хяналтын зориулалтаар 

зарцуулсан хөрөнгөнөөс 426934 төгрөгийн гүйцэтгэлийн тайлан гаргаагүй, юунд 

зарцуулсан нь тодорхойгүй байгаа нь Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 

16.5.5/батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/дахь заалтуудыг тус тус 

зөрчжээ.   

 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

1. Санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэл дутуугаар сумын ИТХ-ын 

дарга Ч.Пүрэвжавт албан томилолтын олговорт 355.0 мянган төгрөгийг 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, 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 

зөрчиж байна. 

 Сумын Засаг даргын Тамгын газар: 

 1.Санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэл дутуугаар 7 ажилтны албан 

томилолтын олговорт 819.0 мянган төгрөгийг 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, 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 тус тус 

2. Уурын зуухны галч нарын ажлын цагийг нарийн бүртгээгүй, илүү цагийн 

хөлсийг тооцож олгоогүй байгаа нь  “Хөдөлмөрийн тухай” хуулийн 53 дугаар 

зүйлийн 53.1 /Илүү цагаар болон долоо хоногийн амралтын өдөр ажилласан 

ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүнд 1.5 дахин, түүнээс дээш хэмжээгээр 

нэмэгдүүлсэн цалин хөлс олгоно./ дэх заалтыг зөрчиж байгаа төдийгүй 

хөдөлмөрийн гэрээнд илүү цагийн хөлсийг хэрхэн тооцож олгох талаар огт 

тусгаагүй байгаа нь тус хуулийн 53.2./Энэ хуулийн 53.1-д зааснаар олгох 

нэмэгдүүлсэн цалин хөлсийг хамтын ба хөдөлмөрийн гэрээгээр 

зохицуулна./дахь заалтыг 

3.2015 оны 6 дугаар сард ЗДТГ-ын дарга Ж.Баттөр нь ямар нэгэн 

шийдвэргүйгээр үр дүнгийн урамшуулалд 199.1 мянган төгрөгийн цалин авсан 

байгаа нь “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах,  

ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай” хуулийн 11 дүгээр 

зүйлийн 11.1./Албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхдээ өөрийн болон 

өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн хувийн ашиг сонирхлыг хөндсөн 

захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, хяналт, шалгалт хийх, хариуцлага 

хүлээлгэх, гэрээ байгуулах, эдгээрийг хэлэлцэх, бэлтгэх, оролцох зэрэг үйл 

ажиллагаа явуулахыг хориглоно./ дэх заалтыг 

4. ЗДТГ-ын нягтлан бодогч Г.Алтанхүүг Санхүүгийн албанд төрийн сангийн 

мэргэжилтнээр аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэстэй зөвшилцсөний дагуу 

томилон ажиллуулж байгаа боловч өнөөдрийг хүртэл байгууллагын төсөв 

захирагч албан ѐсоор  шийдвэр гаргаагүй, Бичиг хэргийн эрхлэгчийг шинээр 

ажилд томилохдоо Засгийн Газрын 2014 оны 332 дугаар тогтоолыг үндэслэн ТҮ-

5-2 дахь шатлалаар цалинжуулахаар шийдвэр гаргасан зэрэг зөрчил байна. 

5. 2015 оны 6 дугаар сард ажилтнуудын үр дүнгийн гэрээг дүгнэж үр 

дүнгийн урамшуулал олгохдоо  ажлынх нь үр дүнг харгалзалгүйгээр 2015 оны 5 

дугаар сард ажилд томилогдсон бичиг хэргийн эрхлэгч Х.Бадралмаад үндсэн 

цалингийн 30 хувиар тооцож 135.0 мянган төгрөгийн урамшуулал олгосон байгаа 

нь Засгийн Газрын 1995 оны 96 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албан 

хаагчид шагнал урамшил олгох журам”-ын 2-д /Албан тушаалын үүргээ бүрэн 

биелүүлж, өндөр амжилт гаргасан төрийн албан хаагчид үр дүнг нь үнэлж 



төрийн байгууллагын захиргаа, эрх бүхий албан тушаалтан шагнаж 

урамшуулна./-гэж заасныг тус тус зөрчсөн зөрчил илэрлээ. 

Шалгалтаар нийт 1153.1 мянган төгрөгийн зөрчил илэрч орон нутгийн 

төсвийн орлогод төвлөрүүлэхээр улсын байцаагчийн төлбөрийн акт тогтоов. 

 Соёлын төв: 

1. 2015 онд байгууллагын ажилтан Н.Мөнхтөр, Ц.Ариунтуяа, Л.Мөнхцэцэг, 

Л.Сувданцэцэг нарт ээлжийн амралтын олговрыг тооцон олгохдоо тус бүр 7.0 

мянган төгрөгийн хөнгөлөлт давхардуулан эдлүүлсэн байгаа нь Хувь хүний 

орлогын албан татварын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1/Энэ хуулийн 

11.1.1-11.1.6-д заасан орлогод ногдох жилийн албан татварт 84.0 мянган 

төгрөгийн албан татварын хөнгөлөлт үзүүлнэ/,  11 дүгээр зүйлийн 11.1.1 

/ажил олгогчтой байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээнд заасны дагуу авч байгаа 

үндсэн цалин, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл, шагнал, урамшуулал, амралтын 

олговор, тэтгэвэр, тэтгэмж, тэдгээртэй адилтгах бусад орлогохамаарна/ 

дэх заалтыг 

 2. 2015 оны 12 дугаар сард Соѐлын төвийн эрхлэгч Б.Базарсүрэн аймагт 

албан томилолтоор ажиллахдаа анхан шатны баримтгүйгээр 14.0 мянган 

төгрөгийн албан томилолтын олговор авсан байгаа ньМонгол Улсын Нягтлан 

бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.7/.Анхан шатны 

баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг 

хориглоно/дахь заалт, Монгол 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 

 12 жилийн  бүрэн дунд сургууль: 

1. Багш ажиллагсдын ээлжийн амралтын олговрыг тооцохдоо Засгийн Газрын 

2013 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 393 дугаар тогтоолоор ажилтнуудад 

олгосон үр дүнгийн урамшуулалт цалин 2015 онд 2358.4 мянган төгрөг, 2016 онд 

4641.1 мянган төгрөг, нийт 6999.5 мянган төгрөгийг оруулан тооцоогүй байгаа нь 

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2005 оны 5 дугаар сарын 05-ны 

өдрийн 55 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Дундаж цалин хөлс тодорхойлох 

журам”-ын 2-т/Ажилтны цалин хөлсний бүрэлдэхүүнд дор дурдсан мөнгөн 

орлогыг оруулна/, Үүнд: а/Ажилтанд олгосон үндсэн цалин, бүх төрлийн 

нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс, шагнал урамшуулал/ гэж заасныг 

2. Багш Д.Туяа 2014 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/20 дугаар 

тушаалаар ажлаас чөлөөлөгдөж, өндөр насны тэтгэвэрт гарахдаа, сургалтын 



менежер Б.Даваахүү 2015 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн шийдвэрээр өндөр 

насны тэтгэвэрт гарахдаа, сургалтын менежер Ц.Цоодол 2014 оны 7 дугаар 

сарын 02-ны өдрийн А/21 дүгээр тушаалаар ажлаас чөлөөлөгдөхдөө, багш 

С.Хурцгэрэл 2014 онд ажлаас чөлөөлөгдөхдөө өөрсдийн ашиглаж байсан 800.0 

мянган төгрөгийн дансны үнэ бүхий зөөврийн 4-н ширхэг компьютерийг 

хүлээлгэж өгөлгүй, хувьдаа ашиглаж, төрд нийт 3200.0 мянган төгрөгийн хохирол 

учруулсан, байгууллагын удирдлагын зүгээс эдгээр хөрөнгүүдийг буцаан авах 

талаар санал санаачлага гаргаагүй байгаа нь  “Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн тухай” хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1/өөрт олгогдсон эд хөрөнгийн 

бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, үйл ажиллагааныхаа зорилгод нийцүүлэн 

зориулалтын дагуу эзэмшиж, ашиглах/дэх заалтыг 

3. Тайлант онд байрны хүүхдийн болон үдийн цайны хүнсэнд хэрэглэхээр 

малчдаас худалдан авсан 7 тэмээ, 5 үхэр, 30 хонь, 10 ямааны арьс, шир, нэхий 

зэрэг түүхий эдийн үнэ нийт 300.0 мянган төгрөгийг тухайн байгууллагын 

харилцах дансанд төвлөрүүлээгүй касснаас бэлнээр зарцуулсан байгаа нь 

Сангийн сайдын 2012 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 276 дугаар тушаалаар 

батлагдсан “Төсвийн байгууллагын мөнгөн кассын ажиллагааны журам”-ын 2.6 

дахь заалт/Төсвийн байгууллага үндсэн болон туслах үйл ажиллагаа/бусад 

орлого/-аас орох орлогыг мөнгөн кассдаа бэлнээр хүлээн авч энэхүү орлогыг 

ажлын дараа өдөрт багтаан кассын нярав Төрийн сан дахь бүртгэлийн 

дансанд тушаана/-уудыг  тус тус зөрчсөн байна. 

Шалгалтаар нийт 10499.5 мянган төгрөгийн зөрчил илэрснээс 6999.5 

төгрөгийг ажиллагсдад нь буцаан олгохоор, 3500.0 мянган төгрөгийг орон нутгийн 

төсөвт төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоолоо. 

           Сум дундын эмнэлэг 

           1. Нягтлан бодогч Б.Цэнгэл 2014 оны жилийн эцсийн тайлан тушаах, 

санхүүгийн программд өөрчлөлт хийх, бүртгэлийн программд хөрөнгийг бүртгэх 

зэрэг ажлуудаар албан томилолтоор ажиллахдаа анхан шатны баримтгүйгээр 

замын зардал 60.0 мянган төгрөгийг авсан 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  

2. 2015 онд Сум дундын эмнэлгийн хүнсэнд хэрэглэсэн малын арьс ширний үнэ 

60.0 мянган төгрөгийг тухайн байгууллагын харилцах дансанд төвлөрүүлээгүй 

байгаа нь Сангийн сайдын 2012 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 276 дугаар 

тушаалаар батлагдсан “Төсвийн байгууллагын мөнгөн кассын ажиллагааны 



журам”-ын 2.6 дахь заалт/Төсвийн байгууллагын үндсэн болон туслах үйл 

ажиллагаа/ бусад орлого/-аас орох орлогыг мөнгөн кассдаа бэлнээр хүлээн авч 

энэхүү орлогыг ажлын дараа өдөрт багтаан кассын нярав Төрийн сан дахь 

бүртгэлийн дансанд тушаана/, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 

16.5.5/.батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/дахь заалтыг 

          3. Галч нарын сул зогсолтын үеийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 

ЭМСЯ,Сангийн яамны хамтарсан Сум тосгоны эрүүл мэндийн санхүүжилтийн 

аргачлалын дагуу 06 дугаар сараас 09 дүгээр сарын шимтгэлийг төлөөгүй байсан 

бөгөөд тус сумын Нийгмийн даатгалын Улсын байцаагчаар төлбөрийн акт 

тогтоолгов. 

           4. 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр Вакцины санхүүжилтээр ирсэн 

228.0 мянган төгрөгийг эд хариуцагч Д.Должинцэрэнгийн ХААН банкин дахь 

5318008981 тоот дансаар дамжуулан 96.0 мянган төгрөгийг албан томилолтонд 

олгохоор, 112.2 мянган төгрөгийг шатахууны үнэ төлөхөөр, 19.8 мянган төгрөгийг 

анхан шатны баримтгүйгээр авч зориулалтын дагуу зарцуулаагүй 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./ Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 

16.5.5/батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/дахь заалтыг 

            5. Эмнэлгийн ажиллагсадын хүүхдийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд 

тусламж үзүүлэх тухай Сум дундын эмнэлгийн ерөнхий эмчийн 2015 оны 05 

дугаар сарын 22-ны өдрийн Б/21 дүгээр тушаалаар байгууллагын төсвийн 

хөтөлбөр арга хэмжээний зардлаас 420.0 мянган төгрөгийг зарцуулсан байгаа нь  

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5/.батлагдсан төсвийг 

зориулалтын дагуу зарцуулах/ дахь заалтыг 

Хүүхдийн цэцэрлэг. 

1. 2015 онд үр дүнгийн урамшууллыг 18-н ажилтанд 4-н удаа олгохдоо 

409.9 мянган төгрөгийн хөнгөлөлт давхардуулан эдлүүлсэн байгаа нь Хувь хүний 

орлогын албан татварын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1/Энэ хуулийн 

11.1.1-11.1.6-д/ заасан орлогод ногдох жилийн албан татварт 84.0 мянган 

төгрөгийн албан татварын хөнгөлөлт үзүүлнэ/  11 дүгээр зүйлийн 11.1.1/ажил 

олгогчтой байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээнд заасны дагуу авч байгаа үндсэн 

цалин, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл, шагнал, урамшуулал, амралтын олговор, 

тэтгэвэр, тэтгэмж, тэдгээртэй адилтгах бусад орлогохамаарна/ дэх заалтыг 

2. 2015 онд хүүхдийн цэцэрлэгийн хүнсэнд хэрэглэсэн малын арьс ширний үнэ 

284.0 мянган төгрөгийг шагнал урамшуулал, ойн үйл ажиллагаанд зарцуулсан 



байгаа нь Сангийн сайдын 2012 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 276 дугаар 

тушаалаар батлагдсан “Төсвийн байгууллагын мөнгөн кассын ажиллагааны 

журам”-ын 2.6 дахь заалт/Төсвийн байгууллагын үндсэн болон туслах үйл 

ажиллагаа/ бусад орлого/-аас орох орлогыг мөнгөн кассдаа бэлнээр хүлээн авч 

энэхүү орлогыг ажлын дараа өдөрт багтаан кассын нярав Төрийн сан дахь 

бүртгэлийн дансанд тушаана/, Төсийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 

16.5.5/.батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/дах заалтыг  

 3. Багш ажиллагсадын ээлжийн амралтын олговрыг тооцохдоо Засгийн газрын 

2013 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 393 дугаар тогтоолоор ажилтануудад 

олгосон үр дүнгийн цалинг оруулж тооцоогүйн улмаас 2015 онд 16 ажилтанд 

550.8 мянган төгрөг, 2016 онд 17 ажилтанд 751.0 мянган төгрөгийн 1301.8 мянган 

төгрөгийн амралтын олговрыг олгоогүй байгаа нь Нийгмийн хамгаалал 

хөдөлмөрийн сайдын 2005 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 55 дугаар 

тушаалын хавсралт “Дундаж цалин хөлс тодорхойлох журам”-ын 2-т /ажилтаны 

цалин хөлсний бүрэлдэхүүнд дор дурдсан мөнгөн орлогыг оруулна/ үүний а-д 

/ажилтанд олгосон үндсэн цалин, бүх төрлийн нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс, шагнал 

урамшуулал/ гэж заасныг тус тус зөрчсөн зөрчил илэрсэн байна. 

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

Засаг даргын Тамгын газар: 

Аудитын гол асуудалд дурдсан алдаа, зөрчлийг эс тооцвол Бигэр сумын 

Засаг даргын Тамгын газар, багийн Засаг дарга, нөөц хөрөнгийн 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 “Хязгаарлалттай” санал 

дүгнэлт өгсөн байна. 

 Дараах зөрчил илэрсэн байна. Үүнд: 

 1. Шүүхийн шийдвэрээр Бигэр сумын Сум дундын эмнэлгийн эрхлэгч 

Р.Сарантуяад ажилгүй байх хугацааны цалин болох 10838.3 мянган төгрөгийг 

төсвөөс төлсөн. 

 2. Ажилчдаас 91.0 мянган төгрөгийн ХХОАТ-ыг дутуу тооцон суутгасан 

зөрчилд төлбөрийн акт тогтоосон байна. 

 3. Сум дундын эмнэлгийн эрхлэгч Р.Сарантуяад ажилгүй байсан 

хугацааны цалинг төсвөөс төлсөн, 2018 оны 06 дугаар сараас хойш замын 

хуудас бичээгүй зэрэг материаллаг 24159.7 мянган төгрөгийн зөрчил гаргасан 



Засаг даргын Тамгын газрын дарга Ж.Жаргалсайхан, нягтлан бодогч М.Энхболд, 

эд хариуцагч Н.Баяртогтох нарт сахилгын хариуцлага тооцох тухай албан 

шаардлага хүргүүлэв.  

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний 

өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн тайланд холбогдох хуулийн хүрээнд 

аймгийн Аудитын газраас аудит хийж, “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

Шалгалтаар: Санхүүгийн зөрчил илрээгүй байна. 

1. Дотуур байрны хүүхдийн хоол нормативт хүрээгүй зөрчилд 1 заалт бүхий албан 

шаардлага хүргүүлсэн байна. 

2. Ур чадварын нэмэгдлийг 0.17 сая төгрөгөөр, цалин амралт давхардуулан 0.37 

сая төгрөгөөр тус бүр илүү олгосон зөрчлийг арилгуулахаар төлбөрийн акт 

тогтоосныг барагдуулж ажилласан байна. 

Сум дундын эмнэлэг: 

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

дуусгавар болсон санхүүгийн тайланд холбогдох хуулийн хүрээнд Говь-Алтай 

аймгийн төрийн аудит, аудит хийж “Зөрчилгүй ” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

Шалгалтаар: 

- Амралтын цалинг үндсэн цалинтай давхардуулан олгосон 0.144 сая төгрөг 

- Ш.Болормаагийн 08 дугаар сарын цалинг 0.26 сая төгрөгөөр дутуу 

тайлагнасан буюу 0.06 сая төгрөгийн НДШ төлөөгүй зэрэг зөрчилд 

төлбөрийн акт тогтоожээ.  

ХХОАТ-г жилээр тооцон үзхэд 0.04 сая төгрөгөөр зөрүүтэй тайлагнасан 

зөрчилд албан шаардлагыг тус тус хүргүүлсэн байна. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

Бигэр 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. 

Шалгалтаар зөрчил илрээгүй байна. 

 

Сум хөгжүүлэх сан: 

2018 оны санхүүгийн жилийн эцсийн тайлангаар Хязгаарлалттай санал 

дүнэлт өгч, гэрээнд заасан хугацаандаа төлөгдөөгүй үндсэн 2614.0 мянган 



төгрөг, хүү 164.0 мянган төгрөг, алданги 88.0 мянган төгрөг нийт 2866.0 мянган 

төгрөгийг “Сум хөгжүүлэх сан”-д төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож,  зээлийн 

гэрээний хугацаа дууссан 8 зээлдэгчийн 276.0 мянган төгрөгийг шүүхэд 

шилжүүлэх, шүүхээр шийдвэрлэгдсэн 1800.0 мянган төгрөгийг барагдуулах арга 

хэмжээ авхуулахаар, өмнөх аудитаар тогтоосон төлбөрөөс 14391.0 мянган 

төгрөгийг барагдуулахаар, ахуйн үйлчилгээний 22467.0 мянган төгрөгийн тоног 

төхөөрөмжийн тооллогод хамруулахаар хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн 

байна. 

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ,ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

2019 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 15 цагт тус сумын Засаг 

даргынөрөөнд холбогдох албан тушаалтнуудыг байлцуулан “Санхүүгийн хяналт 

шалгалт хийх тухай” удирдамжийг танилцууллаа.  

Мөн сумын ЗДТГ-ын мэдээллийн самбар, сумын ундны усны худаг зэрэг 2 

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,  Соѐлын 
төв. 

2 А.Бүрэндэлгэр 
СХШ-ын Улсын 

байцаагч 
Хүүхдийн цэцэрлэг, Сум 

хөгжүүлэх сан 

3 Ц.Баттөр 
СХШ-ын Улсын 

байцаагч 
Ерөнхий боловсролын сургууль 

4 Б.Дэлгэрбаяр Дотоод аудитор Засаг даргын Тамгын газар 

5 А.Мөнхтөр Дотоод аудитор Сум дундын эмнэлэг 

 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

 Тус байгууллагын анхан шатны баримт, хүнсний материалын нийлүүлэгчийг 

сонгон шалгаруулсан байдал, үнэлгээний хорооны баримт материалыг шалгахын 

зэрэгцээ 2019 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр хүнсний агуулах дахь хүнсний 

материалд тооллого хийв. Эд хариуцагч, нягтлан бодогч нарт эд хөрөнгийн 

хадгалалт, хамгаалалт, тайлан гаргалтын талаар заавар зөвлөгөө өгч ажиллаа. 

 Хүүхдийн цэцэрлэгийнсанхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт хийх 

явцад дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. 

  Тус байгууллагын анхан шатны баримт, хүнсний материалын 

нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулсан байдал, үнэлгээний хорооны баримт 



материал, дотоод хяналт түүний үр дүнг шалгахын зэрэгцээ 2019 оны 09 дүгээр 

сарын 17-ны өдөр хүнсний агуулах дахь хүнсний материалд тооллого хийв. 

Хүүхдийн цэцэрлэгийн санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдүүлэлт сайн 

өмнөх шалгалтаар илэрсэн зөрчлүүдийг арилгаж ажилласан байна. Шалгалтаар 

зөрчил илрээгүй болно. 

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.  

 Соёл мэдээллийн төв: 

 Хяналт шалгалтын явцад байгууллагын агуулахад байгаа хөрөнгө, 

урлагийн хувцас, орон нутгийн судлах музейн үзмэрийн  хадгалалт, хамгаалалт, 

эмх цэгцийг холбогдох албан тушаалтнуудыг байлцуулан нүд үзэж заавар 

зөвлөмж үүрэг чиглэл өгч биелэлтийн тооцон ажиллав. Мөн 2018 онд худалдан 

авсан зарим нэгэн зохиолын номыг үндсэн баримттай тулган тооллого хийлээ. 

 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.  2019 онд хийгдсэн “Сум 

хөгжүүлэх сан”-ийн Улсын үзлэгээс хойш хийгдсэн ажилд үнэлэлт өгч ажиллаа. 

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар: 

Засаг даргын Тамгын газар: 

Тус байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээр Шилэн дансны 

тухай хуулийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийхэд нийт байршуулах 149 мэдээллээс 2 

мэдээллийг хугацаа хоцруулсан 147 мэдээллийг хуулийн хугацаанд мэдээллэн 

ажилласан байна.  

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

2018оны шилэн дансны мэдээллийг нэгдсэн цахим системд байршуулж, 

нийтэд мэдээллэвэл зохих 149-н мэдээллээс 2 мэдээллийг байршуулалгүй 

орхигдуулсан, 119-н мэдээллийг хуулийн хугацаанд, 28 мэдээллийг хугацаа 

хоцорч байршуулсан байна.  

Сум дундын эмнэлэг:  

Тус байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээр Шилэн дансны 

тухай хуулийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийхэд нийт байршуулах мэдээллээс 2 



мэдээллийг хугацаа хоцруулсан бусад мэдээллийг хуулийн хугацаанд мэдээллэн 

ажилласан байна. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

2018оны шилэн дансны мэдээллийг нэгдсэн цахим системд байршуулж, 

нийтэд мэдээллэвэл зохих 149-н мэдээллээс 12 мэдээлэл хугацаа хоцруулсан, 

137-н мэдээллийг хуулийн хугацаанд үнэн, зөв байршуулсан байна.  

Шалгалтын явцад иргэн, хуулийн этгээдээс гаргасан өргөдөл, 

гомдол, хүсэлтийн талаар: 

Бигэр сумд ажиллах явцад тус сумын Ерөнхий боловсролын сургуульд 

багшаар ажилладаг 1 иргэнээс өргөдөл ирүүлснийг аймагт хянаж шийдвэрлэхээр 

баримтыг бүрдүүлж авсан болно. 

 НАЙМ: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ 

ШАЛТГААН,ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

ИТХурал: 
1. Санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэл дутуугаар сумын ИТХ-ын 

дарга Ч.Пүрэвжавт албан томилолтын олговорт 87.0 мянган төгрөг, ИТХ-ын 

нарийн бичгийн дарга С.Түвшинд 200.0 мянган төгрөг, нийт 287.0 мянган 

төгрөгийн албан томилолтын олговор 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, 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 тус тус зөрчсөн байна. 

Засаг даргын Тамгын газар: 

1. Нягтлан бодогч М.Энхболдод 2018 онд нийт 392.5 мянган төгрөгийн ур 

чадварын нэмэгдэл илүү олгосон байгаа нь 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 3/ Ур 

чадварын нэмэгдлийн дээд хэмжээ нь тухайн албан хаагчийн албан тушаалын 

сарын цалингийн 25 хувиас ихгүй байна./ дахь заалтыг 

2. 2017 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдөр МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн 

Б.Мянганбаярт 29.0 мянган төгрөгийн, 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр 

багийн Засаг дарга Н.Мөнх-Эрдэнэ, Ш. Мөнх-Очир, Д.Нарантуяа, Т.Должмаа нарт 

тус бүр  29.0 мянган төгрөгийн, 2018 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр Төрийн 



сангийн мэргэжилтэн Г.Алтанхүүд 29.0 мянган төгрөгийн, нийт 174.0 мянган 

төгрөгийн албан томилолтын олговор илүү олгосон нь Монгол 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”-ыгзөрчсөн байна. 

Сум дундын эмнэлэг 

 1. Нягтлан бодогч Б.Цэнгэл 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд 

аудит хийлгэх,  үндсэн хөрөнгийн хөдлөлт, өөрчлөлтийн тайлан тушаах, 

бүртгэлийн программд хөрөнгийг бүртгэх зэрэг ажлуудаар аймагт албан 

томилолтоор  ажиллахдаа анхан шатны баримтыг үндэслэлгүйгээр 2 хоногийн 

томилолт 28.0 мянган төгрөг, аймагт нярвын сургалтанд хамрагдсан эд 

хариуцагч Д.Должинцэрэндтомилолтын олговрыг олгохдоо 1 хоног буюу 14.0 

мянган төгрөгийг илүү тооцож 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 

Монгол 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”, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 

/Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/ дахь заалтыг 

2. Тоо болон үсгээр илэрхийлсэн мөнгөн дүн зөрүүтэй, төсвийн шууд 

захирагч, гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарж баталгаажуулаагүй, засвартай 

баримтуудаар хэд хэдэн гүйлгээ хийсэн байгаа нь Монгол Улсын Засгийн Газрын 

2015 оны 24 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн сангийн үйл ажиллагааны 

журам”-ыг 

3. Жолоочийн тооцооны хуудсыг  стандартын дагуу хөтлөөгүй байгаа нь 

Монгол Улсын “Автотээврийн тухай” хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4 дэх заалтыг 

үндэслэн гаргасан Дэд бүтцийн Сайдын 2004 оны 19 дүгээр тушаалын/1, 3, 4 

дүгээр хавсралтууд/-ыг, мөн нь Монгол Улсын “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” 

хуулийн 13 дугаар зүйлийг зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 42.0 мянган төгрөгийг 

байгууллагын нягтлан бодогч, эд хариуцагч нараар төлүүлэн аймгийн төрийн сан 

дахь орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт 

тогтоов. Сум дундын эмнэлэгийн эрхлэгч Б.Энхболд, нягтлан бодогчБ.Цэнгэл 

нарыг байлцуулан Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэр, захиргааны актын 

төслийг танилцуулсан болно. 



Ерөнхий боловсролын сургууль: 

1. Тайлант онд 266.0 мянган төгрөгийн үнэ бүхий эм, ариутгалын бодисыг 

“Бамбайн үндэс” ХХК-аас худалдан авсан байна. Уг эм, ариутгалын бодисыг 

хэрхэн зарцуулсан нь тодорхой биш, зарцуулалтын тайлан гаргаагүй  байгаа нь 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг  

2. 2018 оны 10 болон 11 сард 442.0 мянган төгрөгийн үнэ бүхий 42,5 кг 

чихэрийг худалдан авч дотуур байрны хүүхдийн хүнсэнд нийлүүлсэн байна. Энэ 

үйлдэл нь Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 207 дугаар тушаалаар баталсан 

журмыг  

3. Х.Ганчимэгийн 2018 оны 06 сард аймагт ажилласан 1 хоногийн 

томилолт 14.0 мянган төгрөг, Т.Мэндсайханы 2018 оны 08 дугаар сард аймагт 

ажилласан 1 хоногийн томилолт 14.0 мянган төгрөг, нийт 28.0 мянган төгрөгийг 

илүү олгосон байгаа нь Монгол 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. Сургуулийн дотуур байрны гал тогооны галлагаанд хэрэглэх аргалны 

худалдан авалт,  авто машины тэвш дүүргэлт, зарцуулалтад тавих хяналт сул 

байгаа нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 

67.1 /Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн эрх баригч нь өмч хөрөнгийн хадгалалт, 

хамгаалалтын байдалд өдөр тутам тавих дотоодын хяналтыг зохион 

байгуулж, түүний үр дүнг төрийн өмнө хариуцна./ дэх заалтыг тус тус зөрсөн 

байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 4 заалт бүхий албан шаардлага 

хүргүүлж ажиллалаа. 

Соёлын төв: 

1. Эд хариуцагч тоглолтын орлого болон бусад орлогыг нарийн 

бүртгэдэггүй Сангийн сайдын 2012 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 276 

дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн байгууллагын мөнгөн кассын 

ажиллагааны журам”-ын 2.6 дахь заалт/Төсвийн байгууллага үндсэн болон 

туслах үйл ажиллагаа/бусад орлого/-аас орох орлогыг мөнгөн кассдаа бэлнээр 

хүлээн авч энэхүү орлогыг ажлын дараа өдөрт багтаан кассын нярав Төрийн сан 

дахь бүртгэлийн дансанд тушаана/-ыг, 2.7 дах заалт/Мөнгөн кассын санхүүгийн 

баримт нь засваргүй, үнэн зөв хөтлөгдөж, баримтын бүрдлийг хангасан байх ба 

....../-уудыг  

2.Агуулахад байгаа хөрөнгийн эмх цэгц туйлын хангалтгүй шороо тоосонд 

дарагдсан, бүртгэл тооцоогүй, хувь хүний болон бусад өөр байгууллагын 



хөрөнгийг байгууллагын агуулахад хадгалсан, урлагийн хувцсыг шкафанд эмх 

замбараагүй хадгалсан, Орон нутгийг судлах музейн үзмэрүүдийг харуул 

хамгаалалтгүй байранд хадгалсан байгаа нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

тухай” хууль, “Эд хариуцагчийн эрх үүргийн дүрэм”-ийг 

3. 2019 онд Шилэн дансны цахим санд 59 мэдээллийг огт байршуулаагүй 

байгаа нь “Шилэн дансны тухай” хуулийг тус тус зөрчсөн зөрчил илэрлээ. 

Авсан арга хэмжээ: Хяналт шалгалтын явцад нягтлан бодогчид шилэн 

дансны цахим санд огт байршуулаагүй байгаа мэдээллийг нөхөн байршуулах, эд 

хариуцагчид агуулахад байгаа хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах 

үүрэг чиглэл өгч биелэлтийг эргэн тооцож ажиллав. 

 АРАВ:  ДҮГНЭЛТ 

Сумын нийт төсөвт байгууллагуудад албан томилолтын олговортой 

холбоотой зөрчил дутагдал нэлээд илэрснийг эс тооцвол санхүүгийн үйл 

ажиллагаа эрс сайжирсан байна гэж шалгалтын бүрэлдэхүүний зүгээс дүгнэж 

байна. 

АРВАН НЭГ:ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 

ЗӨВЛӨМЖ. 

1. Ил тод байдлын мэдээллийн самбарын мэдээллийг тухай бүр шинэчлэх. 

“Сум хөгжүүлэх сан” 

 1.“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. 

2. 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. 

 3. Нэг чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулах төслүүдийг давхардуулан 

санхүүжүүлэхээс аль болох зайлсхийх. 

4.   Зээлдэгчийг бүрэн судалж, төслийн өгөөжийг тооцож ажиллах. 

5. 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. Шатахууны зарцуулалтыг нярваар дамжуулж байх 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

 1. Авто машины хувийн хэрэг авч, засвар үйлчилгээ хийсэн тухай хөтөлж 

хэвших, 

 2. Шилэн дансны цэс хөтлөлтөд онцгой анхаарч, шилэн дансны тухай 

хуулийн 4 дүгээр зүйлд заасан зарчмыг мөрдөж ажиллах. 

Соёл мэдээллийн төв: 

 1. Үндсэн болон үндсэн бус үйл ажиллагаанаас орж буй орлогыг тухай 

бүр тодорхой бүртгэж төрийн сангийн холбогдох дансанд тушааж хэвших, 

 2. Орон нутгийн судлах музейн үзмэрийн барилгыг ашиглалтанд оруулах 

арга хэмжээ авч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах арга 

хэмжээ авах. 

 Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж, цаашид зөрчлийг давтан 

гаргахгүй байхад онцгой анхаарч, Улсын байцаагчийн актын төлбөрийг 

барагдуулан, албан шаардлагын биелэлтийг хангуулж, 2019 оны 10 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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