
 

 

 

 

  Санхүүгийн  хяналтшалгалт 

хийсэндүнгийн тухай. 

 

 

 

 

 

НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

 Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын 

албаны 2019 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу тус аймгийн Есөнбулаг 

сумын ИТХ, ЗДТГ, Төрийн сангийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа нь “Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн тухай”, “Төсвийн тухай”, “Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай”, “Шилэн дансны тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 

бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулиуд болон тэдгээртэй нийцүүлэн 

гаргасан бусад эрх зүйн актуудтай нийцэж байгаа эсэхийг “Төрийн хяналт 

шалгалтын тухай” хуулийн хүрээнд шалгаж, зөрчил дутагдал илэрсэн тохиолдолд 

холбогдох хуулийн дагуу шийдвэрлэх, ирээдүйд учирч болох эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөхөд хяналт шалгалтын зорилго 

оршино. 

 

ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

Шалгалтыг Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга, СХШ-ын Улсын 

ахлах байцаагч Д.Ганзориг ахалж, СХШ-ын Улсын ахлах байцаагч Ч.Дулмаа, СХШ-

ын Улсын байцаагч Ц.Баттөр, А.Бүрэндэлгэр, дотоод аудитор Б.Дэлгэрбаяр нарын 

бүрэлдэхүүнтэйгээр 2019оны07дугаарсарын08-ны өдрөөс 07дугаарсарын24-

нийөдрийг дуустал ажлын 10 өдрийн хугацаанд хийхээр төлөвлөсөн боловч “Орон 

нутагт төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг 

хөтлөлтийн Улсын үзлэг” зохион байгуулахтай холбоотойгоор бэлтгэл ажлыг 

хангах, үзлэгт хамрагдах зэрэг шалтгаанаар шалгалтын хугацааг сунган 

ажилласан болно. 

 Шалгалтыг дараах байдлаар хуваарилан хийв. 

 Улсын ахлах байцаагч Ч.Дулмаа, Улсын байцаагч Ц.Баттөр нар Засаг 

даргын Тамгын газрын, Улсын байцаагчА.Бүрэндэлгэр Иргэдийн төлөөлөгчдийн 

хурлын2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагааг тус тус, дотоод аудитор Б.Дэлгэрбаяр 



 

 

Төрийн сангийн үйл ажиллагааг шалгахын зэрэгцээ шилэн дансны тухай хуулийн 

хэрэгжилтэдхяналт хийв. 

 

 ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

 Тайлант хугацааны санхүүгийн анхан шатны баримтаас санхүүгийн тайлан 

хүртэлх хугацааны баримтууд,эд хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл, тооллогын 

материалууд,шатахуун зарцуулалт түүний тайлагналт, нийгмийн болон эрүүл 

мэндийн даатгалын төлөлт, тайлагналын үйл ажиллагааныбаримтуудыгшалгалтад 

бүрэн хамруулав. 

  

ДӨРӨВ:ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН  ОБЬЕКТЫНТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

 Говь-Алтай аймгийн ЕсөнбулагсумынИТХ-ын даргаар Н.Эрдэнэбат,нарийн 

бичгийн даргаар Д.Сувданцэцэг, Засаг дарга, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар 

Ш.Дагва,Засаг даргын Тамгын газрын даргаар Д.Энхчимэг, нягтлан бодогчоор 

М.Хонгорзул, Ц.Даваажаргал,Санхүүгийн албаны даргаарД.Бадамханд,төрийн 

сангийн мэргэжилтнээрЦ.Жамъян нар ажиллаж,төсвийнхөрөнгийгзахиран 

зарцуулжирсэн байна. 

 

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Тус албаны санхүүгийн хяналт шалгалтаар: 

 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

1.Шалгалтад хамрагдаж буй тайлант хугацаанд Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байсан З.Баяннуурын 

Улаанбаатар хотод ажилласан албан томилолтын олговор 300.0 мянган төгрөгийг 

2015 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр олгохдоо удирдамж, илтгэх хуудасгүйгээс 

гадна томилолтын хуудасны тухайн газарт ажилласан тухай тэмдэглэгээ хэсэгт 

Есөнбулаг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тамга дарсан байгаа нь 

“Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 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  

 



 

 

2. Есөнбулаг сумын ИТХ-ын ажлын алба нь 56 80 ГАА улсын бүртгэлийн 

дугаартай Landcruiser-80маркийн автомашиныг эзэмшдэг боловч хувийн 

хэрэгцээндээ ашигладаг, мөн жолоочийн тооцооны хуудсыг стандартын дагуу 

хөтөлдөггүй нь “Нягтланбодохбүртгэлийнтухай” хуулийн 13 дугаарзүйлийн 13.7 

дахьзаалт/Анханшатныбаримтынбүрдэлгүйажил, гүйлгээгбүртгэх, 

санхүүгийнтайландтусгахыгхориглоно/, Санхүү, эдийн засгийн сайд, Үндэсний 

статистикийн газрын даргын 2002 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн 171/111 тоот 

тушаалын хавсралтын НХМаягт ТМ-4 хэсгийг  

    Засаг даргын Тамгын газар: 

1. “Өвс тэжээлийн аюулгүйн нөөц” бүрдүүлэх зорилгоор нийт 1000-н боодол 

өвсийг 4000.0 мянган төгрөгөөр худалдан авчээ. Үүнээс малчдад 2100.0 мянган 

төгрөгөөр 525 боодол өвсийг борлуулснаас 1080.0 мянган төгрөгөөр 100-н уут 

хивэг худалдан авч, үлдсэн 1020.0 мянган төгрөгийг эд хариуцагчийн дансанд 

хяналтгүйгээр төвлөрүүлээд байгаа нь МонголУлсын “Төсвийн тухай” хуулийн 16 

дугаар зүйлийн 16.5.5 /батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/ дахь 

заалтыг 

2. Тухайн үед Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ажиллаж байсан 

Л.Эрдэнэ, жолооч Э.Наранбаатар нар  нь 2015 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр 

400.0 мянган төгрөгийн албан томилолтын олговор, замын зардлыг 

удирдамжгүйгээр авсан байгаа нь“Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 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  

3.ЗасагдаргынТамгынгазрындаргааражиллажбайсанЛ.Эрдэнэ 9, 10 

дугаарсаруудадээлжийнамралтааавчээ. Гэтэлудаанжилийннэмэгдлийн 15 

хувийголгохдооажилласан өдөрт ногдох цалингаасбус,үндсэнцалингаасхувь 

тооцож 81.0 мянгантөгрөгилүүолгосонбайгааньМонголУлсын “Төсвийн тухай” 

хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 /батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу 

зарцуулах/ дахь заалтыг 

4. Есөнбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газар нь өөрийн хөрөнгөнд 

бүртгэлтэй 6000ГАҮ улсын дугаартай Lехus 470 маркийн машиныг үйлчилгээнд 

ашигладаг бөгөөд шатахуун зарцуулахдаа жолоочийн тооцооны хуудас бичдэг 

боловч спидометрийн заалт огт бичдэггүй нь “Нягтланбодохбүртгэлийнтухай” 

хуулийн 13 дугаарзүйлийн 13.7 дахьзаалт/Анханшатныбаримтынбүрдэлгүйажил, 



 

 

гүйлгээгбүртгэх, санхүүгийнтайландтусгахыгхориглоно/, Санхүү, эдийн засгийн 

сайд, Үндэсний статистикийн газрын даргын 2002 оны 6 дугаар сарын 18-ны 

өдрийн 171/111 тоот тушаалын хавсралтын НХМаягт ТМ-4 хэсгийг 

 Төрийн сангийн үйл ажиллагаа: 

1. 2015 онд 16534.7 мянган төгрөгийн дүн бүхий 9-н удаагийн гүйлгээний 

баримтанд Төрийн сангийн төлөөлөгчийн гарын үсэг, тэмдэгийн иж бүрдэлгүйгээр 

,6303.2 мянган төгрөгийн дүн бүхий нийт 6 удаагийн гүйлгээний баримтанд гарын 

үсэг зурсан боловч тэмдэг даралгүйгээр шилжүүлсэн, мөн 69550.8 мянган 

төгрөгийн дүн бүхий нийт 26-н удаагийн гүйлгээний баримтын хуулбарыг архивын 

баримтад хавсаргасан байгаа нь Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмын 8.6 

/Төрийн сан төсөвт байгууллагын төлбөрийг гүйцэтгэхдээ үндэслэх 

баримтуудыг хяналтын хуудастай тулган төрийн сангийн тэмдэг дарж 

баталгаажуулан төсвийн байгууллагад нэг хувийг өгнө.Төлбөрийн хүсэлтийн 

нэг хувь төрийн санд үлдэнэ./ дахь заалтыг, тус журмын 8.7 /Төсвийн байгууллага 

нь төлбөрийн хүсэлтийн үндэслэх баримтуудад төрийн сангийн тэмдэг 

дарагдсан эсэхийг гүйлгээ хийсэн тухай бүр хянаж байна./ дахь заалтыг 

2. 2015 онд 586.8 мянган төгрөгийн дүн бүхий 3-н удаагийн гүйлгээний 

баримтанд тухайн байгууллагын даргын гарынүсэг, тэмдэггүйгээр, мөн 2934.1 

мянган төгрөгийг дүн бүхий 7-н удаагийн гүйлгээний баримтанд нягтлан бодогчийн 

гарын үсэггүйгээр  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 тус тус зөрчсөн зөрчил илэрч 

байжээ. 

Шалгалтаар нийт 1801.0 мянган төгрөгийн зөрчил илэрсэнд Улсын 

байцаагчийн төлбөрийн акт тогтоож, 11-н заалт бүхий хугацаатай албан 

шаардлага 2-ыг хүргүүлж, биелэлтийг ханган ажиллажээ. 

Төрийн аудитын байгууллагын хяналт шалгалтаар: 



 

 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

2018 онд Есөнбулаг сумын ИТХ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний 

өдрөөрх санхүүгийн байдал, үр дүн, мөнгөн гүйлгээ, өмч өөрчлөлтийн болон 

төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан, илчлэлтодруулгад тайлагнасан үлдэгдэл, ажил 

гүйлгээнүүд холбогдох хууль, УСНББОУС, түүнд нийцүүлэн баталсан заавар, 

журмуудын дагуу материаллаг алдаагүй, үнэн зөв, шударга илэрхийлэгдсэн гэж 

үзэж “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

Шалгалтаар зөрчил илрээгүй байна. 

Засаг даргын тамгын газар: 

Есөнбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны 12 дугаар сарын 

31-ний өдрөөр дуусгавар болсон жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн 

гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийж Хязгаарлалттай санал дүгнэлт 

өгсөн байна.Аудитын шалгалтаар: 

- Ажилчдад үндсэн цалинг амралтын  цалинтай давхардуулан 0.07 сая 

төгрөг олгосон. 

- Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэст ажилчдын 0.2 сая төгрөгийн 

цалинг илүү тайлагнаснаар  0.05 сая төгрөгийн НДШ илүү төлж төсөв хохироосон. 

- Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсээс авах 0.03 сая төгрөгийн 

авлагатай боловч санхүүгийн тайланд тусгаагүй, Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 

гаргасан шагналаас  0.04 сая төгрөгийн ХХОАТ суутгасан боловч татварын хэлтэст 

шилжүүлээгүй, өглөгт бүртгээгүй. 

- Засаг дарга өөрөө өөртөө шийдвэр гарган 0.06 сая төгрөгийн урамшуулал 

авсан. 

- Нэг удаагийн тэтгэмж урамшууллын зардлаас 0.16 сая төгрөгийг Татварын 

хэлтэст дэмжлэг үзүүлсэн.  

- Ажиллагсдад 0.4 сая төгрөгийн нэмэгдэл илүү, 1.09 сая төгрөгийн нэмэгдэл 

дутуу тооцож олгсон. 

- Цалингийн тооцоогоор ажилчдаас 0.08 сая төгрөгийн НДШ илүү, 0.15 сая 

төгрөгийн НДШ дутуу суутгасан. 

- Цалин хөлс нэмэгдэл урамшууллын зардлаас 0.6 сая төгрөгийн ажил 

олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэлд, цалин хөлс нэмэгдэл урамшууллын 

зардлаас 0.7 сая төгрөгийн ангилагдаагүй бусад зардлаас гарах ахмадын 

урамшууллын зардлыг нийт 1.33 сая төгрөгийн зардлыг бүлэг хооронд гүйлгэн 

зориулалт бусаар зарцуулсан зэрэг зөрчилд төлбөрийн акт тогтоожээ. 

- Ахмадын арга хэмжээнд төсөвлөгдсөн 4.9 сая төгрөгийг цалин урамшуулал 

олгоход зориулалт бусаар зарцуулсан. 



 

 

- Ажиллагсадыг амарвал зохих хоногоос 3-5 хоногоор илүү амрааж 0.9 сая 

төгрөгийн амралтын олговор олгосон. 

- Тайлант онд ажиллагсдад удаан жилийн нэмэгдэл нэмэх шийдвэр гарган 

2014 оноос 1.6 сая төгрөг илүү олгосон. 

- Нярав З.Бүрэнтөгсийн хувийн харилцах дансаар 37.11 сая төгрөгийн 

гүйлгээ хийгдсэн. 

- Төсвөөс 1.81 сая төгрөгийн Төрийн аудитын байгууллагын тогтоосон 

төлбөрийн акт, 1.32 сая төгрөгийн эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын 

тогтоосон акт төлсөн зэрэг зөрчилд хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн 

байна. 

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ,ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

Санхүүгийн хяналт шалгалт хийх тухай удирдамжийг хүргүүлж, холбогдох 

баримт, материалыг татан дараахажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн болно. Үүнд: 

 Сахиул З.Болорнаран нь ЗДТГ-ын байранд гэрийн бүлийнхээ хамтаар /5-6 

ам бүл/ амьдардаг бөгөөд байр ашиглалтын болон ахуйн хэрэглээний цэвэр бохир 

ус, гэрэл цахилгаан, халаалтын ямар нэгэн төлбөр төлдөхгүй байгаа талаар 

холбогдох эрх бүхий албан тушаалтнуудаас тодруулахад дараах тайлбарыг өглөө. 

Тайлбар: 

Сумын ЗДТГ–т харуул хамгаалалт байдаггүй, харилцан тохиролцож 

байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний дагуу үйлчлэгчийн цалингаар цалинжиж, тус 

байрны 1 дүгээр давхрын цэвэрлэгээ үйлчилгээг хариуцахын зэрэгцээ харуул 

хамгаалалтын ажлыг давхар хариуцдаг талаар ярьж байлаа. 

 “Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилт: 

 Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд нэвтэрч хуулийн хэрэгжилтэд үнэлгээ 

өгч ажиллалаа. Шилэн дансны цэсэнд мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулж 

ажилласан боловч Шилэн дансны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд заасан зарчмын 

шаардлагыг бүрэн хангаж ажиллаагүй байгаад анхаарч ажиллахыг нягтлан 

бодогчид чиглэл болгов. 

ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ 

ШАЛТГААН,ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

  1. Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай 2018 оны 05 дугаар сарын 14-

ний өдрийн 01 дугаар тушаалд Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга 

Н.Эрдэнэбатад ээлжийн амралтын нэмэгдэл хоногийг 18-аар тооцсон, хурлын 

нарийн бичгийн дарга Д.Сувданцэцэгийг 9-н жил ажилласан байхад ээлжийн 



 

 

амралтын үргэлжлэх хугацааг 5-н хоногоор тооцсон байгаа зэрэг нь Хөдөлмөрийн 

тухай хуулийн 79 зүйлийн 79.5. 

Хөдөлмөрийнхэвийннөхцөлдажиллажбайгааажилтандтүүнийажилласанхугацаагха

ргалзанүндсэнамралтдээрньдордурдсаннэмэгдэламралтолгоно:79.5.1. /6-

10жилдажлын 3 өдөр;/79.5.2./11-15жилдажлын 5 өдөр;/ 79.5.6. /32 

түүнээсдээшжилдажлын 14/өдрөөртооцожүндсэн амралт дээр 

нэмэгдэлхоноголгонодахь заалтыг зөрчсөн байна. 

  Төрийн сангийн тухайд: 

1.2018 оны 07 дугаар сард  6096.4 мянган төгрөгийн дүн бүхий 3 удаагийн 

гүйлгээний баримтанд байгууллагын дарга болон төрийн сангийн төлөөлөгчийн 

гарын үсэг, тэмдгийн иж бүрдэлгүйгээр 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./, 8.6 /Төрийн сан төсөвт байгууллагын төлбөрийг 

гүйцэтгэхдээ үндэслэх баримтуудыг хяналтын хуудастай тулган төрийн 

сангийн тэмдэг дарж баталгаажуулан төсвийн байгууллагад нэг хувийг 

өгнө.Төлбөрийн хүсэлтийн нэг хувь төрийн санд үлдэнэ./ дахь заалтыг, тус 

журмын 8.7 /Төсвийн байгууллага нь төлбөрийн хүсэлтийн үндэслэх 

баримтуудад төрийн сангийн тэмдэг дарагдсан эсэхийг гүйлгээ хийсэн тухай 

бүр хянаж байна./ дахь заалтыг 

Есөнбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газрын тухайд: 

1. 6000ГАҮ, 1153ГАА, 0068ГАА улсын бүртгэлийн дугаартай авто 

машинуудын “Авто тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын хувийн хэрэг” –ийг хөтлөөгүй 

байгаа ньДэд бүтцийн сайд, Хууль зүйн сайдын 2000 оны 100/130 тоот 

хамтарсан тушаалаар  баталсан “Авто 

тээврийнхэрэгсэлдтехникийнхяналтынүзлэгхийх журам”-ын 

5.2./Үзлэгийнөмнөбайгууллага, ажахуйннэгж, 

иргэдньөөрсдийнэзэмшлийнтээврийнхэрэгслийнтехникийнбайдалдүзлэгхийж, 

илэрсэнэвдрэлгэмтлийгзасах, өнгөүзэмжийгсайжруулах, 



 

 

тээврийнхэрэгслийнхувийнхэргийгбүрэнхөтлөжтөхникашиглаптыгтодорхойлж

бэлэнболгоно./-т заасныг 

2. Сангийн сайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 239 дүгээр 

тушаалаар хүчингүй болсон “Орон нутгийн нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах, 

гүйцэтгэлийг тооцох нийтлэг журам”-ыг  үндэслэн тайлант онд Засаг даргын нөөц 

хөрөнгөнөөс 30407.8 мянган төгрөгийг зарцуулсан, 

Сумын Засаг даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 185 дугаар 

захирамжаар баталсан “Алтай хотын захирагч, Есөнбулаг сумын Засаг даргын 

дэргэдэх зөвлөлийн хуралдааны журам”-ын 5-1 дэх заалт /Зөвлөлийн гишүүдэд 

улирал бүр урамшуулал олгоно......./, 5-3 дахь заалт /Урамшууллыг сумын Засаг 

даргын бэлтгэл хөрөнгөнөөс гаргана./-ыг үндэслэн Засаг даргын зөвлөлийн 13 

гишүүнд  2018 оны 12 дугаар сард 780.0 мянган төгрөгийн урамшуулал олгосон 

зэрэг нь Сангийн сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг 

даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам”-ыг  

3. “З.Болорнаранг ажилд томилох тухай” 2018 оны 7 дугаар сарын 02-ны 

өдрийн Б/32 дугаар тушаалаар иргэн З.Болорнаранг ЗДТГ-ын сахиул, үйлчлэгчээр 

томилж ажил олгогч ажилтан хоѐрын хооронд хөдөлмөрийн гэрээ байгуулжээ. 

Уг хөдөлмөрийн гэрээний 2-т Гүйцэтгэх ажил үүрэг: “ЗДТГ-ын гадна болон 

доторх эд хөрөнгийг 24 цагийн турш бүрэн хариуцаж ажиллана.” гэж заасан боловч 

гэрээний 8-д Долоо хоногийн ажлын цаг: 168 цаг гэж заасан байгаа “Хөдөлмөрийн 

тухай” хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1./Ажилтны цалинхөлсийгхийснээр, цагаар, 

бусадхэлбэрээрхөдөлмөрийнүрдүндньтохирууланолгоно./ дэх заалтыг тус тус 

зөрчсөн байна. 

 ЕС:  ДҮГНЭЛТ 

Есөнбулаг сумын ЗДТГ-ын эрх бүхий албан тушаалтнууд шинээр гарсан 

болон шинэчлэгдсэн эрх зүйн актуудтай тухай бүр танилцаж, үйл ажиллагаандаа 

мөрдөж ажиллаагүйгээс зөрчил үүсэх үндэс болжээ гэж 

шалгалтынбүрэлдэхүүнийзүгээсдүгнэжбайна. 

АРАВ:ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНАЛ: 

 1. Төрийн сан: 

 Төрийн сангийн гүйлгээний мэргэжилтэн нь төсөвт байгууллагуудын 

гүйлгээний анхан шатны баримтанд хяналт хийхдээ Есөнбулаг сумд үйл 

ажиллагаа эрхэлдэг иргэн,  аж, ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны хамрах хүрээнд 

судалгаа хийж, улмаар үйл ажиллагааны чиглэлд илт хамаарахгүй болон үйл 

ажиллагаагаа зогсоосон иргэн аж, ахуйн нэгжийн хуурамчаар бүрдүүлсэн анхан 

шатны баримтыгМонгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 24 дүгээр тогтоолоор 



 

 

баталсан “Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын 8.4 

/Төрийнсантөсвийнбайгууллагаасирүүлсэнтөлбөрийнболонбэлэнмөнгөнийхүсэлти

йгхолбогдохбаримт, цахимхэлбэрээршивсэнгүйлгээ, 

батлагдсантөсвийнзарцуулалтынэрх, хөтөлбөр, зориулалтаргахэмжээ, 

эдийнзасгийнангиллындагуубүлгийндүндбагтаантөлбөрийггүйцэтгэнэ. 

Төлбөрийнхүсэлт, холбогдохбаримтньшаардлагахангаагүй, батлагдсантөсөв, 

хөтөлбөр, зориулалтаргахэмжээ, эдийнзасгийнангилал, 

бүлгийндүнньтөлбөргүйцэтгэххэмжээнийэхүүсвэргүйтохиолдолдгүйлгээг  буцаана./ 

дахь заалтыг үндэслэн буцааж хэвших. 

 Засаг даргын Тамгын газар, Засаг даргын нөөц хөрөнгийн тухайд: 

1. Засаг даргын нөөц хөрөнгийг захиран зарцуулахдаа “Журам шинэчлэн 

батлах тухай” Сангийн сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 318 

дугаар тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, 

зарцуулалтын нийтлэг журам”-ыг мөрдөж ажиллах. 

2. Ажил олгогчийн зүгээс сахиул үйлчлэгч З.Болорнарантай хийсэн 

хөдөлмөрийн гэрээндөөрчлөлт оруулж, хууль эрхзүйд нийцүүлэх, гэрээг мөрдөж 

ажиллах. 

ИТХ-ын тухайд: 

 1. Ээлжийн амралтын нэмэгдэл хоногийг зөв тооцож ээлжийн амралтыг 

олгох. 

 Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж, цаашид давтан зөрчил гаргахгүй 

байхад онцгой анхаарч, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зөвлөмжийн 

биелэлтийг хангуулж, 2019 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор аймгийн 

Засаг даргын дэргэдэхСанхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр хариу 

ирүүлэхийгсумын Засаг дарга болон төсвийн шууд захирагч, санхүүгийн албаны  

дарга,төрийн сангийн мэргэжилтэн, нягтлан бодогч нарт шалгалтын 

бүрэлдэхүүний зүгээс үүрэг болгож байна. 

ХЯНАСАН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ 

                 ДАРГА                                                                                 Д.ГАНЗОРИГ 

БИЧСЭН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  УЛСЫН 
БАЙЦААГЧ:      Ч.ДУЛМАА 

А.БҮРЭНДЭЛГЭР 
 

Ц.БАТТӨР 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ 



 

 

ДОТООД АУДИТОР:                                          Б.ДЭЛГЭРБАЯР 

 


