
 

 

 

 Санхүүгийн хяналт шалгалт 

хийсэндүнгийн тухай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЭГ: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны2019оны 

хяналт шалгалтынтөлөвлөгөө, тус албаны даргын баталсан2019 оны 03 дугаар сарын 

11-нийөдрийн21-02/02/04 дүгээрудирдамжийн дагууНасан туршийн боловсрол төвийн 

2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын “Төсвийн тухай”, “Төрийн болон 

орон нутгийн  өмчийн тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн  өмчийн хөрөнгөөр бараа, 

ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай”, “Зөрчлийн ерөнхий хууль”, “Иргэний 

хууль”“Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Шилэн дансны тухай”, “Боловсролын 

тухай”хуулиуд болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудтай нийцэж 

байгаа эсэхийг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн хүрээнд шалгаж, 

шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг хуулийн дагуу шийдвэрлэн, цаашид давтан гаргахгүй 

байх талаар холбогдох албан тушаалтнуудад мэргэжил, арга зүйн заавар, зөвлөгөө 

өгөхөд шалгалтын зорилгыг чиглүүлэн ажиллав. 

 

ХОЁР: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

СанхүүгийнхяналтшалгалтынУлсынбайцаагч А.Бүрэндэлгэр2019 оны 03дугаар 

сарын 12-ныөдрөөс 2019 оны 03 дугаар сарын 15-ныөдрийгдуусталажлын4хоногийн 

хугацаанд төлөвлөгөөт шалгалтыг хийв. 

 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Дотоодхяналтынүйлажиллагаанытөлөвлөлт, гүйцэтгэл, тайлагналтынбайдал, 

тайлантхугацаанысанхүүгийнанханшатны болонсанхүүгийнтайлан, 

эдхөрөнгийндэлгэрэнгүйбүртгэл, тооллогынматериалууд, 

нийгмийнболонэрүүлмэндийндаатгалынтөлөлт, хувь хүний орлогын албан 



татварынсуутгал,төлөлттайлагналынүйлажиллагааны баримт материалууд зэрэг 

хяналт шалгалтын удирдамжид заасан асуудлуудыг шалгалтанд бүрэнхамруулав. 

ДӨРӨВ:ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАНОБЬЕКТЫНТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Говь-Алтай аймгийн Насан туршийн боловсролын төв/570002038 тоот улсын 

бүртгэлийн гэрчилгээтэй,  3249638тоот регистрийн дугаартай/нь тус аймгийн 

Есөнбулаг сумд байрлан “Боловсролын үйл ажиллагаа” явуулж байгаа бөгөөд 

захирлаар Б.Баярмаа, нягтлан бодогчоор Ц.Цэрмаа нар ажиллантөсвийнхөрөнгийг 

захиран зарцуулж ирсэн байна. 

 

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны шалгалтаар. 

Тус албаны 2017 оны санхүүгийн хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу 2016 

оны санхүүгийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хяналт шалгалт хийсэн байна. 

Санхүүгийн хяналт шалгалтаар дараах зөрчлүүд илэрчээ. Үүнд: 

Тус байгууллагын захирлаар ажиллаж байсан Т.Гансүх өөртөө тушаал гарган 

улирлын мөнгөн урамшуулал 174.7 мянган төгрөгийг холбогдох дээд шатны 

байгууллагын удирдлагаар үйл ажиллагааны үр дүнгээ дүгнүүлсэн тушаал шийдвэр 

гаргалгүйгээр авсан байна. Мөн засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолыг 

хэрэгжүүлээгүй, батлагдсан орон тоог хэтрүүлэн ажилласан, санхүү төсвийн ил тод 

байдлыг мэдээллийн самбарыг гадны хэрэглэгчдэд харагдахаар байрлуулаагүй, өмч 

хамгаалах байнгын зөвлөл ажиллуулаагүй зэрэг зөрчил илэрч 174.7 мянган төгрөгийг 

орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, 5-н заалт бүхий 

хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

Говь-Алтай аймгийн төрийн аудитын газар. 

2017 онд Насан туршийн боловсролын төвийн 2016 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, шудрага илэрхийлэгдсэн гэж үзэж зөрчилгүй санал 

дүгнэлт өгсөн байна. 

Шалгалтаар дараах зөрчилүүд илэрсэн байна. Үүнд: 

Хангамжийн материалын зардал, хичээл үйлдвэрлэлийн зардлыг тус бүр 

хэтрүүлэн зарцуулсан, ажилтан, албан хаагчдын улирал бүр үр дүнгийн урамшуулал 

олгосон боловч, жилийн эцэст үр дүнгийн урамшуулал давхардуулан 1792.7 мянган 



төгрөгийг олгосон зөрчилд зөрчил арилгуулах тухай албан шаардлага хүргүүлсэн 

байна. 

2018 онд Насан туршийн боловсролын төвийн 2017 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, шудрага илэрхийлэгдсэн гэж үзэж зөрчилгүй санал 

дүгнэл өгсөн байна. 

2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд итгэмжлэл үзүүлсэн байна. 

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ,ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

2019 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Насан 

туршийн боловсролын төвийн нягтлан бодогчид утсаар мэдэгдэн 03 дугаар сарын 11-

ний өдөр мэдэгдэх хуудас удирдамжийг хүргүүлэн 03 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 

хяналт шалгалтыг эхлүүлэв.  

Шалгалтын явцад тус байгууллагын харилцах дансны гүйлгээний  баримтуудыг 

нэг бүрчлэн тулган шалгасны зэрэгцээ“Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилтэд 

үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллаа. Шалгалтаар багш Г.Энхбаярт 2018 оны 06 дугаар сард 

ээлжийн амралтыг буруу тооцож 471.9 мянган төгрөг, багш Б.Энхтуулд 25.6 мянган 

төгрөгийг илүү олгож тус оны 12 дугаар сарын цалингаас суутгаж төсвийг хохиролгүй 

болгосон байна. Цаг бүртгэгч ээлжийн амралтаа авсан хугацаанд цагийн бүртгэлийг 

хөтлөөгүй байна.Цалингийн тооцоолол нэмэгдэлүүдийг шалгахад зөрүүгүй байв. 

“Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилт: 

 Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд нэвтэрч хуулийн хэрэгжилтэд үнэлгээ өгч, 

нягтлан бодогчид мэдээллээ хуулийн хугацаанд бүрэн байршуулах заавар өгч 

ажиллалаа. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт хангалттай сайн байна. 

Харилцагч байгууллагуудтай байгуулсан гэрээ: 

Тус байгууллагын удирдлага харилцагч Ж.Үйтүмэн, Борхын шугуй ХХК-аас бичиг 

хэргийн материал, Ундрага-Алтай ОНӨААҮГ, АУЭХТӨХК, Мандал голомт ХХК, Төрийн 

банк  нартай гэрээ байгуулан ажилласан байна. 

  ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ 

ШАЛТГААН,ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

  1. 2018 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр Б/20 дугаар тушаалаар “Ээлжийн 

амралтын хуваарь”-ийг гаргаж мөрдөн ажилласан, багш Б.Энхтуул, Н.Энхжаргал, 

Г.Энхбаяр нарын ээлжийн амралтыг 2018 оны 07 дугаар сарын  18-ны өдрөөс 

эхлүүлэхээр тушаалд заасан боловч тус оны 06 дугаар сарын 18-наас олгож амралтын 

мөнгийг багш Н.Энхжаргалд 7 дугаар сарын 24-ны өдөр олгосон байгаа нь Монгол 



Улсын Эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 166 тоот тушаалын 1 

дүгээр хавсралт “Ээлжийн амралт олгох заавар”-ын 1-д Ажил олгогч нь ажилтанд 

ээлжийн амралт олгохдоо “Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн 79 дүгээр зүйл, холбогдох 

бусад хууль тогтоомж болон энэхүү зааврыг удирдлага болгоно. 3-т Ажил олгогч нь 

ажилтануудын ээлжийн амралтын хуваарийг тэдний саналыг үндэслэн нэгж 

байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулахгүйгээр зохицуулж, календарийн 

жилийн эхний улиралд багтаан гаргах ба баталсан хуваарийн дагуу энэ зааврын 1 

дүгээр хавсралтаар баталсан ээлжийн амралт олгох мэдэгдлийг санхүү болон 

ажилтанд олгоно. 5-д нь ажилтан ээлжийн амралтаа тухайн ажлын жилдээ багтаан 

хэсэгчлэн эдлэхийг хүсвэл, ажил олгогч нь түүний хүсэлтийг харгалзана. Энэ 

тохиолдолд ээлжийн амралтын олговрыг бөөнд нь эхний удаад амралт эдлэхэд нь 

тооцож олгоно гэснийг  

2. 2018 оны 04 дүгээр сарын 28-нд Говь-Алтайн төвөөс Баян-Уул сум, Баян-Уул 

сумаас Шарга сум, Шарга сумаас Говь-Алтайн төв явсан гэх жолоочийн тооцооны 

хуудас бичиж өөр сумдад ажилласан тайлан хавсарган 100.0 мянган төгрөгийн 

шатахуун зарцуулсан байгаа нь  Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 

/Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах./, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 

хуулийн 13 дугаар зүйлийн13.6./Анхан шатны баримтын үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, 

зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан хариуцна./, 13.7./Анхан шатны баримтын 

бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг хориглоно/. дах 

заалтыг 

3. Насан туршийн боловсролын төвийн захирал Б.Баярмаа эрх бүхий албан 

тушаалтаны шийдвэр гараагүй байхад улирлын үр дүнгийн урамшуулалт цалин 3-н 

улирал 800.4 мянган төгрөгийн үр дүнгийн урамшуулал цалин авсан байгаа нь Монгол 

Улсын Засгийн газрын 2017 оны 346 дугаар тогтоолын хавсралт төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн боловсрол, 

сургалтын байгууллагын багш, туслах багш, албан хаагчид улирлын ажлын үр дүнгийн 

мөнгөн урамшуулал олгох журмын 2.6. /Сургалтын байгууллагын эрхлэгч, захиралд 

улирлын ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох шийдвэрийг томилсон эрх бүхий 

албан тушаалтан гаргана./ дах заалтыг,  

4. Багш Т.Хонгорт буруу шийдвэр гаргаж төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн 

урамшуулал270.0 мянган төгрөгийг олгосон боловч 300.0 мянган төгрөгийнактыг 

цалингаас суутгаж төлүүлсэн байгаа нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 63 дугаар зүйлийн 

63.1.2./хууль тогтоомжид заасан бусад тохиолдол./ дах заалтыг 

5. Насан туршийн боловсролын төвийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 

Б/01 дүгээр тушаалаар  9 орон тоотой байхаар баталсан байна. Уг тушаалын  хууль 



зүйн үндэслэл аймгийн Засаг даргын 2014 оны А/227 дугаар захирамжийг үндэслэсэн 

байх бөгөөд уг захирамжаар Насан туршийн боловсролын төвийг 7 орон тоотой 

байхаар баталсан байгаа нь Төсвийн  тухай хуулийн 6 дугаар зүйл 6.4 дэх хэсэг 

“Санхүү, төсвийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлэх зарчим” мөн 6.4.1 дэх заалт 

“төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж, зарцуулах;” гэсэн заалт 

зөрчигдсөн байх тул 7 орон тоотой ажиллах эсхүл бүтэц орон тоог баталсан аймгийн 

Засаг даргын 2014 оны А/227 дугаар захирамжинд өөрчлөлт оруулах, шинэчлэн 

батлуулах арга хэмжээ авч хууль тогтоомжид нийцүүлэн ажиллах шаардлагатай 

байна.Төсвийн шууд захирагч нь  Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.9 

дахь заалтад заасны дагуу “Дээд шатны төсвийн захирагчийн зөвшөөрснөөр үйл 

ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх, чиг үүргийн давхардлыг арилгах, ажлын ачааллыг 

нягтруулах, бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор байгууллагын дотоод зохион 

байгуулалтын бүтцийг батлагдсан орон тооны хязгаар, төсвийн хүрээнд шинэчлэн 

тогтоох.”, мөн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.2 дахь заалтад “Батлагдсан төсөв, 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулсан 

гэрээний хүрээнд төсвийн хөрөнгийг удирдах, зарцуултад нь хяналт тавих” эрх,  

үүргийг хэрэгжүүлэхээр зохицуулсан байх тул уг заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 

аймгийн Засаг даргын бүтэц орон тоог баталсан захирамжийн дагуу  төвийн орон  тоог, 

ажлын байрны тодорхойлолтод заасан албан тушаал бүрээр  шинэчлэн  тогтоосон 

тушаал гаргасан тохиолдолд жил бүр орон тоог батлах шаардлагагүй болно.  

  6. Цаг бүртгэлийг цаг бүртгэлийн дэвтэрээр бүртгэж байгаа нь Монгол Улсын 

Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг 

чангатгах тухай”тогтоолын 1.9. /төрийн байгууллагад ажлын цаг ашиглалтыг хурууны 

хээний болон камерын хяналтын системээр байнга бүртгэж, түүнд тавих хяналтыг 

сайжруулах;/ дэх заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбоотойгоор 900.4 мянган төгрөгийг аймгийн орон 

нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр, 30.0 мянган төгрөгийг ажилтанд 

буцаан олгохоор төлбөрийн акт тогтоож, 3 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага 

хүргүүлэв.  

НАЙМ: ДҮГНЭЛТ: 

Тус байгууллага нь өмнөх шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллаагүй, мөн албан шаардлагын бүрэн хэрэгжүүлээгүйгээс дээрх зөрчлүүд гарчээ 

гэж шалгалт хийсэн байцаагчийн зүгээс дүгнэж байна. 

ЕС:ЦААШИД АВЧХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ.  

 1. Байгууллагын үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтын ажилтанг томилж 

байгууллагын чанар, үр нөлөөг дээшлүүлж, дотоодын хяналт шалгалтыг тогтмол хийж,  



илэрсэн зөрчлүүдийг арилгах талаар байгууллагын удирдлагаас өгсөн үүрэг, чиглэл 

түүний мөрөөр авсан арга хэмжээ,  шийдвэрлэсэн асуудлыг дотоод хяналтаар хийсэн 

ажлын танилцуулгад тодорхой тусгаж ажиллах. 

 2.Төсвийн хөрөнгөөр худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийн мэдээлэл болон 

урсгал засвар, баяр ёслолын үеэр  төсвөөс зарцуулсан хөрөнгө зэрэг онцгой 

шинжтэйгээр гарсан зардлын мэдээллийг “Төсвийн ил тод байдлын самбар”-т  

байрлуулж хэвших.  

    3. Хүчин төгөлдөр анхан шатны баримтыг үндэслэн, төсвийн хөрөнгийг 

зориулалтын дагуу үр дүнтэй зарцуулах. 

4.  Жолоочийн тооцооны хуудсыг стандартын дагуу хөтлөх, эрх бүхий албан 

тушаалтан гарын үсэг зурж баталгаажуулах, нягтлан бодогч хяналт тавьж шатахууны 

зардлыг тооцох. 

       5. Хяналт шалгалтын байгууллуудааар илэрсэн зөрчлүүдийг давтан гаргахгүй 

байх. 

 

Илэрсэн зөрчлүүдийг таслан зогсоож, шалгалтын мөрөөр тодорхой ажил зохион 

байгуулж, улсынбайцаагчийнтогтоосон акт, албан шаардлагыг бүрэн биелүүлж, хариуг 

2019оны 06дугаар сарын 30-ны дотор аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд 

албан бичгээр ирүүлэхийг аймгийн Насан туршийн боловсролын төвийн 

захиралБ.Баярмаа, нягтлан бодогч Ц.Цэрмаанарт хариуцуулав.  
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