
 

 

 

Санхүүгийн хяналт шалгалт 

хийсэндүнгийн тухай. 

 

 

 

 

 

 

НЭГ: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын 

албаны2019оны хяналт шалгалтынтөлөвлөгөө, тус албаны даргын баталсан2019 

оны 05 дугаар сарын 20-ныөдрийн21-02/06/16 дугаарудирдамжийн дагуу“Нийтлэг 

үйлчилгээ” орон нутгийн төсөвт үйлдвэрийн газрын 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”, “Иргэний хууль”,“Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай”, “Шилэн дансны 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 

05дугаар сарын 20-ныөдрөөстөлөвлөгөөт 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 Нийтлэг үйлчилгээ орон нутгийн төсөвт үйлдвэрийн 

газар нь/570002038 тоот улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй,  3249638тоот 

регистрийн дугаартай/нь тус аймгийн ЗДТГ-т байрлан 2018 оны санхүүгийн үйл 

ажиллагаанд 1 дүгээр гарын үсгийг Д.Шинэбаяр, М.Зандраа, 2 дугаар гарын 

үсгийг Б.Энхцэцэг нар зуран хөрөнгийг захиран зарцуулж ирсэн байна. 

 

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны шалгалтаар. 

“Нийтлэг үйлчилгээ” орон нутгийн төсөвт үйлдвэрийн газрын харъяа “Хүнхэр” 

аялал жуулчлалын цогцолбор газрын 2015 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд 

шалгалт хийхэд дараах  зөрчил илэрлээ:  

 Амрагчдын бүртгэл хөтлөөгүй, бэлэн мөнгө хүлээн авсан тасалбарт хүний 

тоо бичигдээгүй, хоолны меню хөтлөөгүй, худалдан авсан бараа материалын 

орлого, зарлагыг хөтөлдөггүй, 2015 оны 08 дугаар сарын 25-наар тасалбар 

болгон үйл ажиллагаа зогссон боловч тайланг гаргаагүй, үйлчлүүлсэн 

байгууллага, иргэдэд 1761.5 мянган төгрөгийн хоолоор үнэ төлбөргүй 

үйлчилсэн,кассын орлогын болон зарлагын баримтанд олгосон, хүлээн авсан 

хүний гарын үсэг, тамга тэмдэг дутуу,үндсэн хөрөнгө худалдан авахдаа  Аймгийн 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар шийдвэр гаргуулаагүй, харилцагч байгууллага 

иргэдэд 1730.5 мянган төгрөгийн авлага үүсгэж барагдуулаагүй зэрэг зөрчил 

илэрсэн байна.  

“Нийтлэг үйлчилгээ” орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газарт 2016 онд 2015 

оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж шалгалтаар 

дараах зөрчил илэрсэн байна. 

Нягтлан бодогч, жолооч, харуул зэрэг ажилтан ажиллагсадтай байгуулсан 

хөдөлмөрийн гэрээнд гэрээний үйлчлэх хугацаа 1 жил байна гэж хугацаа заасан, 

харуулуудтай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээнд 7 хоногийн ажлын цагийн 

үргэлжлэх хугацаа 48, 72 байна гэж заасан, ЗДТГ-ын 2 дугаар байрны 

харуулуудын ажлын цагийн бүртгэл байхгүй, 1 дүгээр байранд ажилладаг 

харуулуудын ажлын цагийн бүртгэлд харуулууд илүү цагаар ажилласанаар 



бүртгэсэн байхад цагийн балансад илүү цагийг бүртгэлгүйгээр тухайн сарын 

ажлын хоногоор ажилласанаар бүртгэж цалин олгосон, байгууллагын дарга 

Т.Лодой өөртөө тушаал гарган 300.0 мянган төгрөгийн урамшуулал авсан, цайны 

газар түрээслэгчид техник тоног төхөөрөмжийг түрээслэхдээ хөрөнгө хүлээлцсэн 

акт үйлдээгүй, хөрөнгийн ашиглалтын талаар түрээсийн гэрээнд тусгаагүй, сар 

бүр түрээсийн төлбөр төлөхөөр гэрээ байгуулсан боловч 2016 онд түрээслэгчийн 

хүсэлтийг үндэслэн байгууллагын удирдлага түрээсийн төлбөрийг чөлөөлсөн, тус 

онд өр, авлагыг барагдуулах, бууруулах талаар анхаарч ажиллаагүй, 

ажиллагсадад цалингийн урьдчилгааг тухайн сарын цалингаас хэтрүүлэн 

олгосон,олгосон цалингийн урьдчилгааг тухайн онд нь цалингаас суутган тооцоо 

хийгээгүй, ажлаас чөлөөлөгдсөн ажилтануудаас авлагыг барагдуулаагүй, шилэн 

дансны цахим системд холбогдох мэдээллүүдийг хуулийн хугацаанд 

байршуулаагүй зэрэг зөрчлүүд илэрч 300.0 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсөвт 

төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож 3-н заалт бүхий хугацаатай албан 

шаардлага хүргүүлсэн байна.  

 

Говь-Алтай аймгийн төрийн аудитын газар. 

2018онд “Нийтлэг үйлчилгээ” орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын 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 үзсэн боловч байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлд 

бүртгэлтэй  үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийгээгүй, бараа ажил 

үйлчилгээний орлогыг нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тайланд дутуу 

тайлагнасан, өмнөх аудитын шийдвэрийг хэрэгжүүлээгүй зэрэг нийт 287.8 сая 

төгрөгийн зөрчил илэрсэн нь санхүүгийн тайлангийн иж бүрэн байх, эрх ба үүрэг, 

үнэн зөв байдал, оршин байх гэсэн батламж мэдэгдлүүдийг хангахгүй байгаа тул 

“Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт өгсөн байна.  

 

Шалгалтаар дараах зөрчилүүд илэрсэн байна. Үүнд: 

Байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлтэй 258.1 сая төгрөгийн үл хөдлөх 

хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийгээгүй, бараа ажил үйлчилгээний орлогыг НӨАТ-ын 

тайланд 8.3 сая төгрөгөөр дутуу тайлагнасан зэрэг нийт 266.4 сая төгрөгийн 

зөрчилд хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 



 Санхүүгийн тайлангийн аудитаар 2014, 2016, 2017 онуудад тогтоосон 

төлбөрийн актаас 21.4 сая төгрөгийг хугацаанд нь барагдуулаагүй байна. 

 

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ,ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

2019 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр Нийтлэг үйлчилгээ орон нутгийн 

төсөвт үйлдвэрийн газрын нягтлан бодогчид утсаар мэдэгдэн тус өдөр мэдэгдэх 

хуудас удирдамжийг хүргүүлэн 05 дугаар сарын 28-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. 

Дотоод хяналтын үйл ажиллагааны талаар: 

Байгууллагын дотоод хяналтын ажилтантомилж ажиллуулаагүй байна. 

 Санхүү, төсвийн ил тод байдлыг хангуулах талаар: 

 Санхүүгийн ил тод байдлын самбар байршуулж мэдээлэл байршуулаагүй 

байна. 

 “Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилт: 

 Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд нэвтэрч хуулийн хэрэгжилтэд 

үнэлгээ өгөхөд нийт 144-н мэдээлэл байршуулахаас 125-н мэдээллийг хуулийн 

хугацаанд, 12 мэдээллийг хугацаа хоцруулж, 7-н мэдээллийг огт байршуулаагүй 

байна. 

 

  ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ 

ШАЛТГААН,ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 

311 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлээгүй байгаа нь Монгол улсын “Төрийн хяналт 

шалгалтын тухай” хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1/Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 

эрх баригч нь холбогдох хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газар, 

түүний байгууллага, тухайн Хурал, Засаг даргын болон өөрийн шийдвэрийг 

байгууллагынхаа хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, Засгийн газраас 

тогтоосон нийтлэг журмыг үндэслэн дотоодын хяналт шалгалтын журам тогтоож 

ажиллана/, 16 дугаар зүйлийн 16.1.3/Дотоод хяналт шалгалтын журам тогтоож 

мөрдүүлээгүй, хянан шалгах үйл ажиллагаанд саад учруулсан, гаргах дүгнэлт, 

шийдвэрт нөлөөлөхийг оролдсон этгээдийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 

гурваас тав дахин  нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох/,“Нягтлан 



бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 18 дугаар зүйлийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.Аж 

ахуйн нэгж, байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн дотоод хяналтын бодлого, 

удирдлага, зохион байгуулалтыг аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий этгээд 

тодорхойлно..Говь-Алтай аймгийн засаг даргын 2013 оны 05-р сарын 10-ны 

өдрийн А/155 дугаар захирамжийг 

2. Засаг даргын тамгын газрын 1, 2, 3 дугаар байруудын харуулын илүү 

цагийг бүртгэлгүйгээр тухайн сарын ажлын хоногоор ажилласанаар бүртгэж 

цалин олгосон байгаа ньНягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13.1.Анхан 

шатны баримт нь нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайлан, мэдээллийг 

үнэн, зөв гаргах үндэслэл болно. 13.5.Анхан шатны баримтад түүнийг үйлдсэн, 

зөвшөөрсөн буюу шалгасан ажилтан гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар уг 

баримт хүчин төгөлдөр болно. Цахим хэлбэрээр бүрдүүлсэн анхан шатны баримт 

нь цахим гарын үсгээр баталгаажсан байна.13.6.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. 

3. Шилэн дансны мэдээллийг хугацаа хоцруулж мэдээллэсэн байгаа нь 

Шилэн дансны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3 /тогтоосон хугацаанд, 

тогтмол, шуурхай мэдээлдэг байх/ дах заалтыг тус тус зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбоотойгоор3-н заалт бүхий хугацаатай албан 

шаардлага хүргүүлэв.  

НАЙМ: ДҮГНЭЛТ: 

Тус байгууллага нь өглөг авлагыг барагдуулахад анхаарч ажилласныг эс 

тооцвол өмнөх шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлж ажиллаагүй 

байна. 

ЕС:ЦААШИД АВЧХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ.  

 1.Төсвийн хөрөнгөөр худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийн мэдээлэл болон 

урсгал засвар, баяр ѐслолын үеэр  төсвөөс зарцуулсан хөрөнгө, буудлын орлого 

төвлөрүүлэлт зэрэг онцгой шинжтэйгээр гарсан зардлын мэдээллийг “Төсвийн ил 

тод байдлын самбар”-т  байрлуулж хэвших.  

    2. Хүчин төгөлдөр анхан шатны баримтыг үндэслэн, төсвийн хөрөнгийг 

зориулалтын дагуу үр дүнтэй зарцуулах. 

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

тушаалтан гарын үсэг зурж баталгаажуулах, нягтлан бодогч хяналт тавьж 

шатахууны зардлыг тооцох. 



       4. Хяналт шалгалтын байгууллуудаар илэрсэн зөрчлүүдийг давтан 

гаргахгүй байх, акт, албан шаардлагын биелэлтийг хангуулах. 

       5. Буудлын өрөөний төлбөрийг тодорхой болгож орлогын дэвтэр гаргаж 

хөтлөх. 

       6. Авто гражид байгаа хувийн автомашинаас төлбөр авч орлого бүрдүүлэх. 

       7. Санхүүгийн ил тод байдлын самбар байрлуулж санхүү, нягтлан бодох 

бүртгэлийн мэдээллийг хугацаанд нь байршуулж хэвших. 

8. Бүтэц, орон тоо, чиг үүргийг батлан, мөрдөж ажиллуулах 

9.Дараа оны бизнес төлөвлөгөөг өр, авлага, үйлчилгээний үзүүлэлт бүрээр 

орлого, зардал ашиг, алдагдлаар нь хянаж батлан, дүгнэж хэвших 

 

Илэрсэн зөрчлүүдийг таслан зогсоож, шалгалтын мөрөөр тодорхой ажил 

зохион байгуулж, улсынбайцаагчийнтогтоосон акт, албан шаардлагыг бүрэн 

биелүүлж, хариуг2019оны 09дүгээр сарын 10-ны дотор аймгийн Санхүүгийн 

хяналт, аудитын албанд албан бичгээр ирүүлэхийг “Нийтлэг үйлчилгээ” орон 

нутгийн өмчит үйлдвэрийн газрын дарга М.Зандраа, нягтлан бодогч 

Б.Энхцэцэгнарт хариуцуулав.  

 

 

ТАНИЛЦАЖ  ХЯНАСАН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГА,  

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН УЛСЫН 

 АХЛАХ БАЙЦААГЧ                         Д.ГАНЗОРИГ 
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