
 

 

 

Санхүүгийн хяналт шалгалт 

хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

Говь-Алтай аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2018 оны хяналт 

шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу тус аймгийн “Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан”-ийн 

санхүүгийн үйл ажиллагаанд Монгол Улсын “Төсвийн тухай”, “Төрийн болон орон 

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

үйлчилгээ худалдан авах тухай”,“Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Шилэн дансны 

тухай”, “Засгийн Газрын тусгай сангийн тухай” хуулиуд болон тэдгээртэй нийцүүлэн 

гаргасан бусад эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” 

хуульд нийцүүлэн шалгаж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэж, 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхзорилгоормэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөхөд хяналт 

шалгалтын зорилго оршино. 

 

 ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Шалгалтанд  тус сангийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, агрономич Б. Гайтавын 

хөтөлсөн  2014-2017 оны авлагын бүртгэл, тус сангийн 2015-2018онуудын дансны 

хуулга, 2014 онд 3 иргэнд бага оврын трактор, 1 хаман боогч худалдан борлуулснаас 1 

иргэнтэй хийсэн зээлийн гэрээ,  1 иргэнд хүлэмж худалдан борлуулсан зээлийн гэрээ, 1 

иргэнд үрийн төмс зээлээр худалдан борлуулсан зээлийн гэрээ, /бусад иргэнтэй хийсэн 

зээлийн гэрээ байхгүй./2015 онд 32 тонн төмсийг 40 иргэн аж ахуй нэгжид олгосон 

жагсаалт /гарын үсэг зурж баталгаажуулаагүй/, 10 иргэнтэй хийсэн үрийн төмс 

худалдан борлуулах зээлийн гэрээ, 8 бага оврын трактор иргэдэд худалдан 

борлуулснаас 4 иргэнтэй хийсэн зээлийн гэрээ, 3 сумд бэсрэг алимны суулгац олгосон 

зээлийн гэрээ, 2016 онд Шарга сумын иргэн Д.Бямбатөгстэй хийсэн зээлийн гэрээ, 2018 

оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийсэн аудитын дүгнэлт зэрэг 

баримтуудыг хамрууллаа.  

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ,ШИЙДВЭРЛЭСЭН 

АСУУДЛУУД 



6.1: Санхүүгийн эхүүсвэрийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтын талаар.   

 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 30 

дугаар тогтоолоор “Тариалан эрхлэлтийг дэмжих эргэлтийн сан”-ийн журмыг баталсан 

байна.  

 Тус журмын 2.-д “Газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж 

байгууллага иргэдийн жилийн тариалалтанд шаардлагатай үр, тариалалт, хураалтанд 

шаардлагатай шатахуун, техник, тоног төхөөрөмж, технологийн шинэчлэл хийхэд 

хөрөнгө санхүүгийн туслалцаа үзүүлэх зорилгоор эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр зээл 

олгох” гэж заасны дагуу 2014 онд хадлангийн бага оврын трактор 3 ширхэг, 1 хаман 

боогч, 2015 онд 8 бага оврын тракторыг иргэдэд 3 жилийн хугацаатайгаар зээлээр 

олгосон байна.  

Гэрээнд техник тоног төхөөрөмжийг анх олгохдоо нийт үнийн дүнгийн 40%-ийг 

төлүүлж үлдсэн төлбөрийг 3 жилийн хугацаанд сард 0,3%-ийн хүүтэйгээр төлөхөөр 

гэрээ хийсэн байна. Дээрх иргэдээс 1 иргэн техник тоног төхөөрөмжийн төлбөрийг төлж 

барагдуулсан байгаа бөгөөд хугацаандаа төлбөрийг хийгээгүй 5 иргэнийг шүүхэд 

өгснөөр 1 иргэн төлбөрийг барагдуулсан байна. 2019 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 

байдлаар 9 иргэн 59688,0 мянган төгрөгийнбага оврын трактор, бусад дагалдах 

хэрэгслийн үндсэн төлбөрийн үлдэгдэлтэй байна.  

Тус сангаас 2014 онд 22 тонн үрийн төмсийг иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад 

олгосон жагсаалт гэрээ, иргэдээс хүлээн авсан бэлэн мөнгөний тооцоо байхгүй учраас 

үрийн төмсний төлбөрийн үлдэгдлийг тодорхой тооцох боломжгүй байна.  

Мэргэжилтэн Б.Гайтавын хувийн бүртгэл тооцоонд 2014 онд 7 сумаас 4721,0 

мянган төгрөгийн үрийн төмсний авлагатай гэж бүртгэгдсэн байгаа бөгөөд хяналт 

шалгалтын явцад дээрх сумдын холбогдох ажилтнуудаас тодруулахад Дэлгэр, Дарив, 

Төгрөг, Дэлгэр сумуудын албан тушаалтнууд тухайн үед тооцоог хийж дуусгасан ямар 

нэгэн өглөг байхгүй гэж тайлбарлалаа. 

Жич: Манай байгууллага тус санд өглөгтэй талаар 2014 оноос хойш нэгч удаа хэн 

нэгэн ажилтан, албан тушаалтан ярьж байгаагүй гэж байна. 

Сангийн харилцах дансны орлого бүрдүүлэлт: 

 Төрийн сан дахь 100050051410 дугаарын харилцах дансанд 2015-2018 онуудад 

дараах орлого төвлөрсөн байна.. 

Үүнд: 

2015 онд 33086,9 мянган төгрөг 

2016 онд 13346,3 мянган төгрөг 

2017 онд 16259,3 мянган төгрөг 



2018 онд 37825,9 мянган төгрөг нийт 100518,4 мянган төгрөгийн орлого 

төвлөрсөн байна.  

Тайлбар: 2014 оны дансны хуулга байхгүй.  

6.3:Авлага. 

Авлагын төрөл Санхүүгийн 

тайланд тусгасан 

Нягтлан 

бодогчийн 

бүртгэлээр 

Агрономич 

Б.Гайтавын 

бүртгэлд 

Зөрүү 

Бусад авлага 113148,7 Нягтлан бодох 

бүртгэл байхгүй. 

85817,1 

 

27331,7 

 

Хяналт шалгалтын явцад тус санд өглөгтэй иргэдтэй утсаар ярьж Дарив, Төгрөг 

сумдын газар тариалан хариуцсан мэргэжилтэн, Дарив сумын хоршооны эзэнтэй 

уулзаж тооцоог баталгаажуулах ажил хийх гэсэн боловч 2014 оны санхүүгийн анхан 

шатны баримт байхгүй учраас тооцоо нийлж өглөг, авалагыг баталгаажуулах боломж 

байсангүй.  

Халиун сумын ИТХ-ын даргатай утсаар ярьж 2017 оны төмсний үрийн үнийг төлж 

барагдуулах талаар ярилцахад “2018 оны 7 дугаар сард ХХААГ-ын эд хариуцагчийн 

хувийн харилцах дансанд 800,0 мянган төгрөг шилжүүлсэн” хэмээн тайлбарлаж байлаа. 

2017 оны харилцах дансанд ийм орлого ороогүй байсан бөгөөд эд хариуцагчтай утсаар 

холбогдож дээрх орлогыг сангийн харилцах дансанд төвлөрүүлэх арга хэмжээ авч 

ажиллалаа. 

6.4:Өглөг 

Сангийн 2018 оны санхүүгийн тайланд102960,9 мянган төгрөгийн өглөг  тусгасан 

байгаа бөгөөд нягтлан бодогч Т.Галсан нь нягтлан бодох бүртгэл хөтөлдөггүй, 2018 оны 

эцэст ямар бүртгэл үндэслэж хөрөнгө, өглөг, авлагын дүнг санхүүгийн тайланд тусгасан  

нь тодорхойгүй байна.  

 ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ 

ШАЛТГААН,ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

 Тус сангийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд 2018 онд хийсэн хяналт 

шалгалтаар илэрсэн бүх зөрчил дахин давтагдан гарсан. 

 Нягтлан бодогч “Танай байгууллагаас 2018 онд хийсэн хяналт шалгалтын 

материал алга болсон учраас хяналт шалгалтын мөрөөр ямар нэгэн ажил зохион 

байгуулаагүй” хэмээн тайлбарлаж байна.  

НАЙМ: АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАЛЦАА, ЗӨВЛӨГӨӨ. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулах ажлыг зохион байгуулж шалгалтаар 

илэрсэн зөрчлийг арилгуулах 3 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэв. 



ЕС:  ДҮГНЭЛТ 

2018 онд хийсэн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах талаар 

байгууллагын удирдлага, нягтлан бодогч нар анхаарч ажиллаагүй, сангийн үйл 

ажиллагаатай холбоотой нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх талаар нягтлан бодогчид 

заавар зөвлөмж үүрэг чиглэл өгсөн боловч өнөөг хүртэл нягтлан бодох бүртгэл 

хөтлөөгүй, мэргэжилтэн Б.Гайтавын хөтөлсөн тооцоог үндэслэн санхүүгийн тайлан 

гаргаж байгаа нь зөрчил үүсэх гол шалтгаан болсон байна.  

Мөн он дамжсан авлага, өглөгийг хураан барагдуулах талаар анхаардаггүй, 

өглөгтэй зарим нэг иргэн аж ахуй нэгж байгууллага нь өглөгтэй гэдгээ өнөөг хүртэл 

мэдээгүй байгаа зэргээс харахад байгууллагын удирдлага, нягтлан бодогч нар нь 

хариуцсан ажилдаа хандах хандлага туйлын хангалтгүй байна гэж дүгнэж байна.  

АРАВ: ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ 

Цаашид: 

 
1. Он дамжсан өглөг, авлагыг хураан барагдуулах арга хэмжээ авч цаашид 

шинээр өглөг, авлага үүсгэхгүй байх, санд өглөгтэй, авлагатай иргэн аж ахуй нэгж 

байгууллагатай тооцоо нийлж өглөг, авлагыг тооцоо нийлсэн баримтаар 

баталгаажуулах 

2. “Засгийн Газрын тусгай сангийн тухай”-ын хуулийг мөрдөж ажиллах 

3. Сангийн 2014 оноос хойш бүх санхүүгийн үйл ажиллагааны нягтлан бодох 

бүртгэлийг нөхөж хөтлөх 

Илэрсэн зөрчлүүдийг таслан зогсоож, шалгалтын мөрөөр тодорхой ажил зохион 

байгуулж, шалгалтын бүрэлдэхүүнээс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг бүрэн 

хангуулж, хариуг 2019 оны 9дүгээр сарын 25-ныөдрийн дотор аймгийн Засаг даргын 

дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд  албан бичгээр ирүүлэхийг ХХААГ-ын 

дарга Б.Баян-Эрдэнэ, нягтлан бодогч Т.Галсаннарт хариуцуулав. 

  

 

ТАНИЛЦАЖ  ХЯНАСАН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГА, 

УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ:         Д.ГАНЗОРИГ 

 

БИЧСЭН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  

 УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ:Ч.ДУЛМАА 



    ХХААГ-ЫН ДАРГА Б.БАЯН-ЭРДЭНЭ,  

                                                                                 НЯГТЛАН БОДОГЧ Т.ГАЛСАН 

                                                                              НАРТ 

 

 

 

 

 

 

 Зөрчил арилгуулах тухай 

 

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 

2019 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу тус аймгийн “Тариалан эрхлэлтийг 

дэмжих сан”-ийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд Монгол Улсын “Төсвийн тухай”, “Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн тухай”,“Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Шилэн дансны 

тухай”, “Засгийн Газрын тусгай сангийн тухай”” хуулиуд болон тэдгээртэй нийцүүлэн 

гаргасан бусад эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” 

хуульд нийцүүлэн шалгаж,   илэрсэн зөрчил дутагдлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэж, 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхзорилгоормэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөхөд хяналт 

шалгалтын зорилго оршино. 

Шалгалтаар: 

1. Нягтлан бодогч сангийн санхүүгийн үйл ажиллагааны нягтлан бодох 

бүртгэл хөтлөхгүй  байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийг 

2. Он дамжсан өглөг, авлагыг хураан барагдуулах талаар холбогдох 

ажилтнууд анхаарч ажилладаггүй, жилээс жилд авлага, өглөг өсөн нэмэгдэж байгаа нь 

“Төсвийн тухай” хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.8 дахь заалт /Төсвийг зохистой удирдаж 

авлага, өр төлбөр үүсгэхгүй байх./-ыг  

3. Тус сангийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд 2018 онд хийсэн хяналт 

шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар өгсөн үүрэг даалгаврыг 

биелүүлээгүй, зөрчил дахин давтагдан гарч байгаа нь Төрийн хяналт шалгалтын тухай” 

хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2. дах заалт /Байгууллага, аж ахуйн нэгж, тэдгээрийн албан 

тушаалтан нь хяналт шалгалтын ажилд дэмжлэг туслалцаа үзүүлж, хяналт шалгалт хийх 

эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил, 

дутагдлыг арилгах, хууль зөрчсөн үйл ажиллагааг зогсоох, холбогдох арга хэмжээ авах 



талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлж, дүнг тогтоосон хугацаанд нь албан ёсоор мэдэгдэх 

үүрэгтэй./-ыг тус тус зөрчсөн зөрчил илэрлээ. 

 Монгол Улсын “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн 10 дугаар зүйлийн 

10.9.8 дахь заалт /Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг таслан 

зогсоох, түүний шалтгаан нөхцлийг арилгах талаар холбогдох байгууллага, аж 

ахуйн нэгж, иргэн, албан тушаалтанд шаардлага тавьж, хугацаатай үүрэг 

даалгавар өгч биелэлтийг хангуулах/-ыг  үндэслэн ШААРДАХ НЬ: 

1. Нягтлан бодогч сангийн нягтлан бодох бүртгэлийг сангийн үйл ажиллагаа 

эхэлсэн цагаас нөхөж хөтлөх 

2. Он дамжсан өглөг, авлагыг яаралтай хураан барагдуулах ажлыг зохион 

байгуулж, сангийн санхүүгийн үйл ажиллагааг хууль, журмын дагуу хэвийн явуулах 

3. Өмнөх хяналт шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж 

ажиллаагүй сан хариуцсан нягтлан бодогч Т.Галсанд хариуцлага тооцох 

Албаншаардлагаар өгсөн үүргийг 2019 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор 

биелүүлж, хариуг  мөн хугацаанд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, 

аудитын албанд албан бичгээрирүүлэхийг  ХХААГ-ын дарга /Сангийн захирагч/, Нягтлан 

бодогч нарт хариуцуулав. 

 

Албан шаардлагын бүрэн хариуг заасан хугацаанд ирүүлээгүй  нөхцөлд Монгол 

Улсын “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.2 дахь 

хэсэгт заасны дагуу захиргааны шийтгэл ногдуулах болно. 

 

 

 

БИЧСЭН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН 

УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ:      Д.ГАНЗОРИГ 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН 

УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ:      Ч.ДУЛМАА 
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