
 

 

 
 
 
 

 

  Санхүүгийн  хяналт шалгалт 

                   хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

Авлигатай тэмцэх газрын мөрдөн шалгах хэлтсээс ирүүлсэн 2019 оны 07 дугаар 

сарын 29-ний өдрийн 4/09 тоот албан бичгийн дагуу Бугат сумын Тахийн тал бага 

сургуулийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанаас албан бичигт дурдсан асуудлаар 

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

бүртгэлийн тухай”, “Боловсролын тухай”, “Хөдөлмөрийн тухай” хуулиуд болон 

тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудтай нийцэж байгаа эсэхийг 

“Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн дагуушалгаж, шалгалтаар илэрсэн 

зөрчлийг хуулийн дагуу шийдвэрлэн, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд 

хяналт, шалгалтын танилцуулгын хувийг хүргүүлнэ. 

 

ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,  ХУГАЦАА. 

Санхүүгийнхяналт, аудитын албаны Санхүүгийнхяналтшалгалтын Улсынахлах 

байцаагчД.Ганзориг ахалж, дотоод аудитор Б.Дэлгэрбаяр нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр 

2019 оны 07 дугаарсарын 30-ны өдрөөсэхлэн ажлын 3 хоногийнхугацаанд төлөвлөгөөт 

бус хяналт, шалгалт хийхээр удирдамжид тусгасан боловч Тахийн тал бага сургуулийн 

захирал Л.Бэлэгдэмбэрэл ээлжийн амралтаараа Улаанбаатар хот руу явсан, нягтлан 

бодогч Э.Өлзийсайханы утас холбогдох боломжгүй байсан бөгөөд шаардлагатай 

нэмэлт баримт, материалыг заасан хугацаанд ирүүлээгүй тул шалгалтыг 2019 оны 09 

дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 06-ны өдрийн хооронд ажлын 3 өдөр хийж гүйцэтгэв. 

 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

- 2017 оны төсвийн төсөл. 

- 2017 оны батлагдсан төсөв. 

- 2017 оны төсвийн хуваарь. 

-  2017 оны тушаал шийдвэрүүд. 

- 2017 оны байгууллагын дотоод журам. 

- 2017 оны санхүүгийн тайлан. 



 

 

- Бусад холбогдох баримтууд. 

 

ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

Асуулт-1:2017 онд Тахийн тал бага сургуулийн багш, ажилчдад хоолны мөнгө 

гэж тусдаа төсөв батлагдсан эсэх? Нийт хичнээн төгрөгийн төсөв тухайн сургуульд 

батлагдсанаас цалингийн санд хэдэн төгрөгийн төсөв хуваарилсан байна вэ? 

Шалгалтаар:  

2017оны жилийн эцсийн байдлаарБугат сумын Тахийн тал бага сургууль нь  

73010.0 мянган төгрөгийн цалин, хөлс, нэмэгдэл урамшуулал, 8278.6 мянган төгрөгийн 

ажил олгогчоос төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэл, 13067.0 мянган төгрөгийн байр 

ашиглалттай холбоотой зардал, 2560.4 мянган төгрөгийн хангамж, бараа материалын 

зардал, 541.0 мянган төгрөгийн нормативт зардал, 3089.0 мянган төгрөгийн эд хогшил, 

урсгал засварын зардал, 170.0 мянган төгрөгийн томилолт, зочны зардал, 213.0 

мянган төгрөгийн бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний зардал, 225.0 мянган 

төгрөгийн бараа үйлчилгээний бусад зардал 1985.9 мянган төгрөгийн төрөөс иргэдэд 

олгох тэтгэмж, урамшуулал, 18849.9 мянган төгрөгийн тэтгэвэрт гарахад олгох нэг 

удаагийн тэтгэмж, 3650.8 мянган төгрөгийн хөдөө, орон нутагт тогтвор суурьшилтай 

ажилласны тэтгэмж, 4405.0 мянган төгрөгийн нэг удаагийн тэтгэмж урамшууллын 

зардал, нийт 130045.6 мянган төгрөгийн батлагдсан төсөвтэйгээр үйл ажиллагаа 

явуулсан байна.Дээрх 130045.6 мянган төгрөгийн батлагдсан төсвөөс 2181.2 мянган 

төгрөгийг улсын төсөвт буцаан төвлөрүүлж нийт дүнгээр батлагдсан төсвийн хүрээнд 

үйл ажиллагаа явуулсан байна. 

Үүнээс цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшууллын 73010.0 мянган төгрөгийн  

зардлыг дэлгэрүүлэн авч үзвэл 53500.0 мянган төгрөгийн үндсэн цалинбатлагдсанаас 

54305.9 мянган төгрөг, 2400.0 мянган төгрөгийн нэмэгдэл цалинбатлагдсанаас 2400.0 

мянган төгрөг, 4840.0 мянган төгрөгийн урамшуулал цалинбатлагдсанаас 4457.0 

мянган төгрөг, 12270.0 мянган төгрөгийн гэрээт цалин батлагдсанаас 11233.2 мянган 

төгрөг, нийт дүнгээр 71429.7 мянган төгрөг зарцуулсан нь нийт цалингийн батлагдсан 

төсвөөс хэтрээгүй байна. 

Багш ажилтнуудад хоолны хөнгөлөлт олгохоор төсөвлөсөн тохиолдолд цалин 

хөлс болон нэмэгдэл урамшууллын зардал дотор хоол, унааны хөнгөлөлт гэсэн дэд 

ангилалд тусгадаг.Тус сургуулийн 2017 оны батлагдсан төсвийн хувиараас үзвэл 

багш, ажилтнуудад хоолны хөнгөлөлт олгохоор тусгаагүй байна. 

 

Асуулт-2:Бугат сумын Тахийн тал бага сургуулийн 2017 оны санхүүгийн 

баримтыг шалгахад тухайн сургуульд 2017 оны сургуулийн ажилчдын цалингийн 



 

 

сангаас зориулалт бусаар хоолны мөнгө, бусад урамшуулал, нэмэгдлийг ажилчдад 

болон сургуулийн захиралд олгож зарцуулсан зөрчил байгаа эсэх. 

Шалгалтаар: 

2017 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр багш, ажилтнуудын цалин тооцож 

олгохдоо нийт 1024.0 мянган төгрөгийн хоолны хөнгөлөлт олгосон боловч анхан 

шатны баримтад хоолны мөнгө олгох тухай тушаал, шийдвэр хавсаргаагүй байна. 

Улмаар бага сургуулийн захирлын “Багш, ажилтнуудад хоолны мөнгө олгох тухай”  

2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/24 дүгээр тушаалыг нөхөж 

үйлдэнхуулбарыг Авлигатай тэмцэх газрын Мөрдөн шалгах хэлтэст ирүүлсэн боловч 

тус тушаалын хуулийн үндэслэл буруу тул хүчингүй гэж үзэж байна. 

Мөн 2017 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн багш, ажилтнуудын хурлаар 

хэлэлцэн шийдвэрлэсэн дотоод журамд хоолны хөнгөлөлт эдлүүлэх талаар заалт огт 

тусгаагүй, ажилтан, ажил олгогчийн төлөөлөгчдийн хооронд хамтын гэрээ 

байгуулаагүй байна. 

Дээр дурдсан зөрчил дутагдлыг эс тооцвол цалингийн сангаас зориулалт 

бусаар хоолны мөнгө, бусад урамшуулал, нэмэгдлийг ажилчдад болон сургуулийн 

захиралд олгож зарцуулсан зөрчил илрээгүй. 

Шийдвэрлэсэн нь: 

Багш, ажилтнуудад хоол, унааны хөнгөлөлт олгохоор төсөв батлуулаагүй, 

байгууллагын дотоод журамд хоол, унааны хөнгөлөлт олгох тухай заалт тусгаагүй, 

ажил олгогч, ажилтны төлөөлөл хооронд хамтын гэрээ байгуулаагүй байхад хуулийн 

хүчин төгөлдөр бус тушаал шийдвэр үндэслэн нийт 1024.0 мянган төгрөгийн хоолны 

хөнгөлөлт олгосон нь хууль зөрчсөн үйлдэл болжээ. 

Асуулт-3:Хэрэв цалингийн сангаас зориулалт бусаар зарцуулсан зөрчил 

байгаа бол хэний шийдвэрээр хэдэн төгрөг, хичнээн хүний данс руу хэзээ, хэрхэн 

шилжүүлж, ямар зориулалтаар хэрхэн зарцуулсан байна вэ? Дээрх үйлдлийг Төсвийн 

тухай хууль болон Төрийн албаны тухай хууль, бусад хууль тогтоомжийг зөрчсөн 

хууль бус үйлдэл гэж үзэх үндэслэлтэй юу?/Зөрчил гэж үзэж байгаа бол хууль, эрх 

зүйн үндэслэлийг энэ асуултын хүрээнд сайтар тодорхой гаргаж хариулт өгөх./ 

Шалгалтаар: 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг тус танилцуулгын тав дахь хэсэгт зөрчсөн хууль 

тогтоомжийн заалттайгаар оруулав. 

Асуулт-4:Батлагдсан төсвийг байгууллага дотроо дотоод журмаараа, эсхүл нэг 

зардлаас нөгөөд гүйлгэн шилжүүлэх замаар, эсхүл илүү гарсан төсвийг урамшуулал 

болон өөр зориулалтаар ажилчдад олгож болох уу? Үүнийг ямар хууль, дүрэм журам, 

сайдын тушаал, Засгийн газрын тогтоол зэрэг ямар эрх, зүйн баримтаар зохицуулсан 



 

 

байдаг вэ? Тахийн талын бага сургуулийн тухайд дээрх үйлдэл нь хууль бус үйлдэл 

мөн эсэхийг тодорхой, хуулийн хүрээнд ойлгомжтой байдлаар дүгнэж гаргах?  

Шалгалтаар: 

- Батлагдсан төсвийг байгууллага дотоод журмаараа зохицуулан, гүйлгэн 

зарцуулах эрхгүй. 

-Сангийнсайдын 2009 оны 06 дугаарсарын 22-ний өдрийн 147 

дугаартушаалыннэгдүгээрхавсралтын 

5.4 /Төсвийнбайгууллагынэдийнзасгийнангиллаархуваарилсанзардлынтөсөвньүйл  

ажиллагаагаахэвийнявуулахадхүрэлцэхгүй,урсгалөрүүссэнтохиолдолдбараа  

үйлчилгээнийзардлуудыгэдийнзасгийнангилалхоорондшилжүүлэн  

зарцуулахаарзарцуулалтынэрхийгөөрчилжболно. Энэтохиолдолдтөсвийн  

байгууллагаасзардлынэдийнзасгийнангилалхоорондгүйлгэхзайлшгүй  шаардлага, 

үндэслэл, холбогдохнарийвчилсантооцоогтанилцуулгынхамт  

харъяаТөрийнсандирүүлнэ./ дэх заалтыг үндэслэн нэг зардлын ангиллаас нөгөө 

зардлын ангилалд гүйлгэн шилжүүлэх замаар хэмнэсэн төсвийг урамшуулал болон 

бусад хүрэлцэхгүй зардалд зарцуулах боломжтой. 

Шийдвэрлэсэн нь: 

Тус сургуулийн хувьд нэг зардлын ангиллаас нөгөө зардлын ангилалд гүйлгэн 

шилжүүлээгүй, өөрөөр хэлбэл цалингийн зардлын ангилалд багтах үндсэн цалин, 

нэмэгдэл цалин, урамшуулал цалин, гэрээт ажлын хөлсийг хооронд нь гүйлгэн 

зарцуулсан нь бүлгийн дүнгээр батлагдсан төсвөөс хэтрээгүй боловчтөсөвт 

батлагдаагүй хоолны хөнгөлөлтийн зардлыг санхүүжүүлсэн байна. Энэ нь Төсвийн 

тухай хууль болон түүнтэй нийцүүлэн гаргасан холбогдох журмуудыг зөрчсөн байна. 

Асуулт-5:Шинжилгээний явцад шинээр ямар нэг нөхцөл байдал тогтоогдсон 

тохиолдолд дүгнэлтэд тодорхой тусгах. 

Шалгалтаар: 

Тогтоогдоогүй. 

 

ТАВ: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, ЗӨРЧИГДСӨН 

ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

 1. Ажил олгогч, ажилтны төлөөлөл хооронд байгуулсан хамтын гэрээгүй, 

байгууллагын дотоод журамдаа хоол, унааны хөнгөлөлт олгох тухай заалт тусгаагүй, 

хуулийн хүчин төгөлдөр бус тушаал шийдвэрүндэслэн 12 дугаар сарын цалин дээр 

сургуулийн захирлаар ажиллаж байсан Л.Бэлэгдэмбэрэлд 34.0 мянган төгрөгийн, багш 

Б.Мөнхцэцэг, Ж.Бадмаараг, М.Ууганцэцэг, үйлчлэгч Х.Цэрэнханд, гэрээт ажилтан 

Т.Содномдорж, П.Мөнхнасан, М.Батжаргал нарт тус бүр 128.0 мянган төгрөгийн, 

тухайн үед захирлаар ажиллаж байсан П.Лхамдаваа өөртөө 94.0 мянган төгрөгийн, 



 

 

нийт 1024.0 мянган төгрөгийн хоолны мөнгө олгосон байгаа нь Төсвийн тухай хуулийн 

16 дугаар зүйлийн 16.5.5 /Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/ , 

Төрийн албаны тухай хуулийн 130 дугаар зүйлийн 

130.2./Хөдөлмөрийндотооджурамдхөдөлмөрзохионбайгуулалт, 

ажилолгогчболонажилтныэрх, үүрэг, хариуцлагыгтусгана./, Хөдөлмөрийн тухай 

хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1./Хамтын гэрээнд энэ хуулиар шууд зохицуулагдаагүй 

дараахь харилцааг зохицуулна/, 18.1.1./ Үндсэн цалингийн хэмжээг тогтоох, 

нэмэгдүүлэх, түүний хэлбэр, олгох хугацаа, нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс, шагнал 

урамшил, нэмэгдэл тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлт, олговрын хэмжээ, 

хөдөлмөрийн норм, нормативыг тогтоох, өөрчлөх, ажилтанд олгох хоол, унааны 

зардал болон бусад нөхөх олговорын хэмжээг тогтоох./, Засгийн газрын 2012 оны 205 

дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын 8.1. 

/ТөрийнсанньТөсвийнтухайхуулийн 37, 38 

дугаарзүйлдзаасныдагуутөсвийнбайгууллагынорлогозарлагынөдөртутмынгүйлгээгбат

лагдсантөсвийнхуваарийндагуухянаж, төлбөртооцоогхийжгүйцэтгэнэ./ дэх заалтыг тус 

тус  

 2. Сургуулийн захирлын “Багш, ажилтнуудад хоолны мөнгө олгох тухай”  2017 

оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/24 дүгээр тушаалаар тухайн үед захирлаар 

ажиллаж байсан П.Лхамдаваа нь өөрөө, өөртөө 94.0 мянган төгрөгийн хоолны мөнгө 

олгох шийдвэр гаргасан байгаа 

ньНийтийналбанднийтийнболонхувийнашигсонирхлыгзохицуулах, 

ашигсонирхлынзөрчлөөсурьдчилансэргийлэхтухайхуулийн 11 дүгээрзүйлийн 

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 зөрчсөн байна. 

  

 ЗУРГАА: ЦААШДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА 

ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ. 

 1. Сургуулийн захиралд Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар 

тогтоолын 6 дугаар хавсралтад заасны дагуу орон нутагт тогтвор суурьшилтай 

ажилласны нэмэгдэл олгох. 

 2. Сургуулийн захиралд олгох урамшуулал, ур чадварын нэмэгдлийг аймгийн 

Боловсрол, соѐл урлагийн газрын даргын тушаал шийдвэр үндэслэн олгох. Тушаал, 

шийдвэр гараагүй тохиолдол урамшуулал, ур чадварын нэмэгдэл урьдчилан олгохгүй 

байх. 



 

 

 Шалгалтынявцадилэрсэнзөрчилтэй холбогдуулан 1024.0 мянган төгрөгийн 

төлбөрийн акт тогтоож, зөрчлийгцаашиддавтангаргахгүйбайхталааронцгой анхаарч, 

шалгалтын танилцуулгаар өгсөн үүрэг даалгавар, улсын байцаагчийн гаргасан 

захиргааны акт, шийдвэрийн биелэлтийг бүрэн хангуулж, 2019 оны 12 дугаар сарын 

20-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын 

албандалбанбичгээр хариу ирүүлэхийг Бугат сумын Тахийн тал бага сургуулийн 

захирал Л.Бэлэгдэмбэрэл,нягтланбодогч Э.Өлзийсайханнартхариуцуулав. 
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