
 

 

 

Санхүүгийн хяналт шалгалт 

хийсэндүнгийн тухай. 

 

 

 

 

НЭГ: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2019 оны хяналт, шалгалтын нэгдсэн 

төлөвлөгөө,албаны даргын баталсан 2019 оны 09 дүгээр сарын 02-ныөдрийн21-

02/06/21дүгээрудирдамжийн дагуу аймгийн “Ундарга-Алтай” ОНӨААТҮГ-ын2018 

оны  санхүүгийн үйл ажиллагаа ньМонгол 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” хуулиудболон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн 

актуудтай нийцэж байгаа эсэхийг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн дагуу 

шалгаж, шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэн, цаашид 

давтан гаргахгүй байх талаар мэргэжил, арга зүйн заавар, зөвлөгөө өгөхөд 

шалгалтынзорилгыгчиглүүлэн ажиллав. 

ХОЁР: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

Санхүүгийнхяналт, аудитын албаны Санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын 

байцаагчА.Бүрэндэлгэр төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг 09 дүгээр сарын 06-ны 

өдрөөс 18 хоногийн хугацаатай хийхээр төлөвлөсөн албан томилолтоор сумдад 

ажиллах, АТГ тус аймагт ажиллахад урьд онуудын акт, албан шаардлагын биелэлт 

хүргүүлэх, Сангийн яамны сургалт зэргээс шалтгаалж хугацааг сунган ажиллаа. 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Тус аймгийн “Ундарга-Алтай” ОНӨААТҮГ-ын 2018 оны санхүүгийн үйл 

ажиллагаатай холбоотой асуудлыг хяналт шалгалтанд бүрэн хамруулав. 

ДӨРӨВ:ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАНОБЬЕКТЫНТАЛААРХ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Говь-Алтай аймгийн “Ундарга-Алтай” ОНӨААТҮГ нь/0514001011 тоот улсын 

бүртгэлийн гэрчилгээ,2625385тоот регистрийн дугаартай/“Ус хуримтлуулан 



ариутгаж, түгээх үйл ажиллагаа”  гэсэн үндсэн чиг үүрэгтэйгээр тус аймгийн 

Есөнбулаг сумын Оргил багт байрлан үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд, төсвийн 

шууд захирагчаар С.Булгантамир,нягтлан бодогчоор Г.Должинжавнар ажиллан 

төсвийн хөрөнгийг зарцуулж ирсэн байна. 

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Тус албаны санхүүгийн хяналт шалгалтаар: 

1.Шалгалтад хамрагдаж буй тайлант хугацаанд /8 дугаар сарын гүйцэтгэлээр/ 

шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулах 93-н мэдээллээс 59-н 

мэдээллийг хуулийн хугацаанд, 34-н мэдээллийг хугацаа хоцорч байршуулсан 

байна.2017 оны 01 дүгээр сарын 17-нд тус байгууллагын удирдлага шинээр 

томилогдсон байхад удирдлагын ерөнхий мэдээллийг өөрчлөөгүй.  

  2.“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах тухай” хуулийн дагуу хийгдэж байгаа аливаа ажил түүний үр дүн, 

ашиг алдагдалд байгууллагын захирал, эдийн засагч, нягтлан бодогч нар 

оролцдоггүй анхаарал тавьдаггүй, тухайн ажлыг хариуцаж байгаа инженер дур 

мэдэн хуурамч баримт бүрдүүлэн хувь хүний харилцах данс руу 6789.4 мянган 

төгрөгийг шилжүүлснээс 12 хүнд 5250.0 мянган төгрөгийг ажилчдад цалин 

хэлбэрээр олгосон гэх боловч санхүүгийн анхан шатны баримт байхгүй. 

3.2017 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдөр Монголын нийтийн аж ахуйн 

үйлчилгээний холбооны 11 дүгээр албан бичгээр 2017 оны 08 дугаар сарын 17-ны 

өдрөөс 2017 оны 08 дугаар сарын 24-ний хооронд Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний 

салбарын удирдлага болон инженер техникийн ажилтан, нягтлан бодогч, эдийн 

засагч мэргэжилтнүүдийн мэргэжил, мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, зорилго 

нэгтэй байгууллагатай хамтран туршлага судлах, харилцаа холбоо тогтоох, хамтран 

ажиллах, бусад аймаг орон нутгийн туршлага техник технологитой газар дээр 

танилцаж нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх үүднээс Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний 

байгууллагуудын цогц сургалтыг Улаанбаатар хот, Өмнөговь аймагт зохион 

байгуулж түүнд оролцох албан тушаалтнуудын сургалтын төлбөр, замын зардал, 

байр хоолны зардал, сургалтад хамрагдахаас гадна байгалийн үзэсгэлэнт газартай 

танилцах зардал зэргийг авч оролцохоор заажээ. Гэвч Өмнөговь аймагт явагдах 

сургалтын үйл ажиллагааг Эрээн, Бээжин хотын ус хангамжтай танилцах, аялал 

хийхээр өөрчилсөн байна. Хүний нөөц, бичиг хэргийн ажилтан Н.Бурмаа, Эдийн 

засагч С.Энхбаяр, Инженер Д.Байгалмаа, нярав Ж.Угтахбаяр нар 8-н хоногийн  үйл 

ажиллагаанд оролцсон хэдий боловч 9-н хоногийн албан томилолт авсан. 



4. Эд хариуцагч агуулахын бүртгэл хөтөлдөггүй, агуулахад байгаа хөрөнгийн 

эмх цэгц хангалтгүй, хөрөнгө бараа материал хадгалах байрны тохижилт зориулалт 

хангалтгүй, хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, үлдэгдэлд хяналт хийх боломжгүй, 

байгууллагын удирдлага болон санхүүгийн ажилтны зүгээс хөрөнгийн хадгалалт, 

хамгаалалт, ашиглалтад хяналт тавьдаггүй. 

 5.  Хөрөнгө зарцуулах шаардах хуудсанд төсөв захирагч зөвшөөрч гарын 

үсэг зурж баталгаажуулаагүй байхад эд хариуцагч хөрөнгийг олгосон. 

  6.  Есөнбулаг сумын 5,6,7,20 дугаар байрнуудын бохир усны шугамын шинэчлэл, 

мөн аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хог хаягдал түр зайлуулах цэгийн цэвэр бохир ус, 

халаалтын шугамын  ажлыгхийхдээ санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэл 

дутуугаар шатахууны зардалд 2294.8 мянган төгрөгийг зарцуулсан.  

7. “Ундарга-Алтай” ОНӨААТҮГ нь 93-77 ГАА улсын дугаартай Landcruizer-80 

маркийн автомашиныг албаны хэрэгцээнд эзэмшиж, ашигладаг бөгөөд шалгалтанд 

хамрагдсан хугацаанднийт 1312.5 мянган төгрөгийн шатахуун зарцуулсан боловч 

жолоочийн тооцооны хуудсыг стандартын дагуу хөтлөөгүй, улмаар шатахуун 

зарцуулалтад тавих хяналт сул зэрэг зөрчлүүд илэрсэн байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 5314.0 мянган төгрөгийг орон 

нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр, 5497.5 мянган төгрөгийг 

ажиллагсдад нөхөн олгохоор төлбөрийн акт тогтоов. Шалгалтын явцад захиргааны 

актын төслийг холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулсныг хүлээн зөвшөөрсөн 

болно. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлөөс 5497.5 мянган төгрөгийн ажиллагсадад буцаан 

олгосон, 3514.0 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд 

төвлөрүүлсэн байна. Хугацаанд барагдуулаагүй 1800.0 мянган төгрөгийн 

үлдэгдэлтэй байна. 

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

Говь-Алтай аймгийн “Ундарга-Алтай” ОНӨААТҮГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 

31-ний өдрөөрх санхүүгийн тайланд “зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн 

байна.Шалгалтаар: 

 Амралтын цалин 0.2 сая төгрөгөөр дутуу олгосон, ХХОАТ-ын хөнгөлөлтийг 

буруу тооцож 1.15 сая төгрөгийг илүү суутгасан, уралдаан тэмцээнд оролцох 

оролцооны зардалд 1.5 сая төгрөг, эмэгтэйчүүдийн баярт зориулж 0.26 сая төгрөг 

зарцуулсан нь холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчсөн байна.  

Дээрх зөрчилтэй холбогдуулан 3.11 сая төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн акт 

тогтоосон байна. 



Мөн Автомашины замын хуудсанд спидометрийн заалт байхгүй, явсан км 

тодорхойгүй, зарцуулалтын тооцоо бодоогүй 41.22 сая төгрөг, татвар, нийгмийн 

даатгалтай холбоотой 10.06 төгрөгийн зөрчилд хугацаатай албан шаардлага 

хүргүүлсэн байна. 

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ,ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

Шалгалтын явцад удирдамжид заасан хугацааны харилцах данс, бэлэн мөнгөний 

кассын гүйлгээний  баримтуудыг нэг бүрчлэн тулган шалгасны 

зэрэгцээшатахууныолголт түүний зарцуулалтыг авто машины замын хуудастай 

тулгажавтомашины шатахууны тооцоо бодолт, эд хариуцагчийн агуулахад байгаа 

хөрөнгийн хадгалалт, ашиглалт, хамгаалалт, бүртгэл хөтлөлт зэргийг шалгалаа.  

  

6.1: Санхүүгийнэхүүсвэрийнбүрдүүлэлт, зарцуулалтынталаар. 

   Тус байгууллага нь тайлант хугацаанд буюу 2018 оны 12-р сарын гүйцэтгэлээр  

803870.9мянган төгрөгийнборлуулалтын орлого төлөвлөснөөс 2018оны 12 сарын 

31-ний байдлаар835773.4мянган төгрөгний орлогыг төвлөрүүлж орлогын 

төлөвлөгөөг 104%-иар буюу 31902.5 мянган төгрөгөөр борлуултын орлогоодаван  

биелүүлсэн байна.  

  
Хөрөнгийн зарцуулалтын талаар: 

2018оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар  922679.8 мянган төгрөгний зардал 

гарахаар төлөвлөснөөс  1032685.5мянган төгрөгийг зарцуулж110005.7мянган 

төгрөгөөр буюу 11%-иар хэтэрсэн дүнтэй байгаагаас гадна тайлант хугацаанд 

үндсэн үйл ажиллагаанаас 196912.1 мянган төгрөгийн алдагдалтай ажилласан 

байна. 

Хэтэрсэн зардлын задаргаа:  

Цалингийн зардал 41622.8 мянгантөгрөгөөр, НДШ 9014.4 мянгантөгрөгөөр, 

сэлбэг хэрэгсэл 34679.8 мянгантөгрөгөөр,шатахууны зардал 24688.7 

мянгантөгрөгөөр хэтэрсэнбайна. Цалингийн зардал 2018 оны 9 дүгээр сард цалин 

хөлс 8%-р нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор цалин болон НДШ-н зардалхэтэрсэн байна.  

Шатахуунызардал 27226.6 мянгантөгрөгөөрхэтэрсэнбайна. Энэнь 

тусондүерийнгамшиг болон хувь хүмүүс дураараа бохирын шугам их хэмжээгээр 

хийсэн учраасаймгийнтөвийнбохирынхудгууд байнга хөлдөж,бөглөө гарсанмөн хот 

доторхи цэвэруснышугамсүлжээ хуучирч муудсанаасзадарчгэмтэлгарсан 

зэргийгсэргээнзасварлаж,хэвийнажиллагаандоруулахзэргээс, гэр хорооллын 



айлууд тэлж зөөврийн усны машинуудын явах км нэмэгдсэнээс үүдэн шатахуун, 

сэлбэг хэрэгсэлийнзардлыг хэтрүүлэн зарцуулжээ. 

6.2:  Үндсэнхөрөнгийнхөдлөлөөрчлөлт. 

2018оны 12 дугаар сарын 31 байдлаар 5750000.8мянган төгрөгийн үндсэн 

хөрөнгийн үлдэгдэлтэй байсан ба тайлант хугацаанд үндсэн хөрөнгөнд ямар нэгэн 

өөрчлөлт гараагүй байна. 

6.3:Авлага 

1. Цалингийн урьдчилгааг ажилтнуудад тухайн сарын цалингаас хэтрүүлэн 

олгодог боловч уг авлагыг тухайн сардаа багтаан цалингаас суутгаагүйгээс 2018 

оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар зөвхөн ажилчдаас авах авлага 

3019.0 мянган төгрөг байна.  

2. 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар харилцагч байгууллагуудаас 

авах авлага 52182.0 мянган төгрөгбайна. /Мандал голомт ХХК-с 10523.5 мянган 

төгрөг,  Шунхлай ХХК 15680.0 мянган төгрөг,  Тулга-Алтай ХХК 2589.9 мянган 

төгрөг, Ентүм ХХК 4896.5 мянган төгрөг, МАН-н байр 3979.8 мянган төгрөг, 

Алтайн сүрлэг нуруу ХХК 2376.0 мянган төгрөг/Бусад байгууллагаас 

12136.3мянган төгрөг, харилцагч иргэдээс авах авлага 18896.5 мянган төгрөг, 

Ажилчдаас авах авлага 3019.0 мянган төгрөг/С.Булгантамир 2047.0 мянган 

төгрөг, Б.Машбат 972.0 мянган төгрөг/ нийт 74097.5 мянган төгрөгийн авлага 

үүссэн байна. 

         6.4:Өглөг 

Азийн Хөгжлийн Банкинд/МОН-1847,МОН-2301/ 4745498.6мянган төгрөгний урт 

хугацаатай зээлтэй байна. 

Богино хугацаат өр төлбөр 

2018оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар 56717.2мянган төгрөгийн 

үлдэгдэлтэй. Үүнд: 

/Азийн Хөгжлийн Банкны зээл 9668.8 мянган төгрөг, Таван индэрт ХХК 15680.0 

мянган төгрөг, Алтай-Улиастай ТӨХК 9523.3 Татварын хэлтэст НӨАТ-т 566.6 мянган 

төгрөг, бусад байгуулагад 21278.5 мянган төгрөгийн өглөгтэй байна./ 

 6.5: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар. 

 Шалгалтад хамрагдаж буй тайлант хугацаанд шилэн дансны нэгдсэн цахим 

системд байршуулах 149-н мэдээллээс 126-н мэдээллийг хуулийн хугацаанд, 23-н 

мэдээллийг хугацаа хоцорч байршуулсан байна.Шилэн дансны мэдээллийг 

хугацаанд нь байршуулан ажиллах талаар нягтлан бодогчид зөвлөгөө заавар өгөв. 



ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ 

ШАЛТГААН,ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ, АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ. 

 1.Шалгалтад хамрагдсан 2018 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд 

байршуулах 149-н мэдээллээс 23-н мэдээллийг хуулийн хугацаа хоцорч 

байршуулсан байгаа нь “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3 

/тогтоосон хугацаанд, тогтмол, шуурхай мэдээлдэг байх,/ гэснийг  

 

2. “Ундарга-Алтай” ОНӨААТҮГ-ын автомашинуудын шатахуун зарцуулалт, 

жолоочийн тооцооны хуудсыг стандартын дагуу хөтлөөгүй байгаа нь 

“Нягтланбодохбүртгэлийнтухай” хуулийн 13 дугаарзүйлийн 13.7 дахьзаалт 

/Анханшатныбаримтынбүрдэлгүйажил, гүйлгээгбүртгэх, 

санхүүгийнтайландтусгахыгхориглоно/, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 

20 дугаар зүйлийн 20.1.1/ Нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримт, 

холбогдох бусад баримт бичиг, мэдээ тэдээллийг тогтоосон хугацаанд шаардан 

гаргуулах/, Сангийн сайдын 2017 оны 347 дугаар тушаалын хавсралтыг тус тус 

зөрчсөн байна. 

 

Дээрх зөрчил дутагдалыг арилган ажиллах талаар зааварчилгаа өгч 

ажиллаа. 

НАЙМ: АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ. 

Өмнөх шалгалтаар тогтоосон актын үлдэгдэл 1800.0 мянган төгрөгөөс 

шалгалтын хугацаанд 1000.0 мянган төгрөгийг барагдуулж 800.0 мянган төгрөгийн 

барагдуулах арга хэмжээ авч ажиллахыг үүрэг болгов.Мөн жолоочийн тооцооны 

хуудас, шатахуун, нүүрсний тайлан гаргалтын талаар мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө 

өгч ажиллаа. 

ЕС:ДҮГНЭЛТ. 

 Өмнөх шалгалтаар илэрсэн зөрчлөөс энэ удаагийн шалгалтаар шатахуун 

зарцуулалт, жолоочийн тооцоо хуудас хөтлөлтийн зөрчил дахин илэрч байна. Энэ 

зөрчлийг эс тооцвол санхүүгийн үйл ажиллагаа сайжирсан байна. 

 АРАВ:  ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ШИЙДВЭРЛЭВЭЛ ЗОХИХ 

АСУУДАЛ.  

1.Ажилчдаас авах авлагыг  2019 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор  

бүрэн барагдуулах, тухайн ажилтны сарын цалингаас хэтрүүлэн цалингийн 

урьдчилгаа олгохгүй байх 

2. Харилцагч иргэн, байгууллагуудаас авах авлагыг барагдуулах тал дээр 

байгууллагын удирдлагын зүгээс арга хэмжээ авч ажиллах. 



      3.Санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдлийг хангаж ажиллах. 

4. Жолоочийн тооцооны хуудсыг Сангийн сайдын 2017 оны 347 дугаар тушаалын 

хавсралтын дагуу хөтлөх. 

 

Шалгалтынявцадилэрсэнзөрчлүүдийгцаашиддавтангаргахгүйбайхталааронцгой 

анхаарч, шалгалтын танилцуулгаар өгсөн үүрэг даалгаврынбиелэлтийг бүрэн 

хангуулж ажиллахыг “Ундарга-Алтай” ОНӨААТҮГ-ын 

захиралС.Булгантамир,нягтланбодогчГ.Должинжавнартхариуцуулав.  
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