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  Санхүүгийн  хяналтшалгалт 

хийсэндүнгийн тухай. 

 

 

 

НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

 

 Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын  

албаныжилийн ажлын төлөвлөгөө, “Санхүүгийн хяналт шалгалт хийх тухай” албаны 

даргын баталсан 2019 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 21-01/05/13дугаар 

удирдамжийн дагууХөхморьт сумын төсөвт 6-н байгууллага, “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн 

2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа нь Монгол Óлсын“Төсвийн 

тухай”,“Төрийнболонороннутгийнөмчийнтухай”, “Төрийнболонороннутгийнөмчийн 

хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай”, “Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай”, “Шилэн дансны 

тухай”хуулиудболонтэдгээртэйнийцүүлэнгаргасанбусадэрхзүйнактуудтай нийцэж 

байгаа эсэхийг“Төрийнхяналтшалгалтынтухай” хуулийн 

хүрээндшалгаж,шалгалтаарилэрсэнзөрчлийгхуулийндагуушийдвэрлэн,  

цаашиддавтангаргахгүйбайхталаар мэргэжил, аргазүйнзаавар, зөвлөгөөөгөхийн 

зэрэгцээ иргэн хуулийн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг 

шийдвэрлэхэдшалгалтынзорилгыгчиглүүлэнажиллав. 

ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

Санхүүгийнхяналт, аудитын албаны дарга, Улсын ахлах 

байцаагчД.Ганзоригахалж, СанхүүгийнхяналтшалгалтынУлсынахлах байцаагч 

Ч.Дулмаа,СанхүүгийнхяналтшалгалтынУлсынбайцаагчА.Бүрэндэлгэр, Ц.Баттөр, 

Дотоод аудиторБ.Дэлгэрбаяр нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр2019 оны 04 дүгээр сарын 15-

ныөдрөөс 04 дүгээр сарын 17-ныөдрийгдуусталажлын 3-нөдрийн хугацаанд 

төлөвлөгөөт бус хяналтшалгалт хийв. 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 
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Тайлант хугацааны санхүүгийн анхан шатны баримтаас санхүүгийн тайлан 

хүртэлх хугацааны баримтууд,эд хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл, тооллогын 

материалууд, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын төлөлт, тайлагналын үйл 

ажиллагааныбаримтууд болон“Сум хөгжүүлэх сан”-ийн баримтуудыгшалгалтад 

бүрэн хамруулснаас гаднатөсөвт байгууллагуудын дотоодын хяналтын үйл 

ажиллагааны төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тайлагналтын байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөв. 

ДӨРӨВ:ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН  ОБЬЕКТЫНТАЛААРХ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Говь-Алтай аймгийн Хөхморьт сумынИТХ-ын даргаар Г.Батмагнай,Засаг дарга, 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар Н.Үйтүмэн,Сургуулийн захирлаарЭ.Пүрэвдагва, 

Цэцэрлэгийн эрхлэгчээр П.Чанцалням, Соёлын төвийн эрхлэгчээр Г.Бямбадорж, Соёл, 

боловсрол хариуцсан нягтлан бодогчоор Г.Саранчимэг, Засаг даргын Тамгын газрын 

даргаар О.Батнасан, нягтлан бодогчоор Д.Энхнасан, Эрүүл мэндийн төвийн даргаар 

Л.Баярмаа, төрийн сангийн мэргэжилтнээр Р.Алагаа,санхүүгийн албаны даргаар 

П.Дуламсүрэн,“Сум хөгжүүлэх сан”-ийн хөрөнгийн 1 дүгээр гарын үсгийг Засаг 

даргаН.Үйтүмэн,2 дугаар гарын үсгийг Г.Саранчимэг, “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-

ийн 1 дүгээр гарын үсгийг Засаг дарга Н.Үйтүмэн, 2 дугаар гарын үсгийг 

Д.Энхнасаннар зуржтөсвийнболон сангийн хөрөнгийгзахиран зарцуулжирсэн байна. 

 

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас 2016 онд 2015 оны төсвийн гүйцэтгэлд  

хийсэн санхүүгийн хяналт шалгалтаар: 

Сумын түвшинд: 

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 
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дугаар зүйлийн 18.1/Нягтлан бодох бүртгэлийн дотоод хяналтыг аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын удирдлага хэрэгжүүлнэ/, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” 

хуулийн 67 дугаар зүйлийн 1/Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн эрх баригч нь өмч 

хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтын байдалд өдөр тутам тавих дотоодын хяналтыг 

зохион байгуулж, түүний үр дүнг төрийн өмнө хариуцна/, Говь-Алтай аймгийн засаг 

даргын 2013 оны 05-р сарын 10-ны өдрийн А/155 дугаар захирамжийг 

Сум хөгжүүлэх сан: 

31-н иргэнтэй холбоотой 41095.2 мянган төгрөгийн дүн бүхий зээлийн төлөгдөх 

эцсийн  хугацаа хэтэрч гэрээний дагуу нэмэгдсэн хүү, алданги хүүг тооцоход 2016 оны 

10 дугаар сарын 31-ний байдлаар 47229.7 мянган төгрөгийг санд төвлөрүүлэхээр гарч 

байгаа нь “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах, 

хяналт тавих журмын 6 дугаар зүйлийн 6.2/Энэ журмыг зөрчсөн этгээдэд хууль 

тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэх бөгөөд санд учирсан хохирлыг 

холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гэм буруутай этгээд хариуцан барагдуулна/-т 

заасныг 

 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

2015 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга 

И.Гантулгад 116.0 мянган төгрөгийн, 2015 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдөр ИТХ-ын 

дарга И.Гантулгад 100.0 мянган төгрөгийн, ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Ж.Энхбаярт 

100.0 мянган төгрөгийн, 2015 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр ИТХ-ын дарга 

И.Гантулгад 104.0 мянган төгрөгийн, ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Ж.Энхбаярт 16.0 

мянган төгрөгийн, 2015 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр ИТХ-ын дарга И.Гантулгад 

347.0 мянган төгрөгийн, ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Ж.Энхбаярт 133.0 мянган 

төгрөгийн, нийт 916.0 мянган төгрөгийн албан томилолтын олговрыг удирдамж, 

илтгэх хуудасгүйгээр олгосон байгаа нь  Монгол Улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.7/.Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, 

гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг хориглоно/ дахь заалт, Монгол Улсын 

сангийн сайдын 1992 оны 39-н тоот тушаал, Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын 2008 

оны 250 дугаар захирамжийн хавсралт “Албан томилолтын зардлыг төлөвлөх олгох 

журам”-ыг   

Тухайн жилд олгосон шатахуун зарцуулалтад бүртгэлээр болон  дотоодын 

õÿíàëòаар тавих хяналт сул байгаагаас шалтгаалж шатахууныг олгосон хэмжээгээр нь 

зардалд тусгасан байгаа нь Монгол Улсын “Автотээврийн тухай” хуулийн 6 дугаар 
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зүйлийн 6.1.4 дэх заалтыг үндэслэн гаргасан Дэд бүтцийн Сайдын 2004 оны 19 дүгээр 

тушаал/1, 3, 4 дүгээр хавсралтууд/-ыг  

 Соёлын төв: 

1. Нягтлан бодогч Г. Саранчимэг нь 2015 оны эхний 3-н сарын хугацаанд Засаг 

даргын Тамгын газраас нягтлан бодогчийн цалинг бүтэн авч Цэцэрлэгээс цалингийн 

40 хувийг, тус байгууллагаас мөн цалингийн 40 хувь буюу сарын 212.2 мянган төгрөг 

нийт 636.6 мянган төгрөгийг илүү авсан байгаа нь Монгол Улсын “Төсвийн тухай“ 

хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 /батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/ 

дахь заалтыг 

         2. 2015 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр эрхлэгч М.Мөнхцэцэгт 14.0 мянган 

төгрөгийн, номын санч М.Алтанцэцэгт 14.0 мянган төгрөгийн  албан томилолтын 

олговрыг удирдамж, илтгэх хуудасгүйгээр, М.Алтанцэцэгийн албан томилолтын 

ажлыг дүгнэж тооцоо хийхийг зөвшөөрч гарын үсэг зурж тамга дараагүй олгосон 

байгаа ньМонгол Улсын “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 13 дугаар зүйлийн 

13.7/.Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд 

тусгахыг хориглоно/ дахь заалт,Монгол Улсын сангийн сайдын 1992 оны 39-н тоот 

тушаал, Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын 2008 оны 250 дугаар захирамжийн 

хавсралт “Албан томилолтын зардлыг төлөвлөх олгох журам”-ыг 

 Сумын Засаг даргын Тамгын газар: 

1.Санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэл дутуугаар 10  ажилтны албан 

томилолтын олговорт 1093.0 мянган төгрөгийг олгосон байгаа нь “Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хууль”-ийн 13 дугаар зүйлийн 13.7 дахь заалт /Анхан шатны 

баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг 

хориглоно/-ыг, Сангийн сайдын 1992 оны 39-н тоот тушаал, Говь-Алтай аймгийн Засаг 

даргын 2008 оны 250 дугаар захирамжийн хавсралт “Албан томилолтын зардлыг 

төлөвлөх, олгох журам”-ыг  

2.Уурын зуухны галч нарын ажлын цагийг нарийн бүртгээгүй, илүү цагийн 

хөлсийг тооцож олгоогүй байгаа нь  “Хөдөлмөрийн тухай” хуулийн 53 дугаар зүйлийн 

53.1./Илүү цагаар болон долоо хоногийн амралтын өдөр ажилласан ажилтныг нөхөн 

амруулаагүй бол түүнд 1.5 дахин, түүнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн цалин хөлс 

олгоно./ дэх заалтыг зөрчиж байгаа төдийгүй хөдөлмөрийн гэрээнд илүү цагийн 

хөлсийг хэрхэн тооцож олгох талаар огт тусгаагүй байгаа нь тус хуулийн 53.2./Энэ 
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хуулийн 53.1-д зааснаар олгох нэмэгдүүлсэн цалин хөлсийг хамтын ба хөдөлмөрийн 

гэрээгээр зохицуулна./дахь заалтыг 

3.2016  оны 1-9 дүгээрсаруудадэдхариуцагчхөрөнгө, 

барааматериалынтайлангаргаагүйбайгаань“Эдхариуцагчийнэрхүүргийндүрэм”-ийн 

2.10/Өөрийн хариуцаж байгаа зүйлийн орлого, зарлагын болон үлдэгдлийн мэдээ 

тайланг тухай бүр зохих маягтаар хариуцсан нягтлан бодогчид гарган өгч байна./ -т 

заасныг 

4. 2016 оны 4 дүгээр сарын 2-нд “Алтайн ган дүүрэн” ХХК-иас 1289.0 мянган 

төгрөгийн үнэ бүхий ”Acer” суурин компьютер, нэг бүрийг нь  299.0 мянган төгрөгөөр 2 

ш “Samsung”принтерийг 598.0 мянган төгрөг, “HР” принтерийг 390.0 мянган төгрөгөөр, 

нийт 2277.0 мянган төгрөгийн хөрөнгүүдийг худалдан авсан бөгөөд төлбөрийг 2016 

оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдөр байгууллагын бэлэн мөнгөний дансаар дамжуулан 

гарган авсан ба төлбөрийг тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагад хэрхэн төлсөн нь 

тодорхойгүй, эд хариуцагчийн бэлэн мөнгөний тайланд тусгаагүй байна. Мөн дээрх 

хөрөнгүүдийн “Баталгааны хуудас” байхгүй, уг хөрөнгүүдийг хүлээн авахдаа 

байгууллагын өмч хамгаалах комисс дүгнэлт гаргаагүй 

2016 оны 6 дугаар сарын 06-нд “Бадамлах хүч” ХХК-иас зөөврийн компьютерийг 

1150.0 мянган төгрөгөөр, 3 үйлдэлт принтерийг 350.0 мянган төгрөгөөр, нийт 1500.0 

мянган төгрөгийн хөрөнгө худалдан авч төлбөрийг 2016 оны 6 дугаар сарын 15-ны 

өдөр байгууллагын бэлэн мөнгөний дансаар дамжуулан гарган авсан ба төлбөрийг 

тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагад хэрхэн төлсөн нь мөн тодорхойгүй, эд 

хариуцагчийн бэлэн мөнгөний тайланд тусгаагүй  

Дээрх хөрөнгүүдийн “Баталгааны хуудас” байхгүй, уг хөрөнгүүдийг хүлээн 

авахдаа байгууллагын өмч хамгаалах комисс дүгнэлт гаргаагүй зэрэг нь “Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн тухай” хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.3.1 /хүлээж авах, 

худалдах, шилжүүлэх, устгах эд хөрөнгийн талаар өмч хамгаалах Байнгын зөвлөл 

дүгнэлт гаргасан байх/  дэх заалтыг 

5. Сумын Засаг даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн захирамжаар 

Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс онцгой комиссын арга хэмжээнд зориулан 300.0 

мянган төгрөгийг зарцуулахаар шийдвэрлэсэн байна. 2016 оны 10 дугаар сарын 21-ний 

өдрийн 197 тоот төлбөрийн хүсэлтээр 300.0 мянган төгрөгийг байгууллагын кассд 

бэлнээр хүлээн авсан бөгөөд хэрхэн юунд зарцуулсан нь тодорхойгүй байгаа нь  
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“Нягтланбодохбүртгэлийнтухай” хуулийн 13 дугаарзүйлийн 

13.7/Анханшатныбаримтынбүрдэлгүйажил, гүйлгээгбүртгэх, 

санхүүгийнтайландтусгахыгхориглоно/ дахьзаалтыг 

6. Сумын Засаг даргын 2016 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/45 дугаар 

захирамжаар сумын брэнд бүтээгдэхүүн Суль, Сулийн гурилыг олон нийтэд 

сурталчлах зорилгоор хийж  буй баримтат киноны үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд 

зориулан Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс 1800.0 мянган төгрөгийг зарцуулахаар 

шийдвэрлэжээ. Захирамжийн дагуу хөрөнгийг зарцуулсан бөгөөд санхүүгийн анхан 

шатны баримтын бүрдэлт хангалтгүй байгаа нь “Нягтланбодохбүртгэлийнтухай” 

хуулийн 13 дугаарзүйлийн 13.7/Анханшатныбаримтынбүрдэлгүйажил, 

гүйлгээгбүртгэх, санхүүгийнтайландтусгахыгхориглоно/ дахьзаалтыг 

7. Агуулахад хадгалагдаж байгаа хөрөнгөнд тооллого хийхэд тус сум 

байгуулагдсаны түүхт 90-н жилийн ойн үйл ажиллагаанд зориулан иргэдээс 

хандивласан сийлбэртэй монгол гэрийг байгууллагын хөрөнгийн орлогод аваагүй, 

данс бүртгэлд тусгаагүй, хөрөнгийн тооллогын комисс уг хөрөнгийг жилийн эцсийн 

тооллогод хамруулаагүй байгаа нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” 

хуулийн 70, 72 дугаар зүйлүүдийг тус тус зөрчсөн зөрчил илэрсэнд нийт 1393.0 мянган 

төгрөгийг орон нутгийн төсвийн орлогод төвлөрүүлэхээр улсын байцаагчийн 

төлбөрийн акт тогтоож, 1800.0 мянган төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар улсын 

байцаагчийн хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэв. 

Дунд сургууль: 

1.Санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэл дутуугаар тухайн үед сургуулийн 

захирлаар ажиллаж байсан Ш.Болдод 78.0 мянган төгрөгийн албан томилолтын 

олговор олгосон байгаа нь “Нягтланбодохбүртгэлийнтухай”хуулийн 13 дугаарзүйлийн 

13.7 дахьзаалт/Анханшатныбаримтынбүрдэлгүйажил, гүйлгээгбүртгэх, 

санхүүгийнтайландтусгахыгхориглоно/-ыг, Сангийн сайдын 1992 оны 39-н тоот 

тушаал, Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын 2008 оны 250 дугаар захирамжийн 

хавсралт “Албан томилолтын зардлыг төлөвлөх, олгох журам”-ыг  

 2. Математик мэдээлэл зүйн багш С.Түвшинбилэгт “Боловсролын салбарын 

тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр шагнуулахад сургуулийн захирлын 2015 оны 10 

дугаар сарын 23-ны өдрийн А/27 дугаар тушаалаар дагалдах мөнгөн шагналд 50.0 
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мянган төгрөгийг дутуу олгосон байгаа нь Засгийн Газрын 2012 оны 11 дүгээр сарын 

24-ний өдрийн 142 дугаар тогтоолын 1 дэх заалтыг 

 3. Багш И.Хашхүүгийн ээлжийн амралтын хоногийг буруу тооцож ээлжийн 

амралтын олговор 1098427 төгрөгийг дутуу олгосон байгаа нь Эрүүл мэнд, нийгмийн 

хамгааллын сайдын 2000 оны 166 дугаар тушаалаар баталсан “Ээлжийн амралт олгох 

заавар”-ын 14/Хэрвээ ажилтан ажлаас халагдах тухай асуудал тавигдаагүй байгаа 

бол түүний ээлжийн амралтыг ажилласан хугацаанд нь ногдуулж биш ажлын бүтэн 

жилээр тооцож олгоно./ гэж заасныг 

 4. Сургуулийн хүүхдийн хоол хүнсэнд хэрэглэж байгаа хүнсний материалын 

хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэл тооцоонд хяналт шалгалт хийхэд сургуулийн шинэ 

хуучин 2 агуулахад шороо дарсан, хулганы баастай, зарим хэсэгт өттэй,  дутуу шулсан 

тэмээний яс болон борц их хэмжээгээр хадгалагдаж байв.  

 Энэ нь сүүлийн жилүүдэд судалгаа тооцоогүйгээр их хэмжээгээр тэмээний 

мах хүнсэнд зориулан бэлдсэнээс үүдэлтэй бөгөөд эд хариуцагчийн тайлан болон 

нягтлан бодох бүртгэлээс харахад: 

             а/. 1 кг нь 4000 төгрөгийн дансны үнэтэй 174.2 кг мах, яс  нь  2014 оны тайлант 

жилийн үлдэгдэл,  

             б/. 1 кг нь 3500 төгрөгийн дансны үнэтэй 429.8 кг мах яс нь 2015-2016 оны 

хичээлийн жилд бэлдэж борцолсон борцны үлдэгдэл бөгөөд эд хариуцагчийн 

агуулахын бүртгэлээс харахад 2016 оны 9 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс хойш зарлага 

гараагүй байв.  

 Гэтэл 2016 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр байрны хүүхдийн үдийн хоолонд 

тэмээний борцтой цагаан будаатай хоол өгч байсан ба тухайн өдрийн хоолны цэснээс 

харахад 1 кг нь 4000 төгрөгийн үнэтэй 17 кг хонины мах бичигдсэн байна. Учрыг 

сургуулийн тогооч, эд харицагч, байрны хүмүүжүүлэгчээс тодруулахад тэмээний 

борцоо идэж дуусгахын тулд тухайн өдрийн хоолны материалд 14 кг хонины мах 

хэдэн ширхэг борц өгсөн гэж тайлбарлаж байв. 

 Судалгаа тооцоогүйгээр их хэмжээний тэмээний мах бэлдсэн улмаас 2014 онд 

696.8/174.2кг*4000/ мянган төгрөг, 2015-2016 оны хичээлийн жилд 1504.3/429.8*3500/ 

мянган төгрөг нийт 2201.1 мянган төгрөгийн хохирлыг төсөвт учруулсан байгаа нь 

“Төсвийн тухай” хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 /Батлагдсан төсвийг зориулалтын 

дагуу зарцуулна/  дахь заалтыг  
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 5. Сумын ЗДТГ-ын санхүүгийн албаны нягтлан бодогч Г.Саранчимэгт 2015 оны 

12 дугаар сард сургуулийн төсвөөс тухайн жилийн хоолны үнийн хөнгөлөлтөнд 256.0 

мянган төгрөг олгосон байгаа нь “Төсвийн тухай” хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 

/Батлагдсан төсвийн зориулалтын дагуу зарцуулна./ дахь заалтыг  

 6. Уурын зуухны галч нарын ажлын цагийг нарийн тодорхой бүртгэдэггүй, 

тэдэнд илүү цагийн хөлс тооцож олгоогүй байгаа нь “Хөдөлмөрийнтухай” хуулийн 

53дугаарзүйлийн53.1./Илүүцагаарболондолоохоногийнамралтынөдөражилласанажи

лтныгнөхөнамруулаагүйболтүүнд 1.5 дахин, 

түүнээсдээшхэмжээгээрнэмэгдүүлсэнцалинхөлсолгоно./ дэхзаалтуудыг тус тус 

зөрчиж байгаа бөгөөд шалгалтаар нийт 3683528 төгрөгийн зөрчил илэрснээс 1148427 

төгрөгийг ажиллагсдад нь буцаан олгохоор, 2535100 төгрөгийг орон нутгийн төсөвт 

төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоолоо. 

Эрүүл мэндийн төв. 

          2015 оны 02 дугаар сарын 26-нд 13 ахмад ажилтанд 143.0 мянган төгрөгийн мөнгөн 

шагнал олгохдоо татвар суутгаагүй байгаа нь  Хувь хүний орлогын албан татварын 

тухай хуулийн 26.1.1 /Энэ хуулийн 11 дүгээр зүйл, 12.2, 13.1.2-13.1.4, 15.1-д заасан орлогын 

дүнд мөн хуулийн 23.1-д заасан хувиар, 14.1.1-д заасан орлогын дүнд 23.2.1-д заасан 

хувиар, 8.1.6, 8.1.7-д заасан орлогын дүнд 23.2.2-т заасан хувиар, 8.1.8-д заасан 

орлогын дүнд 23.2.3-т заасан хувиар тус тус албан татвар ногдуулж, холбогдох төсөвт 

шилжүүлэх/ , мөн энэ хуулийн 26.3 /Суутгагч нь албан татвар төлөгчийн орлогоос 

суутган авсан албан татварыг энэ хуулийн 26.1.6-д зааснаас бусад тохиолдолд дараа 

сарын 10-ны өдрийн дотор холбогдох төсөвт шилжүүлнэ./ гэсэн заалтуудыг  

Нягтлан бодогч П. Дуламсүрэн 2015 оны 03 дугаар сарын 27-нд тайлан тушаах 

ажлаар аймагт ажилласан албан томилолт 112.0 мянган төгрөгийн, Эрүүл мэндийн 

төвийн эрхлэгч А.Зэвгээ сургалтанд явсан албан томилолт 28.0 мянган төгрөгийн, 

2015 оны 04 дүгээр сарын 27-нд программд өөрчлөлт хийлгэх ажлаар 42.0 мянган 

төгрөгийн, Эрхлэгч А.Зэвгээ, Жолооч Д.Ууганбаяр нар  төрөх эх, өвчтөн  хүргэх ажлаар 

тус бүр 84.0 мянган төгрөгийн нийт 350.0 мянган төгрөгийналбан томилолтын 

олговрыг удирдамж, илтгэх хуудасгүйгээр олгосон байгаа ньМонгол Улсын Нягтлан 

бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.7/.Анхан шатны баримтын 

бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг хориглоно/ дахь 

заалт, Монгол Улсын сангийн сайдын 1992 оны 39-н тоот тушаал, Говь-Алтай аймгийн 
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Засаг даргын 2008 оны 250 дугаар захирамжийн хавсралт “Албан томилолтын 

зардлыг төлөвлөх олгох журам”-ыг   

Хүүхдийн цэцэрлэг. 

1. 2015 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр Цэцэрлэгийн эрхлэгч Д.Мөнхбаяр 42.0 

мянган төгрөг, П.Чанцалнямд 28.0 мянган төгрөгийн нийт 70.0 мянган төгрөгийн 

албан томилолтын олговрыг илтгэх хуудасгүйгээр олгосон байгаа нь  Монгол Улсын 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.7/.Анхан шатны 

баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг хориглоно/ 

дахь заалт, Монгол Улсын сангийн сайдын 1992 оны 39-н тоот тушаал, Говь-Алтай 

аймгийн Засаг даргын 2008 оны 250 дугаар захирамжийн хавсралт “Албан 

томилолтын зардлыг төлөвлөх олгох журам”-ыг   

2. Тухайн жилд олгосон шатахуун зарцуулалтанд бүртгэлээр болон  дотоодын 

õÿíàëòаар тавих хяналт сул байгаагаас шалтгаалж шатахууныг олгосон хэмжээгээр нь 

зардалд тусгасан байгаа нь Монгол Улсын “Автотээврийн тухай” хуулийн 6 дугаар 

зүйлийн 6.1.4 дэх заалтыг үндэслэн гаргасан Дэд бүтцийн Сайдын 2004 оны 19 дүгээр 

тушаал/1, 3, 4 дүгээр хавсралтууд/-ыг  

3.2015 оны 05 дугаар сарын 8-нд иргэн Ц.Нарангэрэлээс 535.9 мянган төгрөгний 

хүнсний материал, О.Гантулгаас 120.0 мянган төгрөгний усны мөнгө, Эрдэнэбаатараас 

54.0 мянган төгрөгний сүү, Доржпалам, Жадамба нараас 232.2 мянган төгрөгний аргал 

нийт 942.1 мянган төгрөгний худалдан авалтаас татвар 94.2 мянган төгрөг суутгасан 

боловч орон нутгийн төсвийн ерөнхий орлогындансанд шилжүүлээгүй байгаа нь Хувь 

хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 26.1.1 /Энэ хуулийн 11 дүгээр зүйл, 12.2, 

13.1.2-13.1.4, 15.1-д заасан орлогын дүнд мөн хуулийн 23.1-д заасан хувиар, 14.1.1-д 

заасан орлогын дүнд 23.2.1-д заасан хувиар, 8.1.6, 8.1.7-д заасан орлогын дүнд 23.2.2-т 

заасан хувиар, 8.1.8-д заасан орлогын дүнд 23.2.3-т заасан хувиар тус тус албан 

татвар ногдуулж, холбогдох төсөвт шилжүүлэх/ , мөн энэ хуулийн 26.3 /Суутгагч нь 

албан татвар төлөгчийн орлогоос суутган авсан албан татварыг энэ хуулийн 26.1.6-д 

зааснаас бусад тохиолдолд дараа сарын 10-ны өдрийн дотор холбогдох төсөвт 

шилжүүлнэ./ гэсэн заалтуудыг  

 4. Урьдчилгаа татвар төлсөн болон татвар төлөгч болохыг нотлох 

баримтгүйгээр иргэдээс авсан махны үнэ 6711.3 мянган төгрөг, аргал, мод, нүүрсний 

үнэ 7654.0 мянган төгрөг, сүү цагаан идээний үнэ 317.0 мянган төгрөг, хүнс бусад бараа 

материалд 1256.7 мянган төгрөг,  нийт 16382.0 мянган төгрөгнөөс Хувь хүний орлогын 
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албан татварын 10 хувийг суутгалгүйгээр шилжүүлсэн  байгаа нь Хувь хүний орлогын 

албан татварын тухай хуулийн  26.1.1 /Энэ хуулийн 11 дүгээр зүйл, 12.2, 13.1.2-13.1.4, 15.1-д 

заасан орлогын дүнд мөн хуулийн 23.1-д заасан хувиар, 14.1.1-д заасан орлогын дүнд 

23.2.1-д заасан хувиар, 8.1.6, 8.1.7-д заасан орлогын дүнд 23.2.2-т заасан хувиар, 8.1.8-д 

заасан орлогын дүнд 23.2.3-т заасан хувиар тус тус албан татвар ногдуулж, холбогдох 

төсөвт шилжүүлэх/ , мөн энэ хуулийн 26.3 /Суутгагч нь албан татвар төлөгчийн 

орлогоос суутган авсан албан татварыг энэ хуулийн 26.1.6-д зааснаас бусад 

тохиолдолд дараа сарын 10-ны өдрийн дотор холбогдох төсөвт шилжүүлнэ./ гэсэн 

заалтуудыг тус тус зөрчсөн зөрчлүүдийг илрүүлж дараах байдлаар шийдвэрлэсэн 

байна.Үүнд: 

Шалгалтанд хамрагдсан байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагааг шалгах 

явцад илэрсэн зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх талаар мэргэжил арга зүйн 

заавар зөвлөгөө өгч, эд хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, Монгол улсын Засгийн 

газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоол, “Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилтийг 

хангуулах талаар сургалтхийснээс гадна нийт 57571327 төгрөгийн зөрчил илрүүлж, 

1148427 төгрөгийг холбогдох ажилтнуудад нөхөн олгохоор, 5858.7 мянган төгрөгийг 

аймгийн Төрийн сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын 100050000954 тоот дансанд, 

3334.5 мянган төгрөгийг ОНХС-д, 47229.7 мянган төгрөгийг СХС-д  төвлөрүүлэхээр тус 

тус төлбөрийн акт тогтоож, 7-н заалт бүхий 2 албан шаардлага хүргүүлсэн байжээ. 

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

ЗДТГазар: 

Тус байгууллагын 2018 оны санхүүгийн тайланд аймгийн Аудитын газраас 

аудит хийж 0.3 сая төгрөгийн шатахууныг хандивласан, бичиг хэргийн ажилтанд 

нууцын нэмэгдэл гэж 0.5 сая төгрөгийн цалинг илүү олгосон, 0.5 сая төгрөгийн 

хоолны үнийн хөнгөлөлт илүү олгосон, албан томилолтын олговорт 0.1 сая 

төгрөгийг илүү олгож, 0.2 сая төгрөгийг илүү олгосон, сахилгын шийтгэлтэй 3 

ажилтанд 0.4 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон, 5.0 сая төгрөгийн хөрөнгийг 

хандивын данс бүртгэлд тусгаагүй зэрэг зөрчил илрүүлж 1.9 сая төгрөгийг орон 

нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр, 0.1 сая төгрөгийг  ажилтанд буцаан олгохоор, 5.0 

сая төгрөгийн хөрөнгийг данс бүртгэлд тусгахаар төлбөрийн акт тогтоож, зардлыг 

бүлэг хооронд гүйлгэн зарцуулсан зөрчлийг арилгуулахаар албан шаардлага тус 

тус өгсөн байна.        

Ерөнхий боловсролын сургууль: 
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Хөхморьт сумын Дунд сургуулийн 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр 

дуусгавар болсон санхүүгийн тайланд холбогдох хуулийн хүрээнд аймгийн Аудитын 

газраас аудит хийж, “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

Шалгалтаар: Дотуур байрны хүүхдийн хоолны зардлын нормативыг 3.3 сая 

төгрөгөөр хэтрүүлсэн,Хувь хүний орлогын албан татварыг 0.3 сая төгрөгөөр илүү 

төлж авлагаар тусгаагүй зөрчил илэрч орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр 

төлбөрийн акт тогтоосон байна. 

Эрүүл мэндийн төв: 

Эрүүл мэндийн төвийн  2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар 

болсон санхүүгийн тайланд холбогдох хуулийн хүрээнд аймгийн Аудитын газраас 

аудит хийж “ Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна.  

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

 Хөхморьт сумын Хүүхдийн цэцэрлэгийн 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний 

өдрөөрх санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, цэвэр хөрөнгө, өмчийн өөрчлөлт, 

мөнгөн гүйлгээ болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг материаллаг зүйлсийн хувьд 

Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, УСНББОУС-д 

нийцүүлж, Сангийн сайдын баталсан бодлого, журам, зааврын дагуу үнэн, бодитой, 

шударга илэрхийлсэн тул “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

 Дараах материаллаг бус зөрчилд төлбөрийн акт тогтоосон байна. Үүнд: 

1. Хүүхдийн хоолны зардлыг нормативт зардлаас хэтрүүлэн 1.3 сая төгрөг 

зарцуулсан. 

Соёлын төв: 

Хөхморьт сумын Соѐлын төвийн 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх 

санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, цэвэр хөрөнгө, өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн 

гүйлгээ болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг материаллаг зүйлсийн хувьд Төсвийн 

тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, УСНББОУС-д нийцүүлж, 

Сангийн сайдын баталсан бодлого, журам, зааврын дагуу үнэн, бодитой, шударга 

илэрхийлсэн тул “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

 Дараах материаллаг бус зөрчилд төлбөрийн акт тогтоосон байна. Үүнд: 

 1. Техникч И.Гантөмөрт амралтын цалин давхардуулан 0.06 сая төгрөг 

олгосон. 

 2. Үйлчлэгч, нярав Р.Доржбатад 0.3 сая төгрөгийн ажил хавсран гүйцэтгэсний 

нэмэгдэл дутуу тооцож олгосон. 

 3. Т.Ганбүргэдийн тоглолтын шимтгэл 0.15 сая төгрөгийг төвлөрүүлээгүй. 
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 4. Уран бүтээлийн зардлаас 0.03 сая төгрөгийн татварын өртэй боловч 

санхүүгийн тайланд тайлагнаагүй. 

 Дараах материаллаг бус зөрчилд албан шаардлага хүргүүлсэн байна. Үүнд: 

 1. Соѐлын төвд болсон үйл ажиллагааг үзсэн үзэгчдийн тоог аймгийн БСУГ-

аас ирүүлсэн чиглэлд тусгасан жишиг доод үнэлгээгээр тооцож үзэхэд 1.77 сая 

төгрөгийн орлого төвлөрүүлэх боломжийг алдсан байна. 

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ,ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

2019 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 15 цаг 30 минутад тус сумын Засаг 

даргын өрөөнд холбогдох албан тушаалтнуудыг байлцуулан “Санхүүгийн хяналт 

шалгалт хийх тухай” удирдамжийг танилцууллаа. Хуралд дараах албан тушаалтнууд 

оролцсон болно.Үүнд: 

д/д Байгууллагын нэр Албан тушаал Овог нэр 

1 

ЗДТГ 

Засаг дарга Н.Үйтүмэн 

2 ЗДТГ-ын дарга О.Батнасан 

3 Төрийн сангийн 
мэргэжилтэн 

Р.Алагаа 

4 ЗДТГ-ын ня-бо Д.Энхнасан 

5 ЭМТ 
Нягтлан бодогч П.Бадамгарав 

6 Соёлын төв 

7 
Цэцэрлэг 

Эрхлэгч П.Чанцалням 

8 Нягтлан бодогч Г.Саранчимэг 

9 Ерөнхий боловсролын сургууль захирал Э.Пүрэвдагва 

 

Мөн сумын ЗДТГ-ын мэдээллийн самбар, ХААН, Төрийн банк зэрэг 3-н цэгт 

иргэдээс өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт хүлээж авах тухай зарыг тавьж, хүлээн авч 

ажиллалаа. Зарын дагуу тус сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2 сувилагчаас ажлын хэсэгт 

хандан гаргасан өргөдлийг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэлээ. Мөн Соёлын төвтэй 

холбоотой 2 иргэнээс гаргасан өргөдлийг хүлээн авч, хариуг эргэж мэдэгдэхээр 

болов. 

Төсөвт байгууллагууд болон “Сум хөгжүүлэх сан”-г дараах байдлаар 

хуваарилан, хариуцаж хяналт шалгалт хийв. 

д/д Овог нэр Албан тушаал Байгууллага, сангийн нэр 

1 Ч.Дулмаа 
СХШ-ын Улсын ахлах 

байцаагч 
ИТХ-ын ажлын алба,  ЗДТГ 

2 Ц.Баттөр СХШ-ын Улсын байцаагч Хөхморьт сумын Эрүүл мэндийн төв, 
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“Сум хөгжүүлэх сан” 

3 А.Бүрэндэлгэр СХШ-ын Улсын байцаагч 
Ерөнхий боловсролын сургууль 

 

4 Б.Дэлгэрбаяр Дотоод аудитор Хүүхдийн цэцэрлэг,Соѐлын төв 

  

 ИТХурал: 

“Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилтэд хяналт хийж 2018 онд шилэн 

дансны цахим системийн төсөв гүйцэтгэл цэсэнд огт байршуулаагүй 2 мэдээлэл, 

хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт цэсэнд огт байршуулаагүй 2 мэдээлэл, 

бусад цэсэнд огт байршуулаагүй 3 мэдээллийг хяналт шалгалтын явцад 

байршуулах арга хэмжээ авч ажиллав. 

 ЗДТГазар: 

Тайлант хугацаанд Засаг даргын гаргасан захирамж, ЗДТГ-ын даргын 

гаргасан тушаалуудтай түүвэрчлэн танилцаж Засаг дарга, ЗДТГазрын дарга, дотоод 

ажил шийдвэрийн биелэлт харицсан ажилтан, бичиг хэргийн ажилтанд илэрсэн 

зөрчлийг нэг бүрчлэн танилцуулан зөрчлийг арилгах талаар зохих заавар зөвлөмж 

өгч ажиллалаа. 

Эд хариуцагчийн агуулахад хадгалагдаж байгаа хөрөнгийн хадгалалт, 

хамгаалалт, бүртгэл хөтлөлтийн байдалтай танилцав. Агуулахад байгаа хөрөнгийн 

эмх цэгц туйлын хангалтгүй, агуулах нь байгалийн болон бусад ямар нэгэн гэрэлгүй, 

хөрөнгийн үлдэгдэлд тооллого хийх боломжгүй байлаа.  

Жолооч Онолбаатарын эзэмшлийн ГАА50-33 улсын дугаар бүхий албан 

ажлын автомашины шатахуун зарцуулалтын тооцооны хуудсыг автомашины 

спидометрийн заалттай тулгаж үзэн, шатахуун зарцууллатын тооцооны хуудсыг 

тухай бүр хөтөлж албан ажил үүрэг гүйцэтгэсэн ажилтнаар гарын үсэг зуруулж байх 

талаар заавар зөвлөмж өглөө.   

Жишээлбэл: 4 дүгээр сарын 01-ний өдөр хэсгийн төлөөлөгч Б.Мөнхтөртэй 

Завхан гол багруу 280 км явсан гэж 50 литр шатахуун зарцуулсан байгаа бөгөөд 

явахад спидометрийн заалт 41744 км байсан ба яваад ирсний дараа уг тоо 

өөрчлөгдөөгүйгээр замын хуудас бичигдсэн байна. 

Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 19 дүгээр тушаалаар батлагдсан 

."Автомашины 100 км гүйлтэд зарцуулах шатахуун зарцуулалтын жишиг норм", 

Автомашины шатахуун зарцуулалтын жишиг нормыг нэмэгдүүлэх болон бууруулах 

нөхцөлүүдийн дагуу тус байгууллагын УАЗ-469 маркын ГАА50-33 улсын дугаар 

бүхий автомашины 100 км-т зарцуулах шатахууны үндсэн норм нь 17 литр үүндээр 

бүсийн 15% нэмэгдээд 19.55 литр шатахуун зарцуулах ѐстой. Гэтэл 100 км-т 18 
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литр шатахуун зарцуулснаар шатахуун зарцуулалтын хуудсыг бичсэн байна. Энэ нь 

үнэн бодит байдалд нийцэхгүй байгаа бөгөөд жолооч төсвөөс авсан шатахууны 

хэмжээнд тохируулж замын хуудсыг бичсэн байна.  

 Ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаанд хяналт хийх явцад 

дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. 

  1. 2019оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр хүнсний агуулахтай танилцахад эмх 

цэгцтэй, орчин нөхцөл цэвэрхэн байлаа. Эд хариуцагч агуулахын бүртгэлийн 

дэвтрийг өдөр тутамашиглаж хэвшсэн бөгөөд тухайн өдөр агуулахад хадгалагдаж 

байгаа хүнсний материалд тооллого хийхэд агуулахын бүртгэлээрх үлдэгдэлтэй 

зөрүүгүй таарч байв. Эд хариуцагч, нягтлан бодогч нарт эд хөрөнгийн хадгалалт, 

хамгаалалт, тайлан гаргалтын талаар заавар зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

          2. 2016 оны төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар тогтоосон 2457.1 мянган 

төгрөгөөс  нягтлан бодогчийн цалинтай холбоотой 256.0 мянган төгрөгийн 

төлбөрийн актыг шалгалтын хугацаанд төрийн сан дахь орон нутгийн төсвийн 

орлогод төвлөрүүлэв. 

Сумын Эрүүл мэндийн төвийг шалгах явцад дараах ажлуудыг хийв. 

Тус байгууллагын удирдлагаас гаргасан тушаал шийдвэрүүдтэй танилцахад  

хуулийн заалтыг буруу ашигласан, Сайдын тушаал, Засгийн газрын тогтоолын 

дугаарыг бичсэн боловч хэдэн оных болох нь тодорхойгүйгээс гадна Монгол хэлний 

дүрмийн алдаатай, архив бичиг хэргийн стандартад нийцээгүй зэрэг зөрчил 

дутагдал нийтлэг илэрч байлаа. 

Нүүрс нийлүүлэх гэрээг иргэн З.Болдбаатартай хийж, 1 удаагийн буулгалтаар 

76 т нүүрс авсан байна. Нүүрсний жин тодорхойлсон уурхайн баримтгүйгээр 76 

тонноор тооцож авсан, цэнхэр дэвтэр бичилт хийгээгүй байлаа.   

2019 оны 04 дүгээр сарын 17 –ны өглөө 8 цаг 30 минутад ЭМТ дээр очиж 

ажилтан албан хаагчдын цагийг бүртгэж ажиллалаа. ЭМТ-ийн ажилчид 8 цаг 46 

минутаас 9 цаг 05 минутад ажилдаа ирж байлаа. ЭМТ-ийн байранд гадны иргэд 

гадуур хувцастайгаа чөлөөтэй нэвтэрч байгаагаас гадна ажилтан албан хаагчид нь 

“Халдварын сэргийлэлт хяналтын тухай” Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 186, 187 

дугаар тушаалуудын холбогдох хэсгүүдийг мөрдөж ажиллахгүй байгаа нь 

ажиглагдаж байлаа. Энэхүү алдаа дутагдлаа залруулж ажиллахыг сануулж 

ажиллалаа.  

 Дуудлагын журнал, жолоочийн тооцооны хуудас, албан томилолтын олговор 

зэргийг тулгаж, холбогдох албан тушаалтнуудад заавар чиглэл өгч ажиллалаа.  

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар: 



15 

 

ЗДТГазар:  

Тайлант хугацаанд шилэн дансны цахим санд байршуулбал зохих 149 

мэдээллээс 10 мэдээллийг хуулинд заасан хугацаанд нь байршуулаагүй хугацаа 

хожимдуулсан байна. 2019 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор байршуулах 

мэдээллүүдийг хяналт шалгалтын явцад байршуулах арга хэмжээ авч ажиллав. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

2018оны шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149-н мэдээллээс 134 мэдээллийг хуулийн хугацаанд, 15 

мэдээллийг хугацаа хоцорч байршуулсан байна.  

Сургуулийн захирал, нягтлан бодогч нарыгбайлцуулан, шилэн дансны 

мэдээллийн системд мэдээлэл байршуулах, байршуулсан мэдээлэлд хэрхэн хяналт 

хийх талаар заавар зөвлөгөө өгөхөөс гадна, зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх 

тал дээр анхаарч ажиллахыг үүрэг болгон ажиллалаа. 

 

Эрүүл мэндийн төв: 

Тус байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээр Шилэн дансны 

тухай хуулийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийхэд доорх байдалтай байлаа. 

Нийт байршуулбал зохих 149 мэдээллээс 120-н мэдээллийг хуулийн 

хугацаанд, 17-н мэдээллийг хугацаа хоцорч тус тус байршуулсан, 10-н мэдээллийг 

огт байршуулалгүй орхигдуулсан, 2 мэдээллийг мэдээллэх хугацаа болоогүй байна. 

Шилэн дансны нэгдсэн системд байршуулсан мэдээллийн чанарт үнэлгээ 

хийхэд Төсөв гүйцэтгэл цэсний батлагдсан төсөв жилээр баганыг бүтэн жилийн 

турш хөтлөөгүй, хэтрэлт хэмнэлтийн тайлбарыг бичээгүй, Тухайн жилийн төсөвт 

орсон нэмэлт, өөрчлөлт (Тухай бүр) хэсэгт төсөв, гүйцэтгэл хэтрэлт хэмнэлтийн 

тайлбарын хамт хүснэгтийг эхний 6-н сар татаж байршуулсан зэрэг зөрчил илэрлээ. 

Байгууллагын удирдлагаас гаргасан тушаал шийдвэрүүдийг pdf хэлбэрээр 

хавсаргаагүй байлаа. 

Шинээр томилогдсон нягтлан бодогч Бадамгаравыг байлцуулан, интернет 

орчинд шилэн дансны цэс хөтлөлт, хөндлөнгөөс нэвтэрч хянах талаар зааж зөвлөв. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

2018 онд нийт байршуулбал зохих 149 мэдээллээс, 1 мэдээлэл байршуулах 

хугацаа болоогүй, 6 мэдээлэл хугацаа хоцорч байршуулан, 142 мэдээллийг хуульд 

заасан хугацаанд байршуулсан байна. 
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Байршуулсан мэдээллийн чанарт нэвтэрч үзвэл төсөв гүйцэтгэл цэсний 

төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлт, шалтгаан 

тайлбарын хамт цэсэнд хэтэрсэн, хэмнэсэн шалтгаан тайлбар бичээгүй. 

Соёлын төв: 

2018 онд нийт байршуулбал зохих 149 мэдээллээс, 1 мэдээлэл байршуулах 

хугацаа болоогүй, 8 мэдээлэл хугацаа хоцорч байршуулан, 140мэдээллийг 

хугацаанд нь байршуулсан байна. 

Байршуулсан мэдээллийн чанарт нэвтэрч үзвэл төсөв гүйцэтгэл цэсний 

төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлт, шалтгаан 

тайлбарын хамт цэсэнд хэтэрсэн, хэмнэсэн шалтгаан тайлбар бичээгүй, 2018 онд 

гарсан бүх тушаал шийдвэрийг тухай бүр байршуулалгүйгээр 2018 оны 12 дугаар 

сард байршуулсан байна. 

Санхүү төсвийн ил тод байдлын мэдээллийн самбар дахь мэдээлэлд 

үнэлгээ хийхэд: 

Ерөхий боловсролын сургууль. 

Мэдээллийн ил тод байдлын самбарт 2018 оны жилийн эцсийн Аудитын 

тайлан дүгнэлт,  2019 оны төсвийн хуваарь, 2019 оны 04 сарын сарын мэдээ, 

төсвийн гүйцэтгэл, татвар, нийгмийн даатгалын тайлан зэрэг мэдээллүүдийг 

байршуулсан байна. 

Эрүүл мэндийн төв: 

Эрүүл мэндийн төвийн санхүүгийн ил тод байдлын мэдээллийн самбарт2018 

оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, Байгууллагын дотоод хяналтын 

журам, 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, 2016 оны 01 дүгээр сарын 

татварын тайлан зэрэг мэдээллийг байршуулсан байна. Мэдээллийн самбар дахь 

мэдээллийг шинэчлэх талаар огт анхаараагүй нь ажиглагдаж байлаа. 

Өргөдлийн шийдвэрлэлтийн талаар: 

2017 оны 09 дүгээр сард сувилагч Ч.Цэнд хуанлийн 8-н өдөр, 64 цаг 

ажилласнаас гадна 56 цаг илүү ажилласан байна. Цаг бүртгэгчийн буруутай үйлдлээс 

шалтгаалан  Ч.Цэндийн илүү ажилласан 56 цагийг хуанлийн ажлын өдрөөр 7 өдөр 

ажилласнаар бүртгэн, цагийн баланс гаргасан байна. Үүний дагуу нягтлан бодогч 

ажилласан хугацааны цалин бодож олгосон байна. Жилийн эцсийн санхүүгийн 

тайлангийн аудитаар ээлжийн амралтын олговор, цалин давхардсан гэх шалтгаанаар 

Ч.Цэндээс ажлын 7 өдөр буюу 56 цагийн цалин 199333 төгрөг, Ж.Баярмаагаас мөн 

ижил шалтгаанаар 134085 төгрөгийг тус тус суутган орон нутгийн төсөвт 
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төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоосон байна. Аудитын байгууллагаас тогтоосон 

захиргааны актыг хэрэгжүүлж ажилласан боловч Ч.Цэнд, Ж.Баярмаа нарын илүү 

цагийн хөлсийг нөхөн олгоогүй байна.Илүү цагийн тооцооллыг хүснэгтээр хавсаргав. 

                                                                                                                   Хүснэгт-2 

№ Овог нэр 
Албан 
тушаал 

Үндсэн 
цалин 

Ажлын 
хоног 

Илүү 
цаг 

Дүн НДШ Ашиг 
Суутгалын 

дүн 
Гарт 
олгох 

1 Ч.Цэнд Сувилагч 478727 21 56 239344 26328 21302 47630 191714 

2 Ж.Баярмаа Сувилагч 478727 21 40 170960 18806 15215 34021 136939 

 
ДҮН 

    
410304 45134 36517 81651 328653 

 

Цаашид “Шилэн дансны тухай” хуулийг хэрэгжүүлэх, шилэн дансны нэгдсэн 

цахим сайтадмэдээллийг байршуулах, санхүүгийн ил тод байдлыг ханган ажиллах 

талаар сумын төсөвт байгууллагуудын нягтлан бодогч нарт, мэргэжил арга зүйн 

заавар зөвлөгөө өглөө. 

ДОЛОО: ОЛОЛТ, ДЭВШИЛТТЭЙ ТАЛ 

Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан санхүүгийн зөрчлүүд харьцангуй багассан 

байгаа ньололт дэвшилтэт тал болж байна. 

 НАЙМ: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН,ЗӨРЧИГДСӨН 

ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

ИТХурал: 

1. Хурлын нарийн бичгийн дарга Ц.Эрдэнэчимэг нь хүүхэд асрах чөлөө 

дуусаад 2019 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдөр ажилдаа орж өмнө ажиллаж байсан 

Х.Дашаас ажлаа хүлээн авахдаа ажил хүлээлцсэн акт үйлдээгүй үүнээс шалтгаалан 

шаардлагатай санхүүгийн баримтаа хүлээн аваагүй гэдэг тайлбар тавьж байгаа нь 

санхүүгийн хяналт шалгалт хийхэд хүндрэл учруулж байлаа. 

2. Засгийн Газрын 2018 оны 264 дүгээр тогтоолын дагуу төрийн албан 

хаагчдын цалин 9 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс нэмэгдсэн байхад төсөв захирагч 

2018 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр цалин нэмэх тухай шийдвэр гаргаж уг 

шийдвэрт цалин хөлсийг 9 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс нэмэх тухай алдаатай 

шийдвэр гаргасан байна.  

3. Сумын төсөвт байгууллагуудын “Шилэн дансны тухай” хуулийн 

хэрэгжилтэд сумын ИТХурлаас тайлант хугацаанд нэг ч удаа хөндлөнгийн хяналт 

хийгээгүй байгаа нь  “Шилэн дансны тухай” хуулийн 8 дугаар зүйл /Хуулийн 

хэрэгжилтэд тавих хяналт/ 8.1. дэх заалт/Энэ хуулийн 3.1-д заасан этгээдийн 
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шилэн дансны үйл ажиллагаанд тавих хөндлөнгийн хяналтыг бүх шатны иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурал, иргэдийн Нийтийн Хурал ....../-ыг  

4. Сумын ИТХ-ын дарга Г.Батмагнай нь сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 

хурлаар хэлэлцүүлэлгүйгээр 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр “Ажилтнуудад 

урамшуулал олгох тухай” сумын ИТХТ-ийн тогтоол гаргаж өөртөө 167055 төгрөгийн 

урамшил авсан байгаа нь “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 

зохицуулах,  ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай” хуулийн 11 

дүгээр зүйлийн11.1./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 тус тус зөрчиж байна. 

Шалгалтаар 167055 төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр төлбөрийн 

акт тогтоов. 

ЗДТГазар: 

1. Сумын Засаг дарга 2018 оны 3 дугаар сарын 07-ны өдөр Б/04 дугаартай 

захирамж гаргаж ЗДТГ-ын нягтлан бодогч Д.Энхнасан, Г.Саранчимэг нарт сахилгын 

арга хэмжээ авсан байгаа нь “Төрийн албан тухай” хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.3 

дахь заалт  /Төрийн жинхэнэ албан хаагчид түүнийг томилсон төрийн 

байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр сахилгын шийтгэл 

ногдуулна./-ыг зөрчиж байгаа төдийгүй уг захирамж нь үндэслэсэн хууль зүйн заалт 

алдаатай, тухайн ажилтнууд ямар зөрчил гаргасан нь тодорхойгүй,  захирамжийн 

утга найруулга туйлын ойлгомжгүй байна. 

Жишээ нь уг захирамжийн 1 дэх хэсэгт:”Ажлын сахилга хариуцлагыг 

сайжруулж холбогдох хууль тогтоомжийг судалж үйл ажиллагаандаа ашиглан 

ажиллахыг ЗДТГ-ын нягтлан бодогч Д.Энхнасан, Г.Саранчимэг нарт цалинг 1 сарын 

хугацаатай үндсэн цалингийн 5%-иар тооцож бууруулахыг зөвшөөрсүгэй” гэжээ 

            2. Тайлант хугацаанд ЗДТГ-ын дарга “А” тушаал 6-г гаргасан байгаа бөгөөд 

тушаалууд нь дараах байдлаар зөрчилтэй байна.  

 а.А/01 дүгээр тушаалаар ажилтнуудын цалинг тогтоохдоо “Төрийн албаны тухай” 

хуулийн 25 дугаар зүйл /Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг төрийн албанаас халах/, 

26.2.1 /уг хуулинд ийм заалт байхгүй./ дэх заалтуудыг үндэслэсэн. 

б.  А/02 дугаар тушаалаар С.Чимгээд тэтгэмж олгосон боловч “Урамшуулал олгох 

тухай” гэж тушаал гаргасан.  



19 

 

в.   А/03 дугаар тушаалаар Санхүүгийн албаны дарга П.Дуламсүрэн, нягтлан бодогч 

Д.Энхнасан нарт салбарын тэргүүний ажилтны дагалдах мөнгөн шагналыг олгохдоо 

нэг удаагийн тэтгэмж олгох тухай тушаал гаргасан, мөн уг тэтгэмж олгохыг ЗДТГ-ын 

дарга өөртөө зөвшөөрсөн.  

д.  А/04 Засгийн Газрын 2018 оны 264 дүгээр тогтоолын дагуу төрийн албан 

хаагчдын цалин 9 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс нэмсэн боловч төсөв захирагч 2018 

оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр цалин нэмэх тухай шийдвэр гаргаж уг шийдвэрт 

цалин хөлсийг 9 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс эхлэн нэмэх тухай алдаатай шийдвэр 

гаргасан байна.  

3. Нягтлан бодогч Д.Энхнасан, Г.Саранчимэг, бичиг хэргийн ажилтан П.Баярмаа, 

жолооч Онолбаатар нарт сар бүр тогтмол ур чадварын нэмэгдэл цалин олгосон 

байгаа нь Засгийн Газрын 1995 оны 96 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралтаар 

баталсан “Төрийн үйлчилгээний албаны албан хаагчид ур чадварын нэмэгдэл олгох 

журам”-ын 2-д/Эрхэлсэн ажлаа мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэдэг буюу 

бусдаас илүү дэвшилтэт арга барилаар ажиллаж өндөр амжилт гаргасан, эсвэл гоц 

авьяастай ажилтанд ур чадварын нэмэгдэл олгоно./ заасныг, Хүн амын бодлого, 

Хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын 1996 оны 63/104 дүгээр хамтарсан тушаалаар 

баталсан “Төрийн үйлчилгээний албанытүгээмэл мэргэжлийн албан хаагчид ур 

чадварын нэмэгдэл олгох журам”-ын 5-д/Ажилтанд олгож байгаа ур чадварын 

нэмэгдлийг заасан хязгаарт багтаан нэмэгдүүлэх, бууруулах асуудлыг улирал бүр 

хэлэлцэн шийдвэрлэж байна./, 7-д /Ур чадварын нэмэгдлийг ажилтнуудын цалинг 

нэмэх, амьдрал ахуйг харгалзах зэргээр хавтгайруулан олгохыг хориглоно/ заасныг 

тус тус 

           4. Жолооч төсвөөс авсан шатахуундаа тааруулан автомашины шатахуун 

зарцуулалтын замын хуудсыг бичиж байгаа нь Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 19 

дүгээр тушаалыг тус тус зөрчсөн байна. 

 Эрүүл мэндийн төв: 

 1. 2018 оны 10 дугаар сарын 16-аас 19-ний хооронд Алтай хотод ажилласан 1 

өдрийн албан томилолтын олговор 14.0 мянган төгрөгийг ЭМТ-ийн дарга 

Л.Баярмаад илүү олгосон байгаа ньТөсвийн тухай хуулийн16 дугаар зүйлийн 

16.5.5/Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/ дахь заалтыг 

 2. 2018 оны 10 дугаар сарын 16-аас 19-ний өдрийн хооронд, 2018 оны 12 

дугаар сарын 04-өөс 06-ны өдрийн хооронд Алтай хотод тус тус ажиллахдаа ЭМТ-

ийн автотээврийг хэрэгслээр явсан байтал замын зардал давхардуулан 70.0 мянган 
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төгрөгийг авсан байна. Энэхүү үйлдэл ньТөсвийн тухай хуулийн16 дугаар зүйлийн 

16.5.5/Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/ дахь заалтыг тус тус 

зөрчсөн байна. 

Өргөдөл: 

3.  Ч.Цэнд, Ж.Баярмаа нарын 2017 оны 09 дүгээр сард ажилласан илүү 

цагийн хөлс   328653 төгрөгийг нөхөн олгоогүй байгаа“Хөдөлмөрийн тухай” хуулийн 

53 дугаар зүйлийн 53.1/Илүү цагаар болон долоо хоногийн амралтын өдөр 

ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүнд 1,5 дахин, түүнээс дээш 

хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн цалин хөлс олгоно./ дэх заалтыг зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбоотойгоор 84.0 мянган төгрөгийг ЭМТ-ийн 

дарга Л.Баярмаагаар төлүүлж, аймгийн төрийн сан дахь орон нутгийн төсвийн 

орлогын дансанд төдлөрүүлэхээр, Ч.Цэнд, Ж.Баярмаа нарын илүү цагийн хөлс 

болох 328653 төгрөгийг байгууллагын төсвөөс өргөдөл гаргагчид нөхөн олгохоор 

төлбөрийн акт тогтоов. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

1. Цэцэрлэгийн эрхлэгч П.Чанцалнямд 2018 онд нийт 210.8 мянган төгрөгийн 

ур чадварын нэмэгдэл илүү олгосон байгаа нь аймгийн БСУГ-ын даргын “Улирлын 

мөнгөн урамшлын хэмжээ батлах тухай” 2018 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 

Б/20 дугаар тушаал, “Улирлын мөнгөн урамшлын хэмжээ батлах тухай” 2018 оны 07 

дугаар сарын 09-ний өдрийн Б/26 дугаар тушаалыг тус тус 

2. Туслах багш Б.Батчимэгээс 300.0 мянган төгрөгийн цалингийн урьдчилгаа 

суутган тооцоогүй, улмаар санхүүгийн тайланд авлагаар тусгаагүй байгаа нь 

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5/Батлагдсан төсвийг 

зориулалтын дагуу зарцуулах/, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 14 дүгээр 

зүйлийн 14.4/Нягтлан бодох бүртгэлд дараах зүйлсийг тусгана/, 14.4.2/Бүх 

хөрөнгө, хөрөнгө оруулалт, авлага/, 20 дугаар зүйлийн 20.2.5/Дансны өглөг, 

авлага ба төлбөрийн тооцоог хянах, ажил, гүйлгээг гарахаас нь өмнө хянан 

баталгаажуулах/ дахь заалтыг 

3. Ахлах тогооч Р.Одгэрэлд 932.7 мянган төгрөг, туслах тогооч Г.Нарантуяад 

752.5 мянган төгрөг, нийт 1685.2 мянган төгрөгийн ур чадварын нэмэгдлийг  

цэцэрлэгийн эрхлэгчийн тушаал шийдвэргүйгээр олгосон байгаа нь Монгол Улсын 

Засгийн газрын 1995 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн “Төрийн албан хаагчид 

нэмэгдэл олгох журам батлах тухай” 96 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралтын 4./ 

Ур чадварын нэмэгдлийг олгох, олгож байгаа нэмэгдлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, 
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бууруулах, хасах асуудлыг энэ журмын 2, 8-д заасан шалгуурыг үндэслэн тухайн 

байгууллагын эрх баригчийн тушаалаар шийдвэрлэнэ./, Хүн амын бодлого, 

хөдөлмөрийн сайд, сангийн сайдын хамтарсан 1996 оны 04 дүгээр сарын 20-ны 

өдрийн 63/104 дүгээр тушаал буюу “Төрийн үйлчилгээний албаны түгээмэл 

мэргэжлийн албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг журам”-ын 

хавсралтын 5/Ажилтанд олгож байгаа ур чадварын нэмэгдлийг заасан хязгаарт 

багтаан нэмэгдүүлэх, бууруулах асуудлыг улирал бүр хэлэлцэн шийдвэрлэж 

байна./ дахь заалтуудыг 

4. Хөхморьт сумын цэцэрлэгийн барилгын засварын 65207.0 мянган 

төгрөгийн гэрээний үнэтэй ажлыг хүлээж авсан акт үйлдээгүй байхад 2018 оны 12 

дугаар сарын 20-ны өдөр 26777.4 мянган төгрөгийн үлдэгдэл төлбөр шилжүүлсэн нь 

Аймгийн Засаг дарга С.Гансэлэмийн баталсан, ГХБХБГ-ын дарга М.Ууган-Эрдэнэ, 

Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга Ч.Жаргалсайхан, гүйцэтгэгч “Хүслэнт хүдэр” 

ХХК-ийн захирал Х.Батбаатар нарын байгуулсан 2018 оны 08 дугаар сарын 15-ны 

өдрийн А/329 дүгээр гэрээг 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбоотойгоор 510.8 мянган төгрөгийг аймгийн 

төрийн сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр, 1685.2 

мянган төгрөгийн зөрчилд 2 заалт бүхий 1 албан шаардлага хүргүүлэв. 

Соёлын төв: 

1. Соѐлын төвийн эрхлэгчийн “Цалин шинэчлэн тогтоох тухай” 2018 оны 01 

дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/01 дүгээр тушаалаар номын санч, бичиг хэргийн 

ажилтан М.Алтанцэцэг, дуу хөгжмийн багш Д.Өнөржаргал нарыг ТҮСУ-4-5 

шатлалаар, үйлчлэгч, нярав Р.Доржбатыг ТҮ-1-1 шатлалаар үндсэн 

цалингтогтоосон байхад цалин бодохдоо үндсэн цалинг буруу тооцож 

М.Алтанцэцэгт 146.7 мянган төгрөг, Д.Өнөржаргалд 146.7 мянган төгрөг, 

Р.Доржбатад 97.8 мянган төгрөг, нийт 391.2 мянган төгрөг дутуу олгосон байгаа нь 

Монгол Улсын Засгийн газрын “Төрийн үйлчилгээний зарим албан тушаалын 

цалингийн доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай” 2014 оны 06 дугаар сарын 28-ны 

өдрийн 208 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт, Монгол Улсын Засгийн газрын 

“Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг 

шинэчлэн тогтоох тухай” 2014 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 332 дугаар 

тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралтыг тус тус 

2. 2018 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр иргэн Ж.Энхсайханаас нэг бүр нь 

50.0 мянган төгрөгийн үнэтэй 3 ширхэг ажлын хувцас/халад/ худалдан авч нийт 
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150.0 мянган төгрөг шилжүүлсэн анхан шатны баримт бүрдүүлсэн боловч 2019 оны 

04 дүгээр сарын 17-ны өдөр тооллого хийхэд 3 ширхэг ажлын хувцас дутагдаж 

байна. Хуурамч анхан шатны баримт бүрдүүлэн нормын хувцас, зөөлөн эдлэлийн 

зардлаас 150.0 мянган төгрөгийг зориулалт бусаар зарцуулсан нь Монгол Улсын 

Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 /төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй 

байхаар төлөвлөж зарцуулах/, 16 дугаар зүйлийн 16.5.5/Батлагдсан төсвийг 

зориулалтын дагуу зарцуулах/, Монгол Улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 

хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.6 /Анхан шатны баримтын үнэн зөвийг түүнийг 

үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан хариуцна/ дахь заалтыг тус 

тус 

3. 2018оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр иргэн П.Чинбатын ХААН банк дахь 

5315089216 тоот дансруу 1000.0 мянган төгрөг шилжүүлэн худалдан авсан номыг 

2019 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр тоолоход нийт 261.5 мянган төгрөгийн 8 

ширхэг ном дутагдаж байгаа нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 

14 дүгээр зүйлийн 14.2/Төрийн байгууллага, албан газар төрийн болон орон 

нутгийн өмчит төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлэг нь өөрт 

олгогдсон эд хөрөнгийн талаар дараахь эрх, үүрэгтэй/, 14.2.1 / Өөрт олгогдсон 

эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, үйл ажиллагааныхаа зорилгод 

нийцүүлэн зориулалтын дагуу эзэмшиж, ашиглах./,67 дугаар зүйлийн 67.2/Өмч 

хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтад бүртгэлээр тавих хяналт шалгалтыг 

тухайн хуулийн этгээдийн ерөнхий нягтлан бодогч хариуцна./, Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 /Ерөнхий нягтлан бодогч дараах 

үүрэг хүлээнэ./, 20.2.6. /Эд хөрөнгийн болон төлбөр тооцооны тооллого хийх, үр 

дүнг шийдвэрлэх, бэлтгэн нийлүүлэгч, худалдан авагчтай тооцоо хийж, 

үлдэгдлийг баталгаажуулж, баримтжуулах ажлыг зохион байгуулах, удирдах/дахь 

заалтыг “Эд хариуцагчийн эрх, үүргийн дүрэм”-ийг 

4. 2018 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр иргэн Ц.Цасанчихэрээс нэг бүр нь 

75.0 мянган төгрөгийн үнэтэй 4 ширхэг урлагийн хувцас худалдан авч нийт 300.0 

мянган төгрөг шилжүүлсэн анхан шатны баримт бүрдүүлсэн боловч 2019 оны 04 

дүгээр сарын 17-ны өдөр тооллого хийхэд 4 ширхэг урлагийн хувцас дутагдаж 

байна. Холбогдох албан тушаалтнуудаас тодруулахад “Жороон жороо” бүжгийн 

наадмын хувцас хийлгэсэн. Бүжгийн наадамд оролцсон хүүхдүүдээс хувцасаа 

аваагүй байгаа гэж тайлбарлалаа. Энэ нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай 

хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2/Төрийн байгууллага, албан газар төрийн болон 
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орон нутгийн өмчит төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, нэгдсэн эмнэлэг нь өөрт 

олгогдсон эд хөрөнгийн талаар дараахь эрх, үүрэгтэй/, 14.2.1 / Өөрт олгогдсон 

эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, үйл ажиллагааныхаа зорилгод 

нийцүүлэн зориулалтын дагуу эзэмшиж, ашиглах“Эд хариуцагчийн эрх, үүргийн 

дүрэм”-ийг 

5.  “Д.Өнөржаргалыг дотоод хяналт, шалгалтын ажилтнаар томилох 

тухай”Соѐлын төвийн эрхлэгчийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн Б/05 

дугаар тушаалаар дотоод хяналт, шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн томилсон 

боловч байгууллагад мөрдөж ажиллах дотоод хяналтын журам, үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө батлуулаагүй, хяналт шалгалт огт хийгээгүй байгаа нь Монгол Улсын 

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5/Төсвийн шууд захирагч нь төсвийн 

талаар дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ/, 16.5.6 /Дотоод аудитын үйл ажллагаа 

хэрэгжүүлэх./, Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолыг 

6.2018оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр иргэн П.Чинбатын ХААН банк дахь 

5315089216 тоот дансруу 1000.0 мянган төгрөг шилжүүлэн ном худалдан авсан гэх 

боловч худалдан авсан номнуудыг нүдээр үзэж, тулгахад уншигчдын хэрэгцээ 

шаардлагад нийцэхгүй нарийн мэргэжлийн номыг зах зээлийн үнээс өндөр үнээр 

нийлүүлсэн, уг номнуудыг өмч хамгаалах байнгын зөвлөл болон байгууллагын 

даргын тушаал, шийдвэрээр томилогдсон ажлын хэсэг хүлээж авсан акт үйлдээгүй 

зэрэг зөрчил дутагдал илэрч байна. Энэ нь Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийг тус тус 

7. 2018 оны хагас, бүтэн жилийн тооллого хийгээгүй байгаа нь Төрийн болон 

орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 70 дугаар зүйлийн 70.2.2/Түүхий эд, материал, 

түлш, сэлбэг хэрэгсэл, бэлэн бүтээгдэхүүн, сав баглаа боодлын тооллогыг жилд 

2 удаа/06 дугаар сарын 1, 12 дугаар сарын 1-нээс/ дахь заалт,Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 /Ерөнхий нягтлан бодогч дараах 

үүрэг хүлээнэ./, 20.2.6./Эд хөрөнгийн болон төлбөр тооцооны тооллого хийх, үр 

дүнг шийдвэрлэх, бэлтгэн нийлүүлэгч, худалдан авагчтай тооцоо хийж, 

үлдэгдлийг баталгаажуулж, баримтжуулах ажлыг зохион байгуулах, удирдах/дахь 

заалтыг 

8. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл томилон ажиллуулаагүй нь Төрийн болон 

орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.4 /Өмч хамгаалах Байнгын 

зөвлөлийг үндсэн үйлдвэрлэл хариуцсан дэд захирал, эсхүл түүний үүрэг 

биелүүлдэг менежерээр толгойлуулж ерөнхий ня-бо, технологич зэрэг мэргэжлийн 
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ажилтнуудын бүрэлдэхүүнтэйгээр захирлын шийдвэрээр байгуулна./ дахь заалтыг 

зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбоотойгоор 411.5 мянган төгрөгийг аймгийн 

төрийн сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр, 391.2 

мянган төгрөгийг ажилтан, албан хаагчид нөхөн олгуулахаар, 1300.0 мянган 

төгрөгийн зөрчилд  5 заалт бүхий 1 албан шаардлага хүргүүлэв. 

ЕС: АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАЛЦАА, ЗӨВЛӨГӨӨ. 

Шалгалтанд хамрагдсан байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагааг шалгах 

явцад илэрсэн зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх талаармэргэжил арга зүйн 

заавар зөвлөгөө өгч, эд хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт,Монгол улсын Засгийн 

газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоол, “Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилтийг 

хангуулах талаармэдээлэлхийв. Шалгалтаар нийт 4944.5 мянган төгрөгийн зөрчил 

илрүүлж, дараах байдлаар шийдвэрлэв. Үүнд: 

719.9 мянган төгрөгийг холбогдох ажилтнуудад нөхөн олгохоор, 1173.4 мянган 

төгрөгийг аймгийн Төрийн сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын 100050000954 тоот 

дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, 2985.2 мянган төгрөгийн зөрчилд 7 

заалт бүхий 2 албан шаардлага хүргүүлэв. 

 АРАВ:  ДҮГНЭЛТ 

Тус сумын төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн шууд захирагчдын зүгээс 

гаргаж буй захирамж, тушаал зэрэг нь бичиг хэргийн стандартад нийцээгүй, 

удирдлага болгосон хуулийн заалт, холбогдох эрх зүйн актуудыг буруу хэрэглэсэн 

зэрэг нийтлэг зөрчил дутагдал байгаагаас  алдаа зөрчил бий болох нөхцөл үүссэн 

байна гэж шалгалтын бүрэлдэхүүний зүгээс дүгнэж байна.  

АРВАН НЭГ:ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ. 

ЗДТГазар: 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсөв захирагч, дотоод ажил шийдвэрийн 

биелэлт хариуцсан ажилтан, санхүүгийн ажилтнууд холбогдох хууль тогтоомжийг 

нарийвчлан судалж үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах. 

 Сумын Засаг дарга “Захиргааны ерөнхий хууль”-ийн 48 дугаар зүйл./Хууль 

бус захиргааны актыг хүчингүй болгох/-ийн дагуу 2018 оны 3 дугаар сарын 07-

ны өдөр Б/04 дугаартай захирамжийг хүчингүй болгох. 
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 Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын ажлын үр дүнг улирал бүр дүгнэж уг 

дүгнэлтийг үндэслэн ур чадварын нэмэгдэл олгох асуудлыг батлагдсан төсөвтөө 

багтааж шийдвэрлэж байх 

 Автомашины шатахуун зарцуулалтын тооцоог сар бүр үнэн бодитой хийж 

шатахууны хэтрэлт, хэмнэлтийг тооцон ажиллах. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

     1. Өмнөх шалгалтаар тогтоосон акт, албан шаардлагын биелэлтийг хангаж 

ажиллах.  

     2. Жолоочийн тооцооны хуудсыг стандартын дагуу хөтөлж, шатахуун 

зарцуулалтын баримтыг үнэн зөв бүрдүүлэх, сургалт, семинарт хамрагдах болон 

тэмцээн уралдаанд оролцсон тохиолдолд дуудсан бичиг, удирдамжийг шатахууны 

баримтанд хавсаргаж хэвших. 

3. Эд хариуцагчийн тайланг хугацаанд нь гаргаж хэвших. 

 4.  Дотоод хяналтын ажилтныг чадавхижуулж, үйл ажиллагааг сайжруулах. 

“Сум хөгжүүлэх сан”-н тухайд: 

 а. “Сум хөгжүүлэх сан”-аас олгож буй зээлийн хувийн хэргийг бүрэн 

бүрдүүлж,  тус сангаас зээл авсан иргэн, хуулийн этгээдийн зээлийн хувийн хэргийн 

төлбөрийн хуваарь, хяналтын карттай тогтмол ажиллаж хэвшихийн зэрэгцээ 

хугацаа хэтэрсэн зээл, хүүг төлүүлэх ажлыг тасралтгүй зохион байгуулах. 

б. Сангаас зээл олгохдоо эрсдэлээ тооцох, Зээлийн гэрээнд заасан 

нөхцөлийн дагуу  гэрээгээ удаа дараа зөрчиж, үйл ажиллагаа эхлүүлээгүй иргэн, 

хуулийн этгээдээс сангийн хөрөнгийг эргүүлэх татах, гэрээ цуцлах ажлыг зохион 

байгуулах. 

 в. Нэг чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулах төслүүдийг давхардуулан 

санхүүжүүлэхээс аль болох зайлсхийх. 

г.   Зээлдэгчийг бүрэн судалж, төслийн өгөөжийг тооцож ажиллах. 

д. Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагаагаар бусад арилжааны банкуудад 

зээлтэй нь тотоогдсон зээл хүсэгчид зээл олгохгүй байх. 

е. Зээл, зээлийн хүү төлөөгүй иргэдийг шүүхэд шилжүүлэх.  

Эрүүл мэндийн төв. 

1. Эд хариуцагчийн эрх үүргийн дүрмийг мөрдөж ажиллах. 

       2. Шатахуун зарцуулалтад онцгой анхаарч, жолоочийн тооцооны хуудсыг 

стандартын дагуу хөтлөх. 

 3. Санхүү төсвийн ил тод байдлын мэдээллийн самбар дахь мэдээллийг 

тогтмол шинэчлэх. 
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 4. Монгол хэлний дүрэм, бичиг хэргийн стандартыг мөрдөж ажиллах. 

Соёлын төв: 

1. Ил тод байдлын мэдээллийн самбарын мэдээллийг тухай бүр шинэчлэх. 

2. Өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өглөг, авлага үүсгэсэн аливаа тушаал, 

шийдвэрийг гарсан тухай бүр шилэн дансны мэдээллийн системд байршуулах. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

1. Ил тод байдлын мэдээллийн самбарын мэдээллийг тухай бүр шинэчлэх. 

 Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж, цаашид зөрчлийгдавтан гаргахгүй 

байхад онцгой анхаарч, Улсын байцаагчийн актын төлбөрийг барагдуулан, албан 

шаардлагын биелэлтийг хангуулж, 2019 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн дотор 

аймгийн Засаг даргын дэргэдэхСанхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр 

хариу ирүүлэхийг сумын Засаг дарга болон төсвийн шууд захирагчид, санхүүгийн 

албаны  дарга, нягтлан бодогч нарт шалгалтын бүрэлдэхүүний зүгээс үүрэг болгож 

байна. 
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