
 

 

 

  Санхүүгийн  хяналт шалгалт 

хийсэн дүнгийн тухай. 

 

  

 

 НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

 

Тус албанд Хөхморьт сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн багш 

Д.Золзаяагаас ирүүлсэн өргөдлийг хүлээн авч Хөхморьт сумын сургуулийн санхүүгийн 

баримтаас өргөдөлд тусгагдсан асуудлыг түүвэрчлэн Монгол Улсын “Төсвийн тухай”, 

“Боловсролын тухай”, “Хөдөлмөрийн тухай” “Нийгмийн даатгалын тухай”, “Нийгмийн 

даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай”хуулиуд болон тэдгээртэй 

нийцүүлэн гаргасан бусад эрхзүйн актуудын хэрэгжилтийг шалгаж өргөдөл, гомдлыг 

шийдвэрлэхэд шалгалтынзорилгыгчиглүүлэнажиллав. 

Өргөдөлд:1. Багш Д.Золзаяа нь “Миний бие жирэмсэний хордлоготой байсан учраас 

2004 оныг дуустал ажиллаад чөлөө авч 2005 оны 1 дүгээр сард Улаанбаатар хот руу 

шинжилгээ оношилгоо хийлгэхээр явсан, хордлого хүндэрсэн учраас эмчийн хяналтанд 

байж эмчилгээг үргэлжлүүлэх шаардлагатай байсан учраас Улаанбаатар хотод байж 

байгаад 2005 оны 5 дугаар сарын 19-нд хийсвэр хагалгаа хийлгүүлж хүүхдээ эсэн мэнд 

төрүүлсэн. Би 2004 оны 12 дугаар сард он гаргаад буюу 2005 оны 1 сард чөлөө авч 

Улаанбаатар хот явах шаардлагатай байгаагаа хэлж сургуулийн захиргаанд өргөдөл 

хүсэлт гаргаж чөлөө авч явсан. Гэтэл ажилласан жил тасарсан гээд Боловсролын тухай 

хуулийн дагуу хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилсан ажилласан ажилтанд 5 жил тутамд 

олгодог тэтгэмжийн мөнгийг олгохгүй байна. Миний тэтгэмжийн мөнгийг олгуулж өгнө үү” 

гэжээ. 

Шалгахад:  

Тус сургуулийн 2004 оны санхүүгийн анхан шатны баримт байхгүй, алга болсон 

учраас багш Д.Золзаяагийн сургуулийн захиргаанд гаргасан өргөдөл хүсэлт, түүнийг 

хэрхэн шийдвэрлэсэнтэй танилцах боломж байсангүй.  

Жич:Тус сургуулийн 2004 оны санхүүгийн анхан шатны баримт байхгүй болохыг 

гэрчилсэн сургуулийн захирлын албан бичгийг хавсаргав. 

Д.Золзаяагийн нийгмийн даатгалын дэвтрээс харахад тус сургуульд 2001 оны 10 

дугаар сараас 2004 оны 12 дугаар сарыг дуустал багшаар ажилласан байна. Энэ 

хооронд тухайн сургуулийн санхүүгийн ажилтны буруутай үйл ажиллагаанаас 

шалтгаалан Д.Золзаяагийн 2004 оны ээлжийн амралтын олговрыг 6 дугаар сард 



тайлагнаснаар 7 дугаар сарын нийгмийн даатгалын шимтгэл тасарсан байсан учир 

“Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай” хуулийн 191 дүгээр 

зүйлийн 1./Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг жирэмсний чөлөө авахаас өмнө 12 сараас 

доошгүй хугацаанд, үүнээс сүүлийн 6 сард нь уг шимтгэлийг тасралтгүй төлсөн 

даатгуулагч эх жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах эрхтэй./-аас жирэмсэн 

амаржсаны тэтгэмж авах эрх үүсээгүй байна.  

Мөн багш Д.Золзаяад 2005 онд ноогдох ээлжийн амралтын олговрыг тооцож олгоогүй 

байгаа нь “Хөдөлмөрийн тухай” хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.1./Ажилтанд жил бүр 

ээлжийн амралт олгож биеэр эдлүүлнэ. ..../дэхь заалт,  “Боловсролын тухай“хуулийн 43 

дугаар зүйлийн 43.1.2.//багш, ажиллагчдын ээлжийн үндсэн амралтын хугацааг 

Хөдөлмөрийн тухай хуулиар зохицуулна. Хөдөлмөрийн онцлогийг харгалзан багшид 

ажлын 33, захирал, эрхлэгч, орлогч захирал, хичээлийн эрхлэгч /сургалтын менежер/, 

хичээлийн зохицуулагч, нийгмийн ажилтан, арга зүйч, дадлагын болон байрны багш, 

цэцэрлэгийн туслах багшид ажлын 15 өдрийн нэмэгдэл амралт тус тус олгоно./ дахь 

заалт, Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 166 дугаар тушаалын 1 

дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Ээлжийн амралт олгох заавар”ын 14 дэхь заалт / Хэрвээ 

ажилтан ажлаас халагдах тухай асуудал тавигдаагүй байгаа бол түүний ээлжийн 

амралтыг ажилласан хугацаанд нь ногдуулж биш ажлын бүтэн жилээр тооцож олгоно. 

Тухайлбал, ажилтан нэг байгууллагад 2000 оны 6 дугаар сарын 1-нд ажилд ороод 8 

дугаар сарын 1-нээс ээлжийн амралтаа эдлэх болбол түүний ажилласан 2 сард ногдох 

амралтыг биш, тэрээр цаашид үргэлжлүүлэн ажиллах нь тодорхой, тэгээд ч уг 

ажилтантай ажлаас халагдах тооцоо хийгээгүй байгаа бол, түүнд 2000 оны 6 дугаар 

сарын 1-нээс 2001 оны 6 дугаар сарын 1 хүртэлх ажлын жилийн хугацааны ээлжийн 

амралтыг бүрэн тооцож олгоно./-ыг тус тусзөрчсөн байна.  

Багш Д.Золзаяа нь 2005 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр хүүхдээ төрүүлээд хүүхдээ 

асарч байгаад 2008 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдрийн Б/15 дугаар бүхий захирлын 

тушаалаар тус сургуульд багшаар томилогдон өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байна.   

Жич: Багш Д.Золзаяаг 2005-2007 онуудад ажлаас чөлөөлсөн, халсан тухай  шийдвэр 

гараагүй байна.  

Өргөдөлд: 

3. “2017 онд Алтай хотодявагдсан “Алтайн алтан өв” урлагийн наадамд оролцсон 

шатахууны үнийг бичиг тоотыг бүрдүүлээд өгсөн байхад өгдөггүй” гэжээ 

Шалгахад: 

Аймгийн ГБХЗХГ-аас ирүүлсэн “Сургалт зохион байгуулах тухай” 2017 оны 11 дүгээр 

сарын 03-ны өдрийн 251 дугаар бүхий албан бичгийг үндэслэн сургуулийн удирдлага 

багш Д.Золзаяа,  Хашхүү нарыг “Алтайн алтан өв” хүүхдийн өв, соѐл урлагийн их 

наадамд оролцуулахаар, нийгмийн ажилтан Ц. Сугармааг сургалтанд хамруулахаар 2017 



оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр томилсон байна. Уг арга хэмжээнүүд 2017 оны 11 дүгээр 

сарын 9-10-ны өдөр зохион байгуулагдаж тэдгээр ажилтнуудад сургуулийн захирлын 

зөвшөөрсний дагуу албан томилолтын олговрыг холбогдох заавар журмын дагуу 

олгожээ.  

Уг арга хэмжээнд оролцсон багш сурагчид багш Д.Золзаяагийн гэр бүлийн хүний 

хувийн автомашинаар аймгийн төв явж уг арга хэмжээнд оролцоод тодорхой хэмжээний 

амжилт гаргаад ирсэн байна. Багш Д.Золзаяа нь шатахууны үнэ болох 100,0 мянган 

төгрөгийг төсвөөс авахаар /2 багш 2 хүүхдийн замын зардал/ санхүүгийн анхан шатны 

баримтаа бүрдүүлсэн байгаа бөгөөд тухайн үед төсөв захирагч 100,0 мянган төгрөгийг 

олгохоор цохолт хийсэн боловч өнөөг хүртэл олгоогүй байна.  

Өргөдөлд:  

3. “2018 амралтын мөнгөнөөс бүх багш ажилчдаас учир битүүлэг 300000-19500 төгрөг 

суутгаж авсан. Учир байдлыг асуухаар намар өгнө гэсэн. Намар болохоор 12 сард өгнө 

гээд. Харин одоо нөгөө мөнгөндөө сурагчдын амралтын хугацаанд тааруулан амар гэж 

байгаа.  Энэ ямар утгатай болох мөн надаас суутган авсан 19500 төгрөгт хагас өдөр 

амрах эрх ноогдож байна. Миний хувьд амрах шаардлага байхгүй бөгөөд 19500 төгрөг 

надад хэрэгтэй” гэжээ.  

Шалгахад:    

2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудитаар нийт 33  багш ажилчдад  

3546,8 мянган төгрөгийн цалин хөлсийг нөхөн олгохоор төлбөрийн акт тогтоосныг 2018 

оны 3 дугаар сард багш ажилчдад байгууллагын төсвөөс гарган нөхөн олгож, 39 багш 

ажилчдын цалингаас илүү тооцож олгосон  5148,5 мянган төгрөгийг нөхөн төлүүлж орон 

нутгийн төсвийн орлого болгохоор төлбөрийн акт тогтоосныг 2018 оны 6 дугаар  сард 

ажилтнуудын цалингаас суутган тооцсон байна. 

 2017 оны 6 дугаар сард багш Д.Золзаяагийн цалин, ээлжийн амралтын олговроос 

19288 төгрөгийн Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг  дутуу суутгасан тооцсонтой 

холбоотойгоор төлбөрийн акт тогтоогдсоныг 2018 оны 6 дугаар сарын цалин, ээлжийн 

амралтын олговроос нөхөн суутгаж төлбөрийн актыг барагдуулсан байна.       

Жич: Тус байгууллагын удирдлага, санхүүгийн ажилтнууд тухайн жилийн санхүүгийн 

тайланг аудитаар баталгаажуулсны дараа хамт олны хурлаар хэлэлцүүлээгүйн улмаас 

санхүүгийн тайлангийн аудитаар ямар зөрчил илэрсэн, хэрхэн яаж шийдвэрлэсэн талаар 

хамт олон ямар нэгэн мэдээлэлгүй байсан.    Мөн түүнчлэн аудитаар тогтоогдсон актны 

төлбөрийг хамт олонд танилцуулалгүйгээр ажилтнуудын цалингаасшууд суутгасан 

байна. 

 Шийдвэрлэсэн нь:  



1. Багш Д.Золзаяад “Хөдөлмөрийн тухай” хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.1./Ажилтанд жил 

бүр ээлжийн амралт олгож биеэр эдлүүлнэ. ..../дэхь заалт,  “Боловсролын тухай “хуулийн 

43 дугаар зүйлийн 43.1.2./багш, ажиллагчдын ээлжийн үндсэн амралтын хугацааг 

Хөдөлмөрийн тухай хуулиар зохицуулна. Хөдөлмөрийн онцлогийг харгалзан багшид 

ажлын 33, захирал, эрхлэгч, орлогч захирал, хичээлийн эрхлэгч /сургалтын менежер/, 

хичээлийн зохицуулагч, нийгмийн ажилтан, арга зүйч, дадлагын болон байрны багш, 

цэцэрлэгийн туслах багшид ажлын 15 өдрийн нэмэгдэл амралт тус тус олгоно./ дахь 

заалт, “Хөдөлмөрийн тухай” хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.1./Ажилтанд ээлжийн 

амралтын хугацаанд ээлжийн амралтын олговор олгоно./, 55 дугаар зүйлийн 

55.2./Ээлжийн амралтын олговрыг ажилтны тухайн ажлын жилийн дундаж цалин хөлсний 

хэмжээгээр тогтооно./ дахь заалт, Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 

166 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан “Ээлжийн амралт олгох 

заавар”ын 14 дэхь заалт / Хэрвээ ажилтан ажлаас халагдах тухай асуудал 

тавигдаагүй байгаа бол түүний ээлжийн амралтыг ажилласан хугацаанд нь ногдуулж 

биш ажлын бүтэн жилээр тооцож олгоно. Тухайлбал, ажилтан нэг байгууллагад 2000 

оны 6 дугаар сарын 1-нд ажилд ороод 8 дугаар сарын 1-нээс ээлжийн амралтаа эдлэх 

болбол түүний ажилласан 2 сард ногдох амралтыг биш, тэрээр цаашид үргэлжлүүлэн 

ажиллах нь тодорхой, тэгээд ч уг ажилтантай ажлаас халагдах тооцоо хийгээгүй 

байгаа бол, түүнд 2000 оны 6 дугаар сарын 1-нээс 2001 оны 6 дугаар сарын 1 хүртэлх 

ажлын жилийн хугацааны ээлжийн амралтыг бүрэн тооцож олгоно./, мөн тушаалын 2 

дугаар хавсралтаар батлагдсан “Ээлжийн амралтын олговор тооцох журам”-ын 2 дахь 

заалт /Ажилтны ээлжийн амралтын олговрыг ээлжийн амралт эдлэхээс нь өмнө 

урьдчилан олгосон байвал зохино./, 4 дэхь заалт /Ээлжийн амралтын олговрыг 

тодорхойлохдоо амралт олгохын өмнөх 12 сарын цалин хөлсний нийлбэрийг 12-т хувааж 

нэг сарын дундаж цаин хөлсийг гаргах бөгөөд гарсан тоог байгууллага, нэгжид мөрдөж 

буй ажлын өдрийн тоонд хувааж нэг өдрийн дундаж цалин хөлсийг тооцож гаргана. Нэг 

өдрийн дундаж цалин хөлсийг ажилтны ээлжийн амралтын өдрөөр үржүүлэн ажилтанд 

олговол зохих ээлжийн амралтын олговрын хэмжээг тодорхойлно./-уудыг үндэслэн 2005 

онд ноогдох ээлжийн амралтын олговорт /48 хоног*2921 төгрөг/ 140208 төгрөгийг 

байгууллагын төсвөөс гарган олгож тухайн саруудын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 

ажил олгогчоос болон даатгалаас нөхөн төлж тайланг гарган нийгмийн даатгалын 

дэвтэрт бичилт хийх /тооцооллыг хавсаргав./ 

2. “Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай” хуулийн6 

дугаар зүйлийн 1 дэхь заалт /Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжид заасан 

болзол журмын дагуу шимтгэл төлж нийгмийн даатгалд даатгуулсан иргэн хуульд заасан 

тэтгэвэр, тэтгэмж авах эрхтэй./, 6 дугаар зүйлийн 2дахь заалт /Ажил олгогчийн 

буруугаас нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгдөөгүй даатгуулагчид учирсан хохирлыг 



ажил олгогч бүрэн хариуцаж төлнө./,191 дүгээр зүйлийн 1 дэхь заалт /Тэтгэмжийн 

даатгалын шимтгэлийг жирэмсний чөлөө авахаас өмнө 12 сараас доошгүй хугацаанд, 

үүнээс сүүлийн 6 сард нь уг шимтгэлийг тасралтгүй төлсөн даатгуулагч эх жирэмсний 

болон амаржсаны тэтгэмж авах эрхтэй./,192 дугаар зүйлийн1 дэхь заалт /Тэтгэмжийн 

даатгалд даатгуулж шимтгэл төлсөн хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилладаг болон төрийн 

албан хаагч эхэд жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг тэтгэмжийн даатгалын 

шимтгэл төлсөн сүүлийн 12 сарын хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын 

дунджаас 70 хувиар тооцож 4 сарын хугацаанд нийгмийн даатгалын сангаас олгоно./-

уудыг үндэслэн багш Д.Золзаяагийн жирэмсэний хугацааны буюу2005 оны 3-4 дүгээр 

саруудадажил олгогчоос нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлж нийгмийн 

даатгалын байгууллагад тайлагнаж нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичилт хийж 

баталгаажуулах /тооцооллыг хавсаргав./ 

3. “Хөдөлмөрийн тухай” хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.1 дэх заалт /Ажил олгогч 

нь амаржсаны болон ээлжийн амралтаа эдэлсэн, гурав хүртэлх насны хүүхэдтэй эх эцэг 

өөрөө хүсвэл түүнд хүүхэд асрах чөлөө олгоно. Мөн 3 хүртэл насны хүүхэдтэй эцэг өөрөө 

хүсвэл чөлөө авч болно./, “Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн 

тухай” хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг, Засгийн Газрын 1994 оны 212 дугаар 

тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр 

тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам”-ын 2-ын в/хүүхдээ 

асрахаар тэтгэмжтэй чөлөө авсан эхийн чөлөөтэй байх хугацааны шимтгэлийг аж ахуйн 

нэгж, байгууллага нь Засгийн газраас тогтоон тухайн үед мөрдүүлж буй хөдөлмөрийн 

хөлсний доод хэмжээнээс ажил олгогчийн төлбөл зохих хувиар тооцож сар бүр 

даатгалын зохих санд төлнө;/ дэхь заалтыг үндэслэн багш Д.Золзаяагийн хүүхдээ асарч 

байх үеийн 2005 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 2007 оны 5 дугаар сарын 19-ний 

өдрийг хүртэлх хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг ажил олгогчоос нөхөн төлж уг 

иргэнийг хохиролгүй болгох. 

4. Багш Д.Золзаяаг Засгийн Газрын 1991 оны 13 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

“Ажилласан хугацааг тооцох журам”-ын 2-ын и) /төрүүлсэн болон үрчлэн авсан хүүхдээ 2, 

2 ихэр бол 3 настай болтол нь асрахаар авсан 2 удаагийн чөлөөний хугацаа/ дэхь 

заалтыг үндэслэн боловсролын байгууллагад 2001 оны 10 сараас 2007 оны 5 дугаар сар 

хүртэл тасралтгүй 5 жил 8 сар, 2008 оны 9 дүгээр сараас өнөөдрийг /2019 оны 3 дугаар 

сарын 01-ний өдөр/ хүртэл  тасралтгүй 10 жил 6 сар ажилласан байгаа тул “Боловсролын 

тухай” хуулийн дагуу хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласны тэтгэмж авах 

эрх үүссэн байна.  

Иймд багш Д.Золзаяад “Боловсролын тухай” хуулийн 43 дугаар зүйлийн 

43.1.7./Дараах этгээдэд 5 жил тутамд нэг удаа 6 сарын үндсэн цалинтай нь тэнцэх 



хэмжээний мөнгөн тэтгэмжийг улсын төсвөөс ажиллаж байгаа байгууллагаар нь 

дамжуулан олгох:/, 43 дугаар зүйлийн 43.1.7.а./сум, тосгон, багийн сургууль, цэцэрлэгийн 

эрхлэгч, сургуулийн захирал, хичээлийн эрхлэгч /сургалтын менежер/, сургуулийн 

нийгмийн ажилтан, дотуур байрны багш, албан бус боловсролын багш, цэцэрлэгийн арга 

зүйч, сургуулийн номын санч, сургууль, цэцэрлэгийн эмч;/ дахь заалтуудыг үндэслэн 

багш Д.Золзаяадхөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласны тэтгэмжид 3744312 

/624052*6сар/ төгрөгийгтөсвөөс олгох 

5. Багш Д.Золзаяад шатахууны үнэ болох 100,0 мянган төгрөгийг тухайн үеийн 

санхүүгийн анхан шатны баримтыг үндэслэн олгох 

Шалгалтаар авсан арга хэмжээ: Шалгалтаар 3984520/Гурван сая есөн зуун наян 

дөрвөн мянга таван зуун хорь/-н төгрөгийг багш Д.Золзаяад төсвөөс нөхөн олгохоор, 

305918/Гурван зуун есөн мянга есөн зуун арван найм/-н төгрөгийг Нийгмийн даатгалын 

санд төвлөрүүлэхээр тус тус төлбөрийн акт тогтоов. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлүүдийг таслан зогсоож, улсын байцаагчийн гаргасан 

шийдвэрийг заасан хугацаанд нь бүрэн хангуулж, хариуг тухай бүр аймгийн Засаг даргын 

дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд  албан бичгээр ирүүлэхийг сургуулийн 

захирал Э.Пүрэвдагва, нягтлан бодогч Г.Саранчимэг нарт хариуцуулав. 
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