
                                                                                                 

 

                                                                                               Санхүүгийн  хяналт шалгалт 

                                                                                            хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

 

     НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО.  

 Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын 

албанд иргэнээс ирүүлсэн өргөдлийн дагуу Хөхморьт сумын Орон нутгийн хөгжлийн 

сангийн 2018 оны, Хүүхдийн цэцэрлэгийн 2017 оны санхүүгийн баримтнаас өргөдөлд 

тусгагдсан асуудлыг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн дагуу шалгаж, 

шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэж, засч 

залруулахад хяналт шалгалтын зорилго оршино.  

       ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

 Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга, санхүүгийн хяналт шалгалтын 

Улсын ахлах байцаагч Д.Ганзориг, Санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын байцаагч 

А.Бүрэндэлгэр нарын бүрэлдэхүүнтэй 2018 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 

ажлын  3-н хоногийн хугацаанд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийхээр 

төлөвлөсөн боловч цэцэрлэгийн жижүүр Д.Эрдэнэчимэгийн хөдөлмөр, нийгмийн 

даатгалын дэвтэр зөрчилтэй зарим шимтгэл төлөгдсөн жил олдохгүй байгаа зэргээс 

шалтгаалж шалгалтыг хойшлуулж ажиллав. Шалгалт хийгдэх үед Д.Эрдэнэчимэгтэй 

удаа дараа утсаар холбогдож хөдөлмөр, нийгмийн даатгалын дэвтэрийг бүрэн 

ирүүлэхийг шаардсан боловч ирүүлээгүй болно. 

 ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Өргөдөлд дараах зүйлүүдийг шийдвэрлэж өгөхийг хүссэн байна. 

 Үүнд: 

- Тус сумын цэцэрлэгийн жижүүр Д.Эрдэнэчимэг 2016 оны 12 дугаар сард 

тэтгэвэрт гарч тэтгэмж 9,800.0 мянган төгрөг авсан боловч одоог хүртэл ажиллаж 

цалин авч байна. 



- Цэцэрлэгийн эрхлэгч П.Чанцалням, нягтлан бодогч Г.Саранчимэг, Боловсрол 

Соѐл, Урлагын газрын эдийн засагч Д.Анхбаатар нар хувилдан бусдад давуу байдал 

олгож Д.Эрдэнэчимэгт боловсролын тухай хуулиар тэтгэмж илүү олгосон. 

-Хөхморьт сумын Засаг даргын тамгын газраас “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн 

хөрөнгөөс 9,000.0 мянган төгрөгөөр наадмын талбай засварласан нэртэй боловч 

зөвхөн гадна талыг нь шохойдож өнгөлсөн гэсэн асуудлуудыг шалгалтанд бүрэн 

хамруулж, хариуг хүргүүлэх. 

  ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД.  

Манай байгууллагад ирүүлсэн өргөдөлд тусгагдсан асуудлаар удирдамж 

хүргүүлэн Хөхморьт сумд 2018 оны 12 дугаар сарын 24, 25–ны өдрүүдэд ажиллаж 

дараах ажлыг хийж гүйцэтгэв.  

Наадмын талбайн их засвар 

Тус сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар 2018 оны Орон нутгийн хөгжлийн 

сангийн хөрөнгийн 9100.0 мянган төгрөгөөр наадмын талбайд их засвар хийхээр 

шийдвэрлэсэн байна.  Уг ажлыг гүйцэтгүүлэхээр орон нутгийнхаа “Цагаан зоос” ХХК-д 

санал тавьж гэрээ байгуулжээ. Гүйцэтгэгч компани засварыг хийж дуусгасан гэх 

боловч ажлыг хүлээж аваагүй байхад бөхийн асрын дээвэр шуурганд ховхорч унасан 

байна. Иймд засварын ажлын комисс хүлээж аваагүй, үлдэгдэл санхүүжилтийг 

өгөөгүй байна. 

Ажил гүйцэтгэх явцад захиалагчийн зүгээс хяналт тавьсан гэж тайлбарлаж 

байгаа боловч явцын хяналтыг хийсэн талаар холбогдох баримт, материал 

хангалтгүй байна. Мөн засварын ажил хийхээс өмнө наадмын талбай ямар 

байдалтай байсан талаар материал шаардахад сумын Засаг даргын Тамгын газрын 

дарга тухайн үед гар утсаар зураг авч баталгаажуулсан боловч уг зурагнууд устсан 

байна гэж тайлбарлалаа. 

Дээрх байдлаас үзэхэд холбогдох нотлох баримт, материалууд хангалтгүй, 

засварын ажлыг хүлээж аваагүй байгаа тул дүгнэлт өгөх, шийдвэр гаргах боломжгүй 

юм. 

 



Д.Эрдэнэчимэгийн тэтгэмж 

Хүүхдийн цэцэрлэгийн жижүүр Д.Эрдэнэчимэгт тэтгэвэрт гарахад нэг удаа 

олгодог мөнгөн тэтгэмжийг олгосон боловч ажлаас чөлөөлөөгүй байв. Шалгалтын 

явцад Цэцэрлэгийн эрхлэгчид Д.Эрдэнэчимэгийг жижүүрийн ажлаас нь чөлөөлөх 

шаардлагыг тавьсан болно. 

Д.Эрдэнэчимэгийн хөдөлмөрийн дэвтэр, нийгмийн даатгалын дэвтэрийн 

ажилласан жилийг тооцоход боловсролын салбарт 25-н жил ажиллаагүй байхад 

мөнгөн тэтгэмжийг бүрэн олгосон байна. Уг асуудлыг сумын Хүүхдийн цэцэрлэг 

хариуцсан нягтлан бодогч Г.Саранчимэг, Боловсрол Соѐл, Урлагын газрын эдийн 

засагч Д.Анхбаатар нар цаашид анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.  

Боловсролын байгууллагад 25 ба түүнээс дээш жил ажилласан ажилтанд 

өндөр насны тэтгэвэрт гарахад “Боловсролын тухай хууль”-аар дээрх шаардлагыг 

хангаагүй үед “Хөдөлмөрийн тухай хууль”-аар нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийг олгоно 

гэж заасан байна.   

Байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журамд тэтгэвэрт гарахад олгох 

тэтгэмжийн хэмжээг заагүй байна.  

Д.Эрдэнэчимэгийн Хөдөлмөр, Нийгмийн даатгалын дэвтэр, ажиллаж байгаа 

тушаал, тэтгэмж авсан гүйлгээний баримт зэргийг үндэслэн аймгийн Боловсрол 

соѐлын газарт 2 заалт бүхий албан шаардлага, Хүүхдийн цэцэрлэгт мөн 2 заалт 

бүхий албан шаардлага хүргүүлж, 2 албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулахаар эрх 

бүхий албан тушаалтанд албан бичиг хүргүүлэв.  

ТАВ: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

Тус сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн жижүүр Д.Эрдэнэчимэгт боловсролын 

байгууллагад 25-н жил ажиллаагүй байхад боловсролын тухай хуулиар 25-н жилтэй 

тэнцэх хэмжээний тэтгэмж олгосон байгаа нь  Боловсролын тухай хуулийн 43 дугаар 

зүйлийн 43.5./Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, 

цэцэрлэгт энэ хуулийн 3.1.15-д заасан албан тушаалд 25 ба түүнээс дээш жил 

ажилласан иргэн өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоход түүний үндсэн цалингаас нь 

тооцож нэг удаагийн буцалтгүй мөнгөн тэтгэмжийг ажиллаж байгаа байгууллагаас нь 

олгох бөгөөд шаардагдах зардлыг нь тухайн жилийн төсөвт тусгана./ 43.7.Энэ 



хуулийн 43.1.4, 43.5-д заасан нэг удаагийн тэтгэмж тооцох цалингийн дундаж хэмжээ, 

тэтгэмж олгох шалгуур нөхцөлийг Төрийн албаны тухай хуулийн 30.2-т заасан журмыг 

баримтлан тогтооно. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн /40.1.3. ажилтан 

60 нас хүрч өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүссэн; 42.1.3/ Ажил олгогч нь энэ хуулийн 

37.1.6, 40.1.1, 40.1.2, 40.1.3-т заасан үндэслэлээр ажлаас халагдсан ажилтанд нэг 

сар, түүнээс дээш хугацааны дундаж цалин хөлстэй тэнцэх тэтгэмж олгоно./дах 

заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна. 

Жич: /Төрийн албаны тухай хуулийн дээрх заалт нь 2019 оны 01 дүгээр сарын 

01-ний өдрөөс өмнө хэрэгжиж байсан хууль болно./ 

 

ЗУРГАА: ШИЙДВЭРИЙН АГУУЛАМЖ 

Аймгийн Боловсрол, соёл, урлагын газарт: 

1. Тус аймгийн хэмжээний боловсролын байгууллагад 25-н жилээс доош жил 

ажилласан албан хаагчид Боловсролын тухай хуулиар биш “Хөдөлмөрийн тухай 

хууль”-ийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.3-д заасан нэг сар, түүнээс дээш хугацааны дундаж 

цалин хөлстэй тэнцэх тэтгэмж олгоно гэснийг баримтлах. 

2. “Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.3-д заасан нэг сар, 

түүнээс дээш хугацааны дундаж цалин хөлстэй тэнцэх тэтгэмж олгоно гэснийг 

системын хэмжээнд нэг мөр ойлгоцтой болох, журам боловсруулж мөрдөж ажиллах. 

Аймгийн Засаг даргад: 

1. Хүүхдийн цэцэрлэгийн жижүүр Д.Эрдэнэчимэгт тэтгэвэрт гарахад нэг удаа 

олгодог мөнгөн тэтгэмж олгосон боловч ажиллуулж байгаа мөн боловсролын 

байгууллагад 25 ба түүнээс дээш жил ажиллаагүй байхад “Боловсролын тухай хууль” 

үндэслэн тэтгэмж олгосон Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч П.Чанцалнямд хариуцлага 

тооцох. 

Хөхморьт сумын Хүүхдийн цэцэрлэгт : 

1. Хөдөлмөрийн дотоод журамд “Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн 40 дүгээр 

зүйлийн 40.1.3-д заасан нэг сар, түүнээс дээш хугацааны дундаж цалин хөлстэй 

тэнцэх тэтгэмж олгоно гэснийг ажилласан жилд нь ногдуулж тодорхой зааж өгөх. 

2. Хүүхдийн цэцэрлэгийн жижүүр Д.Эрдэнэчимэгт өндөр насны тэтгэвэрт 

гарахад нэг удаа олгодог мөнгөн тэтгэмжийг олгосон байгаа тул ажлаас чөлөөлөх. 



3. Боловсролын байгууллагад 25-н жил ажиллаагүй байхад ажилтанд 

“Боловсролын тухай хууль” үндэслэн тэтгэмж олгосон нягтлан бодогч Г.Саранчимэгт 

хариуцлага тооцох. 

 Улсын байцаагчийн тогтоосон шийдвэрийн биелэлтийг хангуулж, 2019 оны 05 

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

аудитын албанд албан бичгээр хариу ирүүлэхийг Хөхморьт сумын төсвийн 

ерөнхийлөн захирагч, сумын Засаг дарга Н.Үйтүмэн, Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч 

П.Чанцалням, нягтлан бодогч Г.Саранчимэг нарт хариуцуулав. 

 

 

 

 

ХЯНАСАН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ  

ДАРГА, САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН УЛСЫН   

АХЛАХ БАЙЦААГЧ                                                                       Д.ГАНЗОРИГ 

БИЧСЭН: 

 САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  

 УЛСЫН БАЙЦААГЧ:                                                                    А.БҮРЭНДЭЛГЭР 

                             

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                              ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ХӨХМОРЬТ 
                                                                           ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧ 

                                                                            П.ЧАНЦАЛНЯМ НЯГТЛАН БОДОГЧ  
                                                                        Г.САРАНЧИМЭГ НАРТ 

 
 

 

 

 

Зөрчил арилгуулах тухай 

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын 

албанд иргэнээс ирүүлсэн өргөдөл, тус албаны даргын баталсан 2018 оны 12 дугаар 

сарын 24-ний өдрийн 21-01/15/39 дүгээр удирдамжийн дагуу Монгол Улсын 

“Боловсролын тухай”, “Хөдөлмөрийн тухай” хуулиуд болон тэдгээртэй нийцүүлэн 

гаргасан бусад эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг Хөхморьт сумын, Хүүхдийн 

цэцэрлэгийн 2017 оны  санхүүгийн үйл ажиллагааны баримтад тулгуурлан шалгаж, 

шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг хуулийн дагуу шийдвэрлэн, цаашид давтан гаргахгүй 

байх талаар холбогдох албан тушаалтнуудад мэргэжил, арга зүйн заавар, зөвлөгөө 

өгөхөд øàëãàëòûí çîðèëго оршино.  

Шалгалтаар: 

Тус сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн жижүүр Д.Эрдэнэчимэгт боловсролын 

байгууллагад 25-н жил ажиллаагүй байхад боловсролын тухай хуулиар 25-н жилтэй 

тэнцэх хэмжээний тэтгэмж олгосон байгаа нь  Боловсролын тухай хуулийн 43 дугаар 

зүйлийн 43.5./Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, 

цэцэрлэгт энэ хуулийн 3.1.15-д заасан албан тушаалд 25 ба түүнээс дээш жил 

ажилласан иргэн өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоход түүний үндсэн цалингаас нь 

тооцож нэг удаагийн буцалтгүй мөнгөн тэтгэмжийг ажиллаж байгаа байгууллагаас нь 

олгох бөгөөд шаардагдах зардлыг нь тухайн жилийн төсөвт тусгана./, 43.7.Энэ 

хуулийн 43.1.4, 43.5-д заасан нэг удаагийн тэтгэмж тооцох цалингийн дундаж хэмжээ, 

тэтгэмж олгох шалгуур нөхцөлийг Төрийн албаны тухай хуулийн 30.2-т заасан журмыг 

баримтлан тогтооно.  Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн /40.1.3. ажилтан 

60 нас хүрч өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүссэн; 42.1.3/ Ажил олгогч нь энэ хуулийн 

37.1.6, 40.1.1, 40.1.2, 40.1.3-т заасан үндэслэлээр ажлаас халагдсан ажилтанд нэг 



сар, түүнээс дээш хугацааны дундаж цалин хөлстэй тэнцэх тэтгэмж олгоно./дах 

заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна. 

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

10.9.8 дахь заалт/Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг таслан 

зогсоох, түүний шалтгаан нөхцөлийг арилгах талаар холбогдох байгууллага, аж 

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

даалгавар өгч биелэлтийг хангуулах/-ыг  үндэслэн ШААРДАХ НЬ: 

1. Хөдөлмөрийн дотоод журамд “Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн 40 дүгээр 

зүйлийн 40.1.3-д заасан нэг сар, түүнээс дээш хугацааны дундаж цалин хөлстэй 

тэнцэх тэтгэмж олгоно гэснийг ажилласан жилд нь ногдуулж тодорхой зааж өгөх. 

2. Хүүхдийн цэцэрлэгийн жижүүр Д.Эрдэнэчимэгт өндөр насны тэтгэвэрт 

гарахад нэг удаа олгодог мөнгөн тэтгэмжийг олгосон байгаа тул ажлаас чөлөөлөх. 

 Албан шаардлагаар өгсөн үүрэг даалгаврыг 2019 оны 05 дугаар сарын 20-ны 

өдрийн дотор биелүүлж, хариуг  мөн хугацаанд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр ирүүлэхийг Хөхморьт сумын 

Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч П.Чанцалням, нягтлан бодогч Г.Саранчимэг нарт 

хариуцуулав. 

 Албан шаардлагыг бүрэн биелүүлээгүй, хариуг заасан хугацаанд ирүүлээгүй  

нөхцөлд Монгол Улсын “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн 16 дугаар 

зүйлийн 16.1.2 дахь хэсэгт заасны дагуу захиргааны шийтгэл ногдуулах болно. 
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Зөрчил арилгуулах тухай 

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын 

албанд иргэнээс ирүүлсэн өргөдөл, тус албаны даргын баталсан 2018 оны 12 дугаар 

сарын 24-ний өдрийн 21-01/15/39 дүгээр удирдамжийн дагуу Монгол Улсын 

“Боловсролын тухай”, “Хөдөлмөрийн тухай” хуулиуд болон тэдгээртэй нийцүүлэн 

гаргасан бусад эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг Хөхморьт сумын, Хүүхдийн 

цэцэрлэгийн 2017 оны  санхүүгийн үйл ажиллагааны баримтад тулгуурлан шалгаж, 

шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг хуулийн дагуу шийдвэрлэн, цаашид давтан гаргахгүй 

байх талаар холбогдох албан тушаалтнуудад мэргэжил, арга зүйн заавар, зөвлөгөө 

өгөхөд øàëãàëòûí çîðèëго оршино.  

Шалгалтаар: 

Тус сумын Хүүхдийн цэцэрлэгийн жижүүр Д.Эрдэнэчимэгт боловсролын 

байгууллагад 25-н жил ажиллаагүй байхад боловсролын тухай хуулиар 25-н жилтэй 

тэнцэх хэмжээний тэтгэмж олгосон байгаа нь  Боловсролын тухай хуулийн 43 дугаар 

зүйлийн 43.5./Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, 

цэцэрлэгт энэ хуулийн 3.1.15-д заасан албан тушаалд 25 ба түүнээс дээш жил 

ажилласан иргэн өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоход түүний үндсэн цалингаас нь 

тооцож нэг удаагийн буцалтгүй мөнгөн тэтгэмжийг ажиллаж байгаа байгууллагаас нь 

олгох бөгөөд шаардагдах зардлыг нь тухайн жилийн төсөвт тусгана./ 43.7.Энэ 

хуулийн 43.1.4, 43.5-д заасан нэг удаагийн тэтгэмж тооцох цалингийн дундаж хэмжээ, 

тэтгэмж олгох шалгуур нөхцөлийг Төрийн албаны тухай хуулийн 30.2-т заасан журмыг 

баримтлан тогтооно. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн /40.1.3. ажилтан 

60 нас хүрч өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүссэн; 42.1.3/ Ажил олгогч нь энэ хуулийн 

37.1.6, 40.1.1, 40.1.2, 40.1.3-т заасан үндэслэлээр ажлаас халагдсан ажилтанд нэг 



сар, түүнээс дээш хугацааны дундаж цалин хөлстэй тэнцэх тэтгэмж олгоно./дах 

заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна. 

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

10.9.8 дахь заалт/Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг таслан 

зогсоох, түүний шалтгаан нөхцөлийг арилгах талаар холбогдох байгууллага, аж 

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

даалгавар өгч биелэлтийг хангуулах/-ыг  үндэслэн ШААРДАХ НЬ: 

          1. Тус аймгийн хэмжээний боловсролын байгууллагад 25-н жилээс доош жил 

ажилласан албан хаагчид Боловсролын тухай хуулиар биш “Хөдөлмөрийн тухай 

хууль”-ийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.3-д заасан нэг сар, түүнээс дээш хугацааны дундаж 

цалин хөлстэй тэнцэх тэтгэмж олгоно гэснийг баримтлах. 

2. “Хөдөлмөрийн тухай хууль”-ийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.3-д заасан нэг сар, 

түүнээс дээш хугацааны дундаж цалин хөлстэй тэнцэх тэтгэмж олгоно гэснийг 

системын хэмжээнд нэг мөр ойлгоцтой болох, журам боловсруулж мөрдөж ажиллах. 

 Албан шаардлагаар өгсөн үүрэг даалгаврыг 2019 оны 05 дугаар сарын 20-ны 

өдрийн дотор биелүүлж, хариуг  мөн хугацаанд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр ирүүлэхийг Говь-Алтай аймгийн 

Боловсрол, Соѐл, Урлагын газрын дарга Р.Батмөнх, төсвийн мэргэжилтэн 

Д.Анхбаатар нарт хариуцуулав. 

 Албан шаардлагыг бүрэн биелүүлээгүй, хариуг заасан хугацаанд ирүүлээгүй  

нөхцөлд Монгол Улсын “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн 16 дугаар 

зүйлийн 16.1.2 дахь хэсэгт заасны дагуу захиргааны шийтгэл ногдуулах болно. 
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Иргэнээс ирүүлсэн өргөдлийн дагуу шалгахад Хүүхдийн цэцэрлэгийн жижүүр 

Д.Эрдэнэчимэгт тэтгэвэрт гарахад нэг удаа олгодог мөнгөн тэтгэмж олгосон боловч 

ажиллуулж байгаа мөн боловсролын байгууллагад 25 ба түүнээс дээш жил 

ажиллаагүй байхад “Боловсролын тухай хууль”-ийг үндэслэн тэтгэмж олгосон байна. 

Иймд эрх үүргийнхээ хүрээнд “Төрийн албаны тухай” хуулийн дагуу эрхлэгч 

П.Чанцалнямд хариуцлага тооцож, 2019 оны 04 дүгээр сарын 01-ний дотор хариу 

мэдэгдэнэ үү. 

 

 

 

 

                               ДАРГА                            Д.ГАНЗОРИГ 

 

 

          ХӨХМОРЬТ СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧ 
П.ЧАНЦАЛДУЛАМД 

 
 

Иргэнээс ирүүлсэн өргөдлийн дагуу шалгахад Хүүхдийн цэцэрлэгийн жижүүр 

Д.Эрдэнэчимэгт тэтгэвэрт гарахад нэг удаа олгодог мөнгөн тэтгэмжийг боловсролын 

байгууллагад 25 ба түүнээс дээш жил ажиллаагүй байхад “Боловсролын тухай 

хууль”-ийг үндэслэн тэтгэмж олгосон байна. Иймд эрх үүргийнхээ хүрээнд “Төрийн 

албаны тухай” хуулийн дагуу нягтлан бодогч Г.Саранчимэгт хариуцлага тооцож, 2019 

оны 04 дүгээр сарын 01-ний дотор хариу мэдэгдэнэ үү. 

 

 

 

 

                               ДАРГА                            Д.ГАНЗОРИГ 



 
 


