
 

 

 

  Санхүүгийн  хяналтшалгалт 

хийсэндүнгийн тухай. 

 

 

 

 

НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

 Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2019 оны 

хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, тус албаныдаргын баталсан 2019 оны 10 дугаар 

сарын 01-ний өдрийн 21-04/04/26дугаар удирдамжийн дагууМонголУлсын“Төсвийн 

тухай”,“Төрийнболонороннутгийнөмчийнтухай”, “Төрийнболонороннутгийнөмчийн 

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

бүртгэлийн тухай”, “Шилэн дансны 

тухай”хуулиудболонтэдгээртэйнийцүүлэнгаргасанбусадэрхзүйнактуудынхэрэгжилт

ийг Говь-Алтай аймгийн Цогт  сумын төсөвт 6-н байгууллага,“Сум хөгжүүлэх сан”-

ийн 2018 оны санхүүгийн болон дотоод хяналтын үйл ажиллагааны баримтанд 

тулгуурлан “Төрийнхяналтшалгалтынтухай” хуульд нийцүүлэн шалгаж, 

шалгалтаарилэрсэнзөрчлийгхуулийндагуушийдвэрлэн,  

цаашиддавтангаргахгүйбайхталаар мэргэжил, аргазүйнзаавар, зөвлөгөөөгөхийн 

зэрэгцээ иргэн хуулийн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг 

шийдвэрлэхэдшалгалтынзорилгыгчиглүүлэнажиллав. 

 

 ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

 Санхүүгийнхяналт, аудитын албаны 

СанхүүгийнхяналтшалгалтынУлсынбайцаагчЦ.Баттөр ахалж, 

СанхүүгийнхяналтшалгалтынУлсынбайцаагчА.Бүрэндэлгэр, Дотоод 

аудиторБ.Дэлгэрбаяр нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр2019 оны 10 дүгээр сарын 07-

ныөдрөөс 10 дугаар сарын 10-ныөдрийгдуусталажлын 4-нөдрийн хугацаанд 

төлөвлөгөөт хяналтшалгалт хийв. 

 

 ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

 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, “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 Цогт сумын ИТХ-ын даргаар Б.Баярбаатар, Засаг 

дарга, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар Л.Насанбуян, Засаг даргын Тамгын 

газрын даргаар  Д.Эрхэмбаяр, Сургуулийн захирлаар Д.Баянмөнх, Сумын эрүүл 

мэндийнтөвийн даргаар Б.Дашдондог, Цэцэрлэгийн эрхлэгчээр Г.Баясаа, Соѐлын 

төвийн эрхлэгчээр Б.Дагиймаа, Соѐл, боловсрол хариуцсан нягтлан бодогчоор 

Л.Оюунзул, Б.Баяртогтох, ИТХ, Эрүүл мэндийн төв, ЗДТГ-ын нягтлан бодогчоор 

Б.Мягмарсайхан,төрийн сангийн мэргэжилтнээр Б.Баяртогтох, Л.Оюунзул, 

Санхүүгийн албаны даргаар Н.Мөнхцэцэг, “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн хөрөнгийн 1 

дүгээр гарын үсгийг сумын Засаг дарга Л.Насанбуян, 2 дугаар гарын үсгийг 

Б.Мягмарсайхан нар зурж төсвийн болон сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулж 

ирсэн байна. 

 

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны шалгалтанд 2016 онд хамрагдаж 

дараах зөрчлүүд илэрсэн байна. 

ИТХ: 

1. .“Урамшил олгох тухай” сумын ИТХТ-ийн 2015 оны 6 сарын 10-ны өдрийн 

49 дүгээр тогтоолоор Сумын ИТХ-ын дарга Л.Насанбуянд үндсэн цалингийн 40%-

иар тооцож 320.1 мянгантөгрөгийн урамшил олгосон, 

2. “Тэтгэмж олгох тухай” ИТХ-ын даргын 2015 оны 11 дүгээр сарын 20-ны 

өдрийн 07 дугаар захирамжаар санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэл 

дутуугаар ИТХТ-ийн нарийн бичгийн дарга Ц.Алимаад 100.0 мянган төгрөгийн нэг 

удаагийн тэтгэмж олгосон, 

3. “Ээлжийн амралтыг урамшлаар олгох тухай” 2015 оны 12 дугаар сарын 

07-ны өдрийн ИТХТ-ийн 63 дугаар тогтоолоор өөрийнх нь хүсэлтийг харгалзан 

ИТХ-ын дарга Л.Насанбуянд 2015 оны ээлжийн амралтыг урамшил хэлбэрээр 

олгохоор шийдвэрлэж сарын үндсэн цалин буюу 800.3 мянган төгрөгийг олгосон 

байна. 



 

 Сумын Засаг даргын Тамгын газар: 

 1. 2016 онд ажиллах ажилтан, албан хаагчдын бүтэц орон тоо батлах 

тухай”  ЗДТГ-ын даргын 2016 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдрийн Б/08 дугаар 

тушаалаар Санхүүгийн албаны нягтлан бодогч нарын үндсэн цалинг тогтоож 

цалин олгохдоо нягтлан бодогч Ц.Алтанзагасд 213.2 /ТҮ.8.2-560865/-/ТҮ.7.2-

539547/=21318*10сар=213180/мянгантөгрөгийн, нягтлан бодогч Л.Оюунзулд 

218.6/ТҮ.8.3-572230/-/ТҮ.7.3-550369/=21861*10 сар=218610/мянгантөгрөгийн нийт 431.8 

мянган төгрөгийн цалинг дутуу олгосон, 

2. “Ц.Алимааг ажилд томилох тухай” ЗДТГ-ын даргын үүргийг түр орлон 

гүйцэтгэгч Б.Баярбаатарын 2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн Б/12 дугаар 

тушаалаар Ц.Алимааг Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн даргаар томилон 

ажиллуулжээ.  

Ажил олгогчийн зүгээс тухайн ажлын байрны шалгуур шаардлага хангаагүй 

албан тушаалтныг уг ажлын байранд томилсон төдийгүй үндсэн цалинг тогтоохдоо  

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2007 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 354 

дүгээртогтоолыг зөрчиж 2016 оны 3-10 дугаар сарын хугацаанд 663808/ТЗ.6.1-

547759/-/ТЗ.3.1-464783/=82976*8сар=663808/төгрөгийн цалинг илүү тооцож олгосон 

байна. 

 12 жилийн  бүрэн дунд сургууль: 

Байгууллагын эд хариуцагчийн эзэмшилд байгаа хүнсний болон бусад 

хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтанд хяналт хийхэд агуулахад байгаа хөрөнгийн 

эмх цэгц хангалтгүй, ашиглалтанд ороогүй хадгалагдаж байгаа шинэ хөрөнгүүдийг 

эмх замбараагүй хураасан, шороо тоосонд дарагдсан байдалтай байгаа, махны 

агуулахад өөр төрлийн хэрэгцээгүй барилгын материал хадгалсан, эд хариуцагч 

агуулахын бүртгэлийг өдөр тутам хөтөлдөггүй учраас тухайн өдрийн агуулахад 

байгаа хөрөнгийн үлдэгдлийг хянах боломжгүй,  хоолны цэсээ үндэслэн сарын 

сүүлд агуулахын бүртгэлийг хөтөлж байгаа нь Санхүү эдийн засгийн сайд, 

Үндэсний статистикийн газрын даргын 2002 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 

171/111 дүгээр тушаалаар баталсан “Эд хариуцагчийн эрх үүргийн дүрэм”-ийн 

НХМаягт БМ-5 /Материал, үнэ бүхий зүйлийн хөдөлгөөнийг эд хариуцагчид “Бараа 

материалын үнэ бүхий зүйлийн орлого, зарлагын баримт”-ыг үндэслэн агуулахын 

бүртгэлийг биет нэгжээр хөтөлж өдөр тутмын үлдэгдлийг тодорхойлохын хамт 

тайлант хугацаанд хариуцагч нягтлан бодогчоор тайлангаа хянуулж үлдэгдлийг 

батлуулан гарын үсэг зуруулна. 



 

Сум хөгжүүлэх сан: 

Цогт сумын “Сум хөгжүүлэх сан”-аас  олгосон хөнгөлөлттэй зээлийн 

үлдэгдэлтэй иргэдийн зээлийн хувийн хэрэг бүрдүүлэлт, зээл олголт, зээл, хүүгийн 

эргэн төлөлт, төслийн хэрэгжилт, чанарт үнэлэлт өгч ажиллалаа.  

Зээлдэгчдийн зээлийн хувийн хэргийн бүрдэлтэй танилцахад доорх алдаа 

дутагдал нийтлэг илэрч байлаа. Үүнд: 

Зээлдэгч, хамтран зээлдэгчийн зураг бүхий анкетийг авдаггүй. 

Гэрээ хийсэн боловч, наториатаар батлуулдаггүй, гэрээний гараар нөхөж 

бичих бичвэрийг бүрэн гүйцэд хөтөлдөггүй. 

Зээлийн гэрээ зөрчиж төлөлт хийгээгүй, хугацаа хэтэрсэн зээлийн дүнд 

тооцох торгууль, зээлийн гэрээнд алдангийн хэмжээг харилцан адилгүй 

тогтоосон./Алданги сарын 3%-н хүүтэй 22 зээлдэгч,алданги сарын 05%-н хүүтэй 

30зээлдэгч, алдангийн хэмжээ тусгаагүй 10 зээлдэгч / 

Төсөл хүлээн авч, сонгон шалгаруулах үүрэг бүхий зээлийн зөвлөл төслийг 

хэлэлцэхдээ, зээл хүсэгч нэг бүрээр нухацтай хэлэлцэж, эрсдэлийг тооцдоггүй. 

Зээлийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга төсөл хүлээж аваад, зээл 

хүсэгчийг нэг бүрчлэн судалж, эрсдэлийг тооцож, зээлийн зөвлөлийг мэдээллээр 

хангаж ажилладаггүй. 

Зээлийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга хурлын тэмдэглэлийг нарийн 

хөтөлдөггүй, өмнөх тэмдэглэлээ хуулбарлах замаар нэр төдий баримт бүрдүүлдэг. 

Нягтлан бодогч, төрийн сангийн мэргэжилтэн гүйлгээ хийхдээ зээлийн 

хувийн хэргийн бүрдлийг харгалздаггүй. 

Гэрээнд заасан зээл ашиглах хугацаанд ногдох нийт хүүг урьдчилан 

төлүүлэхдээ буруу тооцож санд төвлөрүүлсэн. 

Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагаа авдаггүй. Бусад арилжааны 

банкуудад зээлтэй эсэхийг харгалздаггүй. 

Зээлийн барьцааны гэрээ хийдэггүй, хөрөнгийн барьцаа баталгаа 

гаргуулдаггүй, нотлох баримт бичгийг хувийн хэрэгт хавсаргадаггүй.  

Оршин суудаг хаягийн тодорхойлолт, ам бүлийн байдал, малын тоо зэргийг 

тусгасан багийн даргын тодорхойлолтыг гаргуулж авдаггүй. 

Хугацаа хэтэрсэн зээлийг төлүүлэх талаар тодорхой ажил зохион байгуулж, 

шаардлагыг өндөржүүлж ажиллаагүйгээс нийт зээлдэгчдийн дунд сөрөг ойлголт 

төрүүлсэн зэрэг нь “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн журмыг зөрчиж байна. 

 



 

  

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн 

аудитаар орж, сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга өөртөө шийдвэр 

гарган 0.3 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон зөрчилд төлбөрийн акт тогтоосон 

байна. 

  Засаг даргын Тамгын газар 

Цогт сумын ЗДТГ-ын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөс дуусгавар 

болсон, жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд аймгийн аудитын 

газраас аудит хийж “Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт өгсөн байна. Шалтгалтаар: 

 1. Тус байгууллагын тээвэр шатахууны зардлыг давтан тооцох боломжгүй, 

хэн хэзээ ямар автомашинаар хэдэн км зам явсан эсэх тодорхойгүй, нягтлан 

бодогч шатахууны тооцоог бодоогүй, анхан шатны баримтын бүрдэл хангалтгүй, 

 Тухайн онд өмнөх оны 330.0 мянган төгрөгийн дүн бүхий албан томилолтын 

олговрыг олгосон, 

 Бараа материалыг НББ болон эд хариуцагчийн тайлантай тулгах гэсэн 

боловч нярвын тайлангийн бараа материалын орлого, зарлага болон үлдэгдэл нь 

тодорхойгүй, нягтлан бодогч нь эд хариуцагчийн тайланг хянаж, сар бүр тооцоо 

нийлж ажиллаагүй зэрэг зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар хугацаатай албан 

шаардлага хүргүүлсэн байна.  

2. Аудитаар илэрсэн зөрчил дутагдалтай холбоотойгоор нягтлан бодогч 

Б.Мягмарсайханд хариуцлага ногдуулж хариу мэдэгдэхээр албан шаардлага мөн 

хүргүүлсэн байна. 

3. Засаг даргын бэлтгэл хөрөнгийн зардлаас гарсан ажил үйлчилгээнээс 1.1 

сая төгрөгийн татвар суутган тооцоогүй, 

 Бичиг хэргийн ажилтанд нууцын нэмэгдэл 0.045 сая төгрөгийг үндэслэлгүй 

нэмж олгосон, 

 Албан томилолтоор ажилласан 2 ажилтанд 0.098 сая төгрөгийн томилолт 

илүү олгосон, томилолтоор ажилласан ажилтанд 0.72 сая төгрөгийн хоолны 

хөнгөлөлтийг албан томилолттой давхардуулан илүү олгосон, 

2.295 сая төгрөгийн шатахууныг анхан шатны баримтын бүрдэлгүйгээр 

зарцуулсан зэрэг зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 4.2 сая төгрөгийг орон нутгийн 

төсөвт төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоосон байна. 



4. Жилийн эцсийн хөрөнгийн тооллогоос үндсэн хөрөнгийг 35.12 сая 

төгрөгөөр, бараа материалыг 273.3 сая төгрөгөөр тус тус дутуу тоолж хариуцлага 

алдсан тооллогын комиссын дарга, гишүүдэд хариуцлага тооцож хариу 

мэдэгдэхээр мөн албан шаардлага хүргүүлсэн байна.   

Эрүүл мэндийн төв: 

2018 онд аудит хийгдээгүй байна. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

Ерөнхий боловсролын 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 зөрчил илрээгүй байна 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

Цогт 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. 

 Материаллаг бус алдаа зөрчил илрээгүй болно. 

Соёлын төв: 

 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн 

аудитаар орсон бөгөөд зөрчил илрээгүй байна. 

Сум хөгжүүлэх сан: 

2018 оны санхүүгийн жилийн эцсийн тайлангаар Хязгаарлалттай санал 

дүгнэлт авсан байна. Шалгалтаар Сум хөгжүүлэх сангийн батлагдсан төлөвлөгөөг 

үндэслэлтэй тооцоогүй 27.5 сая төгрөгийн зөрчил илэрсэнд хугацаатай албан 

шаардлага хүргүүлсэн байна.  

Сум хөгжүүлэх сангийн Улсын үзлэгээр: 

1.Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан зээлдэгч нарын хувийн хэргийг бүрэн 

бүрдүүлээгүй байгаа нь “Журам батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын  2016 

оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 153 дугаар тогтоол хавсралт журмын 4.8 

/Сумын Засаг дарга зээлдэгчийн талаарх дараах баримт бичгийг эх хувиар нь 

баримтжуулан хадгална. /4.8.1 Зээлдэгчийн анкет, 4.8.2 Зээл олгохыг хүссэн 

өргөдөл, 4.8.3 Оршин суугаа газрын тодорхойлолт, 4.8.6 Зээлийн болон 

барьцааны гэрээ, 4.9 /Сумын Засаг дарга энэ журмын 4.8-д зааснаас гадна 



төслийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн талаарх бусад мэдээллийг тухай бүр 

баримтжуулан хадгална./ дахь заалтуудыг 

2. Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөс 30-н зээлдэгчтэй холбоотой 97408461 

төгрөгийг гэрээний хугацаанд дансанд төвлөрүүлээгүй байгаа нь “Журам батлах 

тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын  2016 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 

153 дугаар тогтоол хавсралт журмын 3.5/сангийн үйл ажиллагаагны талаар сумын 

Засаг дарга дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ/ 3.5.5/Зээл зээлийн хүүгийн орлогыг 

сангийн дансанд төвлөрүүлэх/ дахь заалтыг 

3. Сангийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих үүрэг бүхий хяналтын зөвлөлийн 

хяналт шалгалтын дүн, орлого, зарлагын гүйцэтгэлийг сумын ИТХ-аар хэлэлцээгүй 

байгаа нь “Журам батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын  2016 оны 03 

дугаар сарын 14-ний өдрийн 153 дугаар тогтоол хавсралт журмын 3.3.4 /сангийн 

үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүн, орлого, зарлагын 

гүйцэтгэлийн тайланг хэлэлцэн зохих журмын дагуу шийдвэрлэх;/-ыг4 

4. Сангаас олгосон зээлийн хүүгийн орлогын зарцуулалтыг сумын ИТХ-аар 

батлуулж хэвшээгүй байгаа нь “Журам батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн 

газрын  2016 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 153 дугаар тогтоол хавсралт 

журмын 3.5.7 /сангаас олгосон зээлийн хүүгийн тухайн жилийн орлогыг 

зарцуулах саналыг энэ журмын 1.8-д заасны дагуу боловсруулж, жил бүрийн 

сумын төсөвтэй хамт иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулах;/-ыг 

5. Сангийн хяналтын зөвлөл, Сонгон шалгаруулах зөвлөлд Баялаг 

бүтээгчдийг дэмжих холбооны төлөөллийг оруулаагүй, Хяналтын зөвлөлд бүх 

багийн төлөөллийг оруулаагүй,  Хяналтын зөвлөлийг сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчээр 

ахлуулаагүй байгаа нь “Журам батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын  2016 

оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 153 дугаар тогтоол хавсралт журмын 

3.3.2./сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, зээлийн ашиглалт, эргэн төлөлтөд 

хяналт тавих чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийг тухайн сумын иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын тэргүүлэгчээр ахлуулан, Засаг даргын Тамгын газрын 

Төрийн сангийн мэргэжилтэн, Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо болон баг тус 

бүрээс нэг иргэний төлөөллийг оролцуулан байгуулж ажиллуулах;/, 3.3.3. 

/сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийг сонгон шалгаруулах чиг үүрэг бүхий 

орон тооны бус Зөвлөлийг тухайн сумын Засаг даргаар ахлуулан, Засаг даргын 

Тамгын газрын жижиг, дунд үйлдвэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Баялаг 

бүтээгчдийг дэмжих холбоо, банк болон баг тус бүрээс нэг иргэний төлөөллийг 

оролцуулан байгуулж ажиллуулах;/-ыг тус тус зөрчсөн байна. 

 



 

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ,ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

Тус сумын төсөвт байгууллагууд 2018 он, “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн 2019 оны 

санхүүгийн анхан шатны баримтаас санхүүгийн тайлан хүртэлх 

хугацааныудирдамжид заасан баримтуудыг нэгбүрчлэн тулган шалгалаа. 

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

хуваарилан, хариуцаж хяналт шалгалт хийв. 

д/д Овог нэр Албан тушаал Байгууллага, сангийн нэр 

1 Ц.Баттөр 
СХШ-ын Улсын 

байцаагч 
Засаг даргын тамгын газар, Эрүүл 

мэндийн төв. 

2 А.Бүрэндэлгэр 
СХШ-ын Улсын 

байцаагч 
Ерөнхий боловсролын сургууль, 

Сум хөгжүүлэх сан 

3 Б.Дэлгэрбаяр Дотоод аудитор 
ИТХ, Хүүхдийн цэцэрлэг, Соѐл 

мэдээллийн төв 

 

Шалгалтаар дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. 

   Сум хөгжүүлэх сан: 

“Сум хөгжүүлэх сан”-аас 2019 онд зээл авсан иргэдийн зээлийн хувийн 

хэргийн бүрдэл холбогдох баримт материалтай танилцан ззээлдэгчидтэй уулзаж 

тулгалт хийн, байнгын оршин суух хаяг дээрээ тухайн үед байсан иргэдтэй зээлийг 

зориулалтын дагуу зарцуулсан эсэхэд хяналт шалгалт хийв. Тус онд олгосон 

зээлийн хүүг хугацаанаас өмнө авч санд төвлөрүүлснийгзалруулах талаар 

мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

2019 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн байдлаар хүүхдийн ирц бүртгэж 

хоолны цэсэнд бичигдсэн хүүхдийн тоотой тулган, 2018 онд худалдаж авсан 

нормын хувцас зөөлөн эдлэлд биечлэн тооллого хийв. 

Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн “Дотоод хяналт хариуцсан ажилтанг томилж, 

журам батлах тухай” 2014 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/01 дүгээр 

тушаалаар туслах багш Д.Мөнхмядаг, П.Батцэцэг нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр 

дотоод хяналтын нэгж томилсон байна. 2018 онд нийт 11 ажил хэрэгжүүлэхээр 

төлөвлөгөө батлуулж, үүнээс 9 ажил хэрэгжүүлсэн байна. 

Соёлын төв: 

2019 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр 2018 онд худалдаж авсан ном, 

урлагийн хувцасанд тооллого хийхэд зөрчил дутагдал илрээгүй болно. 

Соѐлын төвийн эрхлэгчийн “Дотоод хяналт шалгалтын ажилтан томилох 

тухай” 2015 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн Б/02 дугаар тушаалаар номын 



санч, мэдээллийн ажилтан Ч.Элбэгмааг дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтнээр 

томилсон байна. 2018 онд хийх ажлын төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний биелэлт гарган 

байгууллагын даргаар батлуулан ажилласан байна. 

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар: 

Цогт сум: 

Сумын Засаг дарга буюу төсвийн ерөнхийлөн захирагч 2016 онд солигдсан 

байхад өнөөг хүртэл Т.Сүхбаатарын мэдээлэл хэвээр хадгалагдаж байгааг 

шалгалтын явцад залруулж ажиллалаа. 

ЗДТГ: 

1. 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, 29-н мэдээллийг хугацаа хоцорч тус тус байршуулсан байлаа. Шилэн 

дансны цахим системд хөндлөнгөөс нэвтэрч чанарт үнэлгээ хийхэд дараах 

байдалтай байлаа. Үүнд: 

Тухайн цэсэнд байршуулах мэдээлэл гараагүй тохиолдолд 0 тавьж 

хадгалсан, тоон мэдээллийг төгрөгөөр илэрхийлэлгүй мянгачилсан, тайлбар 

оновчгүй товчилсон, 2018 онд “Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ мэдэгдэх, зөрчил 

үүссэн тухай мэдэгдэл”-ийн маягтаар 2 удаа мэдэгдэл гаргасан боловч байхгүй гэж 

худал мэдээллэсэн зэрэг алдаа дутагдлууд илэрлээ. Шилэн дансны цэсэнд 

мэдээллийг байршуулж ажилласан боловч Шилэн дансны тухай хуулийн 4 дүгээр 

зүйлд заасан зарчмын шаардлагыг бүрэн хангаж ажиллаагүй байгаад анхаарч 

ажиллахыг нягтлан бодогчид чиглэл болгов. 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

2018 онд нийт байршуулбал зохих 149 мэдээллээс, 22мэдээлэл хугацаа 

хоцорч байршуулан, 127мэдээлэл хуулийн хугацаанд байршуулсан байна. 

Байршуулсан мэдээллийн чанарт нэвтрэн үзвэл: 

1. Хагас жилийн санхүүгийн тайлан байршуулаагүй, 0 хэмээх цифр оруулан 

хадгалсан. 

2. Байгууллагын батлагдсан төсвийн мэдээлэл хугацаандаа байршуулсан 

мэт харагдах боловч төсвийн задаргаа оруулахгүйгээр нийт төсвийн дүн оруулсан. 

Эрүүл мэндийн төв: 

1. Тус байгууллагын 2018 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээр Шилэн дансны 

тухай хуулийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийхэд доорх байдалтай байлаа. 

Нийт байршуулбал зохих 149 мэдээллээс 122 мэдээллийг хуулийн 

хугацаанд, 24-н мэдээллийг хугацаа хоцорч тус тус байршуулсан бөгөөд 3-н 



мэдээллийг огт байршуулалгүй орхигдуулсан байна. Шилэн дансны цахим системд 

хөндлөнгөөс нэвтэрч чанарт үнэлгээ хийхэд сумын ЗДТГ-тай ижил зөрчил ирлээ. 

12 жилийн сургууль: 

2018 онд нийт байршуулбал зохих 149 мэдээллээс, 8 мэдээлэл хугацаа 

хоцорч байршуулан, 141мэдээлэл хуулийн хугацаанд байршуулсан байна. 

Байршуулсан мэдээллийн чанарт нэвтрэн үзвэл: 

1. Байгууллагын батлагдсан төсвийн мэдээлэл хугацаандаа байршуулсан 

мэт харагдах боловч төсвийн задаргаа оруулахгүйгээр нийт төсвийн дүн оруулсан. 

2. “Хөрөнгө зарлага болгох тухай” байгууллагын даргын 2018 оны 05 дугаар 

сарын 04-ний өдрийн А/03 дугаар тушаалаар 330.0 мянган төгрөг зарцуулахаар 

шийдвэрлэснийг байршуулаагүй, зарим тушаал шийдвэрийг тухай бүр 

байршуулаагүй, дараагийн саруудад нөхөж байршуулсан байна. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

2018 онд нийт байршуулбал зохих 149 мэдээллээс, 3 мэдээлэл хугацаа 

хоцорч байршуулан, 146мэдээлэл хуулийн хугацаанд байршуулсан байна. 

Байршуулсан мэдээллийн чанарт нэвтрэн үзвэл: 

1. 2018 оны 01 дүгээр сард төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, 

гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлт цэсэнд мэдээлэл хугацаандаа байршуулсан мэт 

харагдах боловч хоосон хүснэгт татаж оруулсан.  

2. Байгууллагын гаргасан тушаал шийдвэрийг тухай бүр байршуулдаггүй, 

улирал бүрийн сүүлийн сард нөхөж байршуулдаг. Жишээ нь: “1 дүгээр улирлын 

мөнгөн урамшил олгох тухай” байгууллагын даргын 2018 оны 4 дүгээр сарын 23-

ны өдрийн А/04 дүгээр тушаалыг 2018 оны 06 дугаар сард байршуулсан байна. 

Соёлын төв: 

2018 онд нийт байршуулбал зохих 149 мэдээллээс, 6 мэдээлэл хугацаа 

хоцорч байршуулан, 143мэдээлэл хуулийн хугацаанд байршуулсан байна. 

Байршуулсан мэдээллийн чанарт нэвтрэн үзвэл: 

1. 2018 оны 01 дүгээр сард төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, 

гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлт цэсэнд мэдээлэл хугацаандаа байршуулсан мэт 

харагдах боловч хоосон хүснэгт татаж оруулсан.  

2. “Уран бүтээлийн зардлаас хөрөнгө гаргах тухай” байгууллагын даргын 

2018 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/04 дүгээр тушаалаар нийт 100.0 мянган 

төгрөг зарцуулсан боловч шилэн дансны мэдээллийн системд баршуулаагүй 

байна. 

 ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ 

ШАЛТГААН,ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 



 Засаг даргын Тамгын газар: 

1. 

д/д Захирамжийн огноо 
Захирамжийн 

дугаар 
Утга 

Мөнгөн дүн 
/төг/ 

1 2019.01.30 А/08 Сумын аваргуудыг 
тодруулж шагнах тухай 

5000000 

2 2019.02.11 А/13 Хөрөнгө гаргах тухай 600000 

3 2019.02.11 А/14 Хөрөнгө гаргах тухай 2000000 

дүн 7600000 

 

Сангийн сайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 239 дүгээр 

тушаалыг үндэслэн 2019 онд  7600.0 мянган төгрөгийг зарцуулсан байгаа нь 

“Журам шинэчлэн батлах тухай” сангийн сайдын 2018.12.31-ний өдрийн 318 

дугаар тушаалыг 

2. Засагдаргын Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын ээлжийн амралтын 

олговрыг тооцох цалин хөлсний бүрэлдэхүүнд хоолны хөнгөлөлтийг оруулж 

тооцсон байгаа нь “Журам батлах тухай” Монгол улсын Нийгмийн хамгаалал, 

Хөдөлмөрийн сайдын хамтарсан 2005 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 55 

дугаар тушаалын хавсралт журмын 4/.................../унаа, түлш, байр, хоолны 

хөнгөлөлт/-ийг ажилтны цалин хөлсний бүрэлдэхүүнд оруулахгүй/-т заасныг  

3. Наранцэцэг овогтой Оюунбилэгийн ээлжийн амралтын эцсийн тооцоо 

бодсон тооцоолол. 

№ 

Ээлжийн 
амралтын 

эцсийн 
тооцооны зөрүү 

А.О Даатгуулагчаас Хөнгөлөлт ХАОАТ ҮЭ Гарт олгох 

1 183765 22052 20215 - 16355 1838 145357 

 

 Н.Оюунбилэгт 183.7 мянган төгрөгийн олговрыг дутуу олгосон байгаа нь “Ээлжийн 

амралт олгох заавар”-ын 15/ажилтан ажлаас халагдсан үед ажил олгогч нь түүнтэй 

ээлжийн амралтын тооцоог заавал хийнэ, а) Ажилтанд ажилласан хугацаанд нь 

ногдох амралтын тооцооны дагуу мөнгөн олговор олгох/-д заасныг тус тус 

зөрчжээ. 

Цогт сумын Эрүүл мэндийн төв: 

1. Хөрөнгө зарцуулах тухай дараах мэдээллийг Шилэн дансны нэгдсэн системд 

байршуулалгүй орхигдуулсан байна. Үүнд: 

д/д 
Шийдвэрийн 

дугаар 
Шийдвэрийн 

огноо 
Мөнгөн дүн 

/төг/ 
Талбар 

1 2018.02.25 А/08 250000 Нормын хувцас олгох тухай 

2 2018.05.16 А/11 135000 Нормын хувцас олгох тухай 

3 2018.08.28 А/14 118000 Нормын хувцас олгох тухай 

4 2018.10.23 А/15 30000 Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай 



5 2018.11.28 А/16 84000 Нормын хувцас олгох тухай 

6 2018.12.24 А/18 593000 Нормын хувцас олгох тухай 

дүн 1210000  

 

 1210000 төгрөгийн дүн бүхий 6-н удаагийн “Хөрөнгө зарцуулах тухай” 

шийдвэрийг Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд байршуулж нийтэд 

мэдээллээгүй байгаа нь Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн 

агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 4.1.13/.............. аливаа 

шийдвэрийг гарсан өдрөөс хойш 7 хоногийн дотор  энэхүү журмын 10 дугаар 

хавсралтад заасан маягтын дагуу PDF, EXCEL, XML форматаар/ -дзаасныг 

2. Жолоочийн тооцооны хуудсыг тухай бүр стандартын дагуу үнэн зөв 

хөтөлж, шатахуун зарцуулалтыг тайлагнаагүй, дуудлагын журналтай зөрүүтэй 

байгаа нь Санхүү, эдийн засгийн сайд, үндэсний статистикийн газрын даргын 

2002 оны 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн 171/111 тоот тушаалаар баталсан 

“Өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх анхан 

шатны бүртгэлийн маягтыг нөхөх заавар” болонНягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай хуулийг 

3. 2018 оны 09 дүгээр сарын 28-нд сумын эргэлтийн эмийн сангаас 280.0 

мянган төгрөгийн үнэ бүхий Пульсоксиметр худалдан авсан байна. Уг багаж нь 

авсан цагаас хойш ажиллаагүй байгаа Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай 

хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.1./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./ дэх заалтыг  

4. Эргэлтийн эмийн сангаас тендер бусаар эмчилгээнд хэрэглэсэн эм, 

эмнэлгийн хэрэгслийн тооцоог сар бүр ахлах сувилагч, эмийн санч, нягтлан бодогч 

тооцоо нийлэлгүйгээр төлбөр барагдуулсан байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай хуулийг тус тус зөрчжээ. 

 Сум хөгжүүлэх сан: 

 1. Сум хөгжүүлэх сангаас 2019 оны 06 дугаар сарын 21-нд Н.Балганжавд 

8000.0 мянган төгрөг, Б.Анхбаярт 5000.0 мянган төгрөг, С.Нэмэхбаярт 5000.0 

мянган төгрөг, 2019 оны 06 дугаар сарын 26-нд Г.Мөнхжаргалд 6000.0 мянган 

төгрөгийн зээл олгохдоо зээлийн хүүг зээл ашиглалт, эргэн төлөлттэй 

уялдуулалгүйгээр 2160.0 мянган төгрөгийгсуутган авч сум хөгжүүлэх санд 

төвлөрүүлсэн байгаа нь Засгийн газрын 2016 оны 153 дугаар тогтоолын хавсралт 

Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, тайлагнах, хяналт тавих 

журмыг зөрчсөн байна. 

          Дээрх зөрчилд 1 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэв. 



          Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Ерөнхий боловсролын сургууль, Хүүхдийн 

цэцэрлэг, Соѐл, мэдээллийн төв зэрэг байгууллагуудад зөрчил илрээгүй байна. 

НАЙМ: АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАЛЦАА, ЗӨВЛӨГӨӨ. 

Шалгалтад хамрагдсан байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагааг шалгах 

явцад илэрсэн зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх талаармэргэжил арга зүйн 

заавар зөвлөгөө өгч “Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах 

талааранхааруулж. Шалгалтаар нийт 183.7 мянгантөгрөгийн зөрчил илэрсэнд 

Улсын байцаагчийн төлбөрийн акт тогтоож, 2160.0 мянган төгрөгийн зөрчилд 2 

заалт бүхий  албан шаардлага 2-ыг хүргүүлэв. 

 ЕС:  ДҮГНЭЛТ 

 Сумын төсөвт байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагааны зөрчил өмнөх 

шалгалтаас эрс буурсан нь саашаалтай байна.  

АРВАН :ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ: 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Соёлын төв, Хүүхдийн цэцэрлэг: 

Жолоочийн тооцооны хуудсанд дуудсан бичиг, батлагдсан удирдамжийг 

хавсаргаж  хэвших. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

1. Ээлжийн амралтын хоногийг зөв тооцож олгох. 

 2. Ажлаас чөлөөлөгдөж байгаа ажилтнуудтай эд хөрөнгийн болоод бусад 

тооцоог “Тойрох хуудас”-аар хийж хэвших, байгууллагын удирдлагын шийдвэрээр 

ажил хүлээлцэх комисс томилж уг шийдвэрийн хэрэгжилтэд эргэж хяналт тавьдаг 

байх, комиссын бүрэлдэхүүн ажил хүлээлцсэн акт үйлдэн баримтжуулж хэвших. 

 Эрүүл мэндийн төв: 

 1. Эргэлтийн эмийн сантай тооцоо нийлсний дараа төлбөр барагдуулах. 

 2. Шатахуун зарцуулалтад онцгой анхаарах. 

Сум хөгжүүлэх сан 

        1.“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. 

         2. Сангаас зээл олгохдоо эрсдэлээ тооцох, зээлийн гэрээнд заасан 

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

хуулийн этгээдээс сангийн хөрөнгийг эргүүлэн татах, гэрээ цуцлах ажлыг зохион 

байгуулах. 



3. Нэг чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулах төслүүдийг давхардуулан 

санхүүжүүлэхээс аль болох зайлсхийх. 

         4.   Зээлдэгчийг бүрэн судлаж, төслийн өгөөжийг тооцож ажиллах. 

         5. Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагаагаар бусад арилжааны банкуудад 

зээлтэй нь тогтоогдсон зээл хүсэгчид зээл олгохгүй байх. 

         6. Зээл, зээлийн хүүгхугацаандаа төлөөгүй иргэдийг шүүхэд шилжүүлэх. 

Нийтлэг: 

  1. Засгийн Газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолын дагуу байгууллагын 

дотоодын хяналтын жилийн ажлын төлөвлөгөөг дэлгэрэнгүй, тодорхой болгон 

шинэчилж, удирдлагаар батлуулах, хяналт шалгалтыг удирдамжийн дагуу 

чанартай хийж,  хяналт шалгалт хийсэн тухай танилцуулгыг бичиж, байгууллагын 

удирдлага, нийт ажилчдад танилцуулан, илэрсэн зөрчил дутагдалд тодорхой арга 

хэмжээ авч, хөндлөнгийн хяналтын байгууллагуудаас хийсэн шалгалтаар илэрсэн 

зөрчил дутагдлыг давтан гаргахгүй байж, ирээдүйд учирч болох эрсдэлээс 

урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах. 

 Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж, цаашид давтан зөрчил гаргахгүй 

байхад онцгой анхаарч, Улсын байцаагчийн актын төлбөрийг барагдуулан, албан 

шаардлагын биелэлтийг хангуулж, 2019 оны 11 дүгээр 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,төрийн сангийн мэргэжилтэн, нягтлан бодогч нарт шалгалтын 

бүрэлдэхүүний зүгээс үүрэг болгож байна. 
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