
 

 

 

  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 11 

дугаар сарын 11-ний өдрийн 21-03/06/27дугаар 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 Чандманьсумын 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 

СанхүүгийнхяналтшалгалтынУлсынахлах байцаагчЧ.Дулмааахалж, 

СанхүүгийнхяналтшалгалтынУлсынбайцаагчЦ.Баттөр, А.Бүрэндэлгэр, 

Б.Дэлгэрбаяр нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр2019 оны 11 дүгээр сарын 18-ныөдрөөс 

11 дүгээр сарын 20-ныөдрийгдуусталажлын 3-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 Чандмань сумын ИТХ-ын даргаар Н.Сутай, Засаг 

дарга, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар Н.Дагвадорж, Засаг даргын Тамгын 

газрын даргаар  Ж.Самбуу, Сургуулийн захирлаарЦ.Жүгдэрнамжил, Сумын эрүүл 

мэндийнтөвийн даргаар Ч.Бат-Эрдэнэ, Цэцэрлэгийн эрхлэгчээр Ц.Лханзмаа, 

Соѐлын төвийн эрхлэгчээр Ц.Лханаажав, Соѐл, боловсрол хариуцсан нягтлан 

бодогчоор Х.Цогтбаатар, ИТХ, Эрүүл мэндийн төв, ЗДТГ-ын нягтлан 

бодогчоорЭ.Нямжаргал,төрийн сангийн мэргэжилтнээр Ч.Нарантуяа, Санхүүгийн 

албаны даргаар Ж. Чанцалдулам, “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн хөрөнгийн 1 дүгээр 

гарын үсгийг сумын Засаг дарга Н.Дагвадорж, 2 дугаар гарын үсгийг Э.Нямжаргал 

нар зурж төсвийн болон сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулж ирсэн байна. 

 

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны төлөвлөгөөт, шалгалтанд 2016 онд 

хамрагдаж дараах зөрчлүүд илэрсэн байна. 

Иргэдийн төлөөгчдийн хурал: 

1. Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцэлгүйгээр “Хөрөнгө 

зарлага болгох тухай” сумын ИТХТ-ийн 2015 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн 16 

дугаар тогтоолоор Сумын ИТХ-ын дарга Н.Сутай нь өөрөө өөртөө шийдвэр гаргаж 

үндсэн цалингийн 40 хувиар тооцож 320.1 мянгантөгрөгийн урамшил авсан байна. 

Энэ нь “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах,  

ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай” хуулийн 11 дүгээр 

зүйлийн11.1./Албантушаалтаналбанүүргээгүйцэтгэхдээөөрийнболонөөртэйньх

амааралбүхийэтгээдийнхувийнашигсонирхлыгхөндсөнзахиргаанышийдвэргаргах

, удирдах, хяналт шалгалтхийх, хариуцлагахүлээлгэх, гэрээбайгуулах, 

эдгээрийгхэлэлцэх, бэлтгэх, оролцохзэрэгүйлажиллагааявуулахыгхориглоно./дэх 

заалтыг 

 Сумын Засаг даргын Тамгын газар: 

 1.“Төрийн албан хаагчид, үйлчилгээний зарим албан тушаалтны цалингийн 

сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай”  сумын Засаг даргын 2016 оны 01 



дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/08 дугаар захирамжаар Санхүүгийн албаны нягтлан 

бодогч нарын үндсэн цалинг тогтоож цалин олгохдоо нягтлан бодогч 

Ч.Ундралчимэгт 234.5 /ТҮ.8.2-560865/-/ТҮ.7.2-539547/=21318*11сар=234498/мянган 

төгрөгийн, нягтлан бодогч Э.Нямжаргалд 232.2 /ТҮ.8.1-556393/-/ТҮ.7.1-

535286/=21107*11сар=232177/мянган төгрөгийн нийт  466.7 мянган төгрөгийн цалинг 

дутуу олгосон байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 18 дугаар 

зүйлийн 18.5 дахь заалт/Нягтлан бодогчийн нэг орон тоотой аж ахуйн нэгж, 

байгууллагад ажиллаж байгаа нягтлан бодогч, эсхүл гэрээт нягтлан бодогч нь 

ерөнхий нягтлан бодогчийн үүрэг гүйцэтгэнэ./, Монгол Улсын Засгийн Газрын 

2007 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 354 дүгээртогтоолыг 

 2. Дотоод хяналтыг огт хэрэгжүүлээгүй, дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх журам 

боловсруулаагүй байгаа нь Монгол улсын “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” 

хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” 

хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.1 дэх заалтууд болон Засгийн газрын 2011 оны 311 

дүгээр тогтоолыг  

12 жилийн  бүрэн дунд сургууль: 

1.Эд хариуцагчагуулахынбүртгэлөдөртутамхөтөлдөггүйучраас 

тухайнөдрийнагуулахадбайгаахөрөнгийнүлдэгдлийгхянахболомжгүй,  

хоолныцэсээүндэслэнсарынсүүлдагуулахынбүртгэлийгхөтөлжбайгааньСанхүүэдий

нзасгийнсайд, Үндэснийстатистикийнгазрындаргын 2002 оны 6 дугаарсарын 25-ны 

өдрийн 171/111 дүгээртушаалаарбаталсан “Эдхариуцагчийнэрхүүргийндүрэм”-

ийнНХМаягт БМ-5 /Материал, үнэбүхийзүйлийнхөдөлгөөнийгэдхариуцагчид 

“Барааматериалынүнэбүхийзүйлийнорлого, зарлагынбаримт”-

ыгүндэслэнагуулахынбүртгэлийгбиетнэгжээрхөтөлжөдөртутмынүлдэгдлийгт

одорхойлохынхамттайлантхугацаандхариуцагчнягтланбодогчоортайлангаахя

нуулжүлдэгдлийгбатлуулангарынүсэгзуруулна./-ыг 

2. 2015 онд нийт 30218.3 мянган төгрөгийн гүйлгээг Төрийн сангийн 

төлөөлөгчийн гарын үсэг, тэмдгийн иж бүрдэлгүйгээр шилжүүлсэн байгаа нь 

Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмын 8.6 /Төрийн сан төсөвт байгууллагын 

төлбөрийг гүйцэтгэхдээ үндэслэх баримтуудыг хяналтын хуудастай тулган 

төрийн сангийн тэмдэг дарж баталгаажуулан төсвийн байгууллагад нэг хувийг 

өгнө.Төлбөрийн хүсэлтийн нэг хувь төрийн санд үлдэнэ./ дахь заалтыг, тус 

журмын 8.7 /Төсвийн байгууллага нь төлбөрийн хүсэлтийн үндэслэх 

баримтуудад төрийн сангийн тэмдэг дарагдсан эсэхийг гүйлгээ хийсэн тухай 

бүр хянаж байна./ дахь заалтыг 



3. 2015 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр 2860.0 мянган төгрөгийн гүйлгээг 

захирлын гарынүсэг,тамгагүйгээр шилжүүлсэн байгаа ньТөрийн сангийн үйл 

ажиллагааны журмын 7.5 /Тухайн байгууллага бүртгэлийн данснаас гүйлгээ 

хийхдээ байгууллагын 1 болон 2 дугаар гарын үсэг, байгууллагын тамга, 

тэмдгээр баталгаажсан төлбөрийн болон бэлэн мөнгөний хүсэлтийг энэхүү 

журмын 1, 2 дугаар хавсралтад заасан ТТ-1, ТТ-2 маягтын дагуу 2 хувь үйлдэн 

харьяалагдах төрийн санд ирүүлнэ. Төлбөрийн болон бэлэн мөнгөний хүсэлтийн 

он сар өдөр, хөтөлбөр зориулалт, арга хэмжээ, эдийн засгийн ангилалд засвар 

хийсэн тохиолдолд тухайн байгууллагын тамга, санхүүгийн тэмдгийг засвар 

хийсэн хэсэгт дарж баталгаажуулсан байна. Төлбөрийн болон бэлэн мөнгөний 

хүсэлтийн бусад мэдээлэлд засвар хийхийг хориглоно. Маягт ТТ-1, ТТ-2 нь А5-

аас багагүй хэмжээтэй байна./-дахь заалтыг  

 4.Захирлаар ажиллаж байсан М.Түмэнбаяр 2015 оны 01 дүгээр улирлын 

урамшууллыг  2015 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/08 тушаалаар өөртөө 45 

хувиар тооцож олгожээ. Гэвч Боловсрол, Соѐлын газрын даргын 2015 оны 04 

сарын 28-ны өдрийн А/19 дүгээр тушаалын хоѐрдугаар хавсралтаар нэгдүгээр 

улирлын мөнгөн урамшууллыг 30 хувиар тооцож олгохоор шийдвэрлэсэн байна. 

Энэ нь Монгол Улсын “Төсвийнтухай“ хуулийн 16 дугаарзүйлийн 

16.5.5/батлагдсантөсвийгзориулалтындагуузарцуулах/ -ыг, “Нийтийн албанд 

нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах,  ашиг сонирхлын зөрчлөөс 

урьдчилан сэргийлэх тухай” хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 

11.1/Албантушаалтаналбанүүргээгүйцэтгэхдээөөрийнболонөөртэйньхамаарал

бүхийэтгээдийнхувийнашигсонирхлыгхөндсөнзахиргаанышийдвэргаргах, 

удирдах, хяналт, шалгалтхийх, хариуцлагахүлээлгэх, гэрээбайгуулах, 

эдгээрийгхэлэлцэх, бэлтгэх, оролцохзэрэгүйлажиллагааявуулахыгхориглоно./дэх 

заалтыг тус тус зөрчиж байгаа тул илүү олгосон 15 хувийн урамшуулал болох 82.6 

мянган төгрөгийг төсөвт буцаан төвлөрүүлэхээр төлбөрин акт тогтоов. 

 5.Захирлаар ажиллаж байсан М.Түмэнбаярт 2015 оны 04 дүгээр сарын 

цалин тооцож олгохдоо 25 хувиар ур чадварын нэмэгдэл олгожээ. Гэвч Боловсрол, 

Соѐлын газрын даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/19 дүгээр 

тушаалын гуравдугаар хавсралтаар хоѐрдугаар улирлын ур чадварын нэмэгдлийг 

15 хувиар тооцож олгохоор шийдвэрлэсэн байна. Энэ нь Монгол Улсын 

“Төсвийнтухай“ хуулийн 16 дугаарзүйлийн 

16.5.5/батлагдсантөсвийгзориулалтындагуузарцуулах/ -ыг зөрчиж байгаа тул 

илүү олгосон ур чадварын нэмэгдлийн 10 хувь болох 55.0 мянган төгрөгийг төсөвт 

буцаан төвлөрүүлэхээр төлбөрин акт тогтоов. 



 

 

 Соёлын төв 

1.2015 онд нийт 11236.7 мянган төгрөг, 2016 онд нийт 12492.1 мянган 

төгрөгийн гүйлгээг Төрийн сангийн төлөөлөгчийн гарын үсэг, тэмдгийн иж 

бүрдэлгүйгээр шилжүүлсэн байгаа нь Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмын 

8.6 /Төрийн сан төсөвт байгууллагын төлбөрийг гүйцэтгэхдээ үндэслэх 

баримтуудыг хяналтын хуудастай тулган төрийн сангийн тэмдэг дарж 

баталгаажуулан төсвийн байгууллагад нэг хувийг өгнө.Төлбөрийн хүсэлтийн 

нэг хувь төрийн санд үлдэнэ./ дахь заалтыг, тус журмын 8.7 /Төсвийн байгууллага 

нь төлбөрийн хүсэлтийн үндэслэх баримтуудад төрийн сангийн тэмдэг 

дарагдсан эсэхийг гүйлгээ хийсэн тухай бүр хянаж байна./ дахь заалтыг 

2. 2016 онд нийт 7323.5 мянган төгрөгийн гүйлгээг Соѐлынтөвийнэрхлэгч 

Ц.Лханаажавын гарынүсэг,тамгагүйгээр шилжүүлсэнбайгаа ньТөрийн сангийн үйл 

ажиллагааны журмын 7.5 /Тухайн байгууллага бүртгэлийн данснаас гүйлгээ 

хийхдээ байгууллагын 1 болон 2 дугаар гарын үсэг, байгууллагын тамга, 

тэмдгээр баталгаажсан төлбөрийн болон бэлэн мөнгөний хүсэлтийг энэхүү 

журмын 1, 2 дугаар хавсралтад заасан ТТ-1, ТТ-2 маягтын дагуу 2 хувь үйлдэн 

харьяалагдах төрийн санд ирүүлнэ. Төлбөрийн болон бэлэн мөнгөний хүсэлтийн 

он сар өдөр, хөтөлбөр зориулалт, арга хэмжээ, эдийн засгийн ангилалд засвар 

хийсэн тохиолдолд тухайн байгууллагын тамга, санхүүгийн тэмдгийг засвар 

хийсэн хэсэгт дарж баталгаажуулсан байна. Төлбөрийн болон бэлэн мөнгөний 

хүсэлтийн бусад мэдээлэлд засвар хийхийг хориглоно. Маягт ТТ-1, ТТ-2 нь А5-

аас багагүй хэмжээтэй байна./-дахь заалтыг  

3. Тус байгууллагын эрхлэгч Ц.Лханаажав нь өөрийн төрсөн ах туслах аж 

ахуй эрхлэгч малчин Ц.Түмэндэмбэрэлийг 2009 оны 10 дугаар сарын 01-ний 

өдрийн 23 дугаар тушаалаар малчнаар ажиллуулахаар томилжээ. Гэвч “Ажилчдын 

цалинг шинэчлэн тогтоох тухай” 2014 оны 07 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/06 

тушаалаар  2014 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс галчийн орон тооны цалин 

болох ТҮ-2-1 шатлал буюу 388317 төгрөгөөр цалинжуулсан байна. Шалгалтанд 

хамрагдсан 2015, 2016 оны нийт 23-н сарын цалингийн зөрүүг тооцохдоо тухайн 

малчныг сар бүр хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ болох 192.0 мянган төгрөгөөр  

цалинжуулахаар тооцоолж нийт 954.0 мянган төгрөгийг нөхөн төлүүлэхээр 

төлбөрийн акт тогтоов. Энэ нь “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 

сонирхлыг зохицуулах,  ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай” 

хуулийн 11 дүгээр 



зүйлийн11.1/Албантушаалтаналбанүүргээгүйцэтгэхдээөөрийнболонөөртэйньха

мааралбүхийэтгээдийнхувийнашигсонирхлыгхөндсөнзахиргаанышийдвэргаргах, 

удирдах, хяналт, шалгалтхийх, хариуцлагахүлээлгэх, гэрээбайгуулах, 

эдгээрийгхэлэлцэх, бэлтгэх, оролцохзэрэгүйлажиллагааявуулахыгхориглоно./дэх 

заалтыг, 16 дугаарзүйлийн 

16.5.5/батлагдсантөсвийгзориулалтындагуузарцуулах/ -ыг  

4. Засаг даргын 2016 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/48 дугаар 

захирамжаар эрхлэгч Ц.Лханаажавыг 2016 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 11 

дүгээр сарын 17-ны өдөр хүртэл ээлжийн амралт олгох шийдвэр гаргажээ. 

Ээлжийн амралтаа хугацаанд нь эдэлж дуусаад үргэлжлүүлэн цалингүй чөлөө авч 

Улаанбаатар хотруу эмчилгээнд явсан гэх боловч чөлөө олгосон шийдвэр 

гараагүй байхад 11 дүгээр сарын цалин тооцож олгохдоо 10-н өдрийн цалин 

олгосон байгаа нь Монгол Улсын “Төсвийнтухай“ хуулийн 16 дугаарзүйлийн 

16.5.5/батлагдсантөсвийгзориулалтындагуузарцуулах/ -ыг, “Хөдөлмөрийн 

тухай” хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1/Ажилтны цалин хөлсийг хийснээр, цагаар, 

бусад хэлбэрээр хөдөлмөрийн үр дүнд зөрчиж байгаа тул илүү олгосон 292.0 

мянган төгрөгийг төсөвт буцаан төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоов. 

Хүүхдийн цэцэрлэг 

 1.Эд хариуцагчийн агуулахынбүртгэлөдөртутамхөтөлдөггүйучраас 

тухайнөдрийнагуулахадбайгаахөрөнгийнүлдэгдлийгхянахболомжгүй,  

хоолныцэсээүндэслэнсарынсүүлдагуулахынбүртгэлийгхөтөлжбайгааньСанхүүэдий

нзасгийнсайд, Үндэснийстатистикийнгазрындаргын 2002 оны 6 дугаарсарын 25-ны 

өдрийн 171/111 дүгээртушаалаарбаталсан “Эдхариуцагчийнэрхүүргийндүрэм”-

ийнНХМаягт БМ-5 /Материал, үнэбүхийзүйлийнхөдөлгөөнийгэдхариуцагчид 

“Барааматериалынүнэбүхийзүйлийнорлого, зарлагынбаримт”-

ыгүндэслэнагуулахынбүртгэлийгбиетнэгжээрхөтөлжөдөртутмынүлдэгдлийгт

одорхойлохынхамттайлантхугацаандхариуцагчнягтланбодогчоортайлангаахя

нуулжүлдэгдлийгбатлуулангарынүсэгзуруулна./-ыг 

2.2015 онд нийт 2133.6 мянган төгрөгийн, 2016 онд нийт 16269.7 мянган 

төгрөгийн гүйлгээг Төрийн сангийн төлөөлөгчийн гарын үсэг, тэмдгийн иж 

бүрдэлгүйгээр шилжүүлсэн байгаа нь Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмын 

8.6 /Төрийн сан төсөвт байгууллагын төлбөрийг гүйцэтгэхдээ үндэслэх 

баримтуудыг хяналтын хуудастай тулган төрийн сангийн тэмдэг дарж 

баталгаажуулан төсвийн байгууллагад нэг хувийг өгнө.Төлбөрийн хүсэлтийн 

нэг хувь төрийн санд үлдэнэ./ дахь заалтыг, тус журмын 8.7 /Төсвийн байгууллага 



нь төлбөрийн хүсэлтийн үндэслэх баримтуудад төрийн сангийн тэмдэг 

дарагдсан эсэхийг гүйлгээ хийсэн тухай бүр хянаж байна./ дахь заалтыг тус тус 

 3. Эрхлэгч П.Лханзмаа нь 2016 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс 14-ний 

өдөр хүртэл Улаанбаатар хотод сургалтанд хамрагджээ. 2015 оны 12 дугаар 

сарын 24-ний өдөр замын зардал, томилолтын олговор болох 180.0 мянган 

төгрөгийг авахдаа анхан шатны баримтгүйгээр 33.0 мянган төгрөгийг илүү тооцож 

авсан байгаа нь “Нягтланбодохбүртгэлийнтухай” хууийн 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 тус тус зөрчсөн 

байна. 

 Эрүүл мэндийн төв: 

2015 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдөр 111.4 мянган төгрөгийн дүн бүхий 

гүйлгээний баримтанд нягтлан бодогчийн гарын үсэггүй, 2015 оны 10 дугаар сарын 

28-ны өдрийн 630.0 мянган төгрөгийн дүн бүхий гүйлгээний баримтанд төсвийн 

шууд захирагч гарын үсэг зурж, байгууллагын тэмдэг дарж баталгаажуулаагүй,  

2015 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 828.0 мянган төгрөгийн дүн бүхий, 2015 

оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 792.8 мянган төгрөгийн  дүн бүхий, 2015 оны 09 

дүгээр сарын 30-ны өдрийн 3168.8 мянган төгрөгийн дүн бүхий, 2015 оны 09 дүгээр 

сарын 25-ны өдрийн 364.0 мянган төгрөгийн дүн бүхий, 2015 оны 12 дугаар сарын 

02-ны өдрийн 286.5 мянган төгрөгийн  дүн бүхий гүйлгээний баримтуудад төрийн 

сангийн мэргэжилтэн гарын үсэг зурж, тэмдэг дарж баталгаажуулаагүй байгаа нь 

Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмыг 

2015 онд галч нарт  хор саармагжуулах бүтээгдэхүүний үнийг бэлнээр 

олгосон байгаа нь Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 06 дугаар 

сарын 19-ний өдрийн 171 дүгээр тушаалын тайлбар хэсэгт хүнсний бүтээгдэхүүний 

оронд бэлэн мөнгө олгохгүй, хүнсний бүтээгдэхүүнийг заавал ажлын байранд 

хэрэглүүлнэ, шингэн бүтээгдэхүүний хэмжээ 250 граммаас багагүй байна гэснийг 

2015 оны 01 болон 02 дугаар саруудад галч нарын ажлын гарааг 

харгалзалгүйгээр хор саармагжуулах бүтээгдэхүүний үнийг бэлнээр олгож төрд 

117.5 мянган төгрөгийн хохирлыг учруулсан байгаа нь Монгол Улсын “Төсвийн 

тухай” хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 /батлагдсан төсвийг зориулалтын 

дагуу зарцуулах/ дахь заалтыг 

2015 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 06-ны өдрүүдэд аймгийн Эрүүл 

мэндийн газарт албан томилолтоор ажилласан эх баригч, бага эмч М.Янжинлхам, 



Эрүүл мэндийн төвийн дарга Ч.Бат-Эрдэнэ нарт тус бүр 10.0 мянган төгрөг, нийт 

20.0 мянган төгрөгийн хоолны хөнгөлөлт эдлүүлсэн байгаа нь Монгол Улсын 

“Төсвийн тухай” 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 /батлагдсан төсвийг зориулалтын 

дагуу зарцуулах/ дахь заалтыг 

Бараа материал үнэт зүйлийн нэр төрлийн тайлан дахь үлдэгдлийг агуулах 

дахь хүнсний материалтай тулгахад 7-н нэр төрлийн 34120-н төгрөгийн хүнсний 

материал дутагдаж байгаа нь Эд хариуцагчийн эрх үүргийн дүрмийн 2.10/Өөрийн 

хариуцаж байгаа зүйлийн орлого, зарлагын болон үлдэгдлийн мэдээ тайланг 

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

заасныг 

Эргэлтийн эмийн сангаас тендер бусаар зарцуулсан эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийн үнэнд 557.3 мянган төгрөгийг илүү шилжүүлсэн байгаа нь Монгол 

Улсын “Төсвийн тухай”  хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 /батлагдсан төсвийг 

зориулалтын дагуу зарцуулах/ дахь заалтыг  тус тус зөрчиж байна.      

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 728.9 мянган төгрөгийг орон 

нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, 2 заалт бүхий хугацаатай 

албан шаардлагыг  хүргүүлэв. 

Сум хөгжүүлэх сан: 

Чандмань 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: 

Шинэчлэгдсэн журмын дагуу зээлдэгч, хамтран зээлдэгчийн зураг бүхий 

анкетийг нөхөн авч, хувийн хэрэгт хавсаргаагүй. 

Зарим нэгэн зээлдэгчийн зээлийн гэрээ, барьцааны гэрээг нотариатаар 

батлуулаагүй. 

Хугацаа хэтэрсэн зээлийн дүнд алдангийг нарийн тооцож, авлагаа 

тодорхойлж ажиллаагүй. 

Сангаас олгосон зээлийн хувийн хэрэг, барьцаа хөрөнгийг нотлох баримт, 

үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ зэргийг хадгалах сефь байхгүй зэрэг нь “Сум 

хөгжүүлэх сан”-ийн журмыг зөрчиж байна.  

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 2 заалт бүхий хугацаатай албан 

шаардлага хүргүүлэв. 

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 



Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

  “Улиастай ван”  аудитын байгууллагаас гэрээний дагуу түүврээр аудит 

хийж, зөрчил дутагдал илрээгүй байна.  

 

Засаг даргын Тамгын газар: 

Тус сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний 

өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн тайланд холбогдох хуулийн хүрээнд аймгийн 

Аудитын газраас аудит хийж, “Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

Шалгалтаар:  

Албан томилолтоор ажилласан ажиллагсдад 0.5 сая төгрөгийн хоолны 

мөнгийг давхардуулж олгосон, 

Бичиг хэргийн ажилтанд нууцын нэмэгдэл 0.817 сая төгрөгийг олгосон, 

ЗДТГ-ын дарга Ж.Самбууд 0.14 сая төгрөгийн албан томилолтыг илүү 

тооцон олгосон, 

Ажиллагсдаас 0.15 сая төгрөгийн НДШ, 0.014 сая төгрөгийн цалингийн 

зөрүүг тус тус суутган тооцоогүй, 

Ажиллагсдаас  0.2 сая төгрөгийн ХХОАТ, 0.039 сая төгрөгийн цалингийн 

зөрүүг илүү суутгасан зэрэг зөрчилд төлбөрийн акт тогтоосон байна. 

Цалингийн зардлаас ажил олгогчоос төлөх НДШ-д 1.3 сая төгрөг төлж 

төсвийн бүлгээр  тавих хяналтыг хэрэгжүүлээгүй, 

Нэмэлт шатахууны орлого 1.1 сая төгрөгийг эд хариуцагчийн тайланд 

орлогоор тайлагнаагүй, 

Тээвэр шатахууны зарцуулалтыг хийхдээ авто машины спидометрийн 

заалтгүй, норм гүйлтийг баримтлалгүйгээр 16.6 сая төгрөгийг зарлага болгосон, 

Дотоод албан томилолтыг давтан тооцохдоо санхүүгийн тайланд өглөгөөр 

тусгагдаагүй өмнөх 2017 оны албан томилолт 1.3 сая төгрөгийг олгосон, 

ЗДТГ-аас өвсний үлдэгдлийг 7.56 сая төгрөгөөр хасалт хийсэн боловч 

ОНХС-д орлого авахдаа 4.32 сая төгрөгөөр орлого авч, 3.27 сая төгрөгийг 

орхигдуулсан зэрэг зөрчил илэрсэн байна. 

Аудитаар албан томилолтын зардлыг давхардуулан олгосон, нэмэлт 

шатахууныг орлого аваагүй, цалин хөлс, албан томилолтын төлбөр тооцоог илүү 

дутуу тооцон олгосон зардлын эдийн засгийн ангилал бүлэг  хооронд хяналт тавьж 

ажиллаагүй, тээвэр шатахууны зарцуулалтанд спидометрийн норм нормативаар 

хяналт тавьж ажиллаагүй зэрэг нийт 25.92 сая төгрөгийн зөрчил илэрсэн нь 

санхүүгийн тайлангийн иж бүрэн байх, хэмжилт үнэн зөв байдал толилуулга ба 



тодруулга гэсэн батламж мэдэгдлүүдийг хангахгүй байгаад хугацаатай албан 

шаардлага хүргүүлсэн байна.  

 

 

Эрүүл мэндийн төв: 

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

дуусгавар болсон, жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд аймгийн 

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

Эрүүл мэндийн төвийн ажилтнаас суутгах 132.0 мянган төгрөгийн нийгмийн 

даатгалын шимтгэлийг байгууллагаас төлсөн зөрчилд хугацаатай албан 

шаардлага хүргүүлсэн байна. 

 12 жилийн  бүрэн дунд сургууль: 

Аудитын гол асуудалд дурдсан алдаа зөрчлийг үнэлж Чандмана сумын 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 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 

илэрхийлээгүй гэж дүгнэн “Сөрөг” санал дүгнэлт өгч байна.  

Дараах зөрчилд төлбөрийн акт тогтоосон байна. Үүнд: 

- Цалингийн тооцооллыг давтан хийхэд амралт, цалин давхардуулан 0.87 

сая төгрөг илүү олгосон. 

- Ээлжийн амралтын цалин бодож олгохдоо тооцооллын алдаа хийснээс 

10.84 сая төгрөг илүү олгосон, авлага үүсгэхдээ дутуу авлага үүсгэсэн. 

Дараах зөрчилд албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

- Үндсэн хөрөнгийг бараа материалд орлого авсан. 

- Байгууллагын жилийн эцсийн тооллого 7.6 сая төгрөгөөр зөрүүтэй 

тоологдсон, нягтлан бодогч тооцоо бодож баталгаажуулаагүй. 

- Нэг хүний ээлжийн амралтын цалин 2.05 мянган төгрөгийг нийгмийн 

даатгалын шимтгэлийн тайланд дутуу тайлагнасан. 

- 10, 11, 12 дугаар сарын цалингаас 4%, 6.4%-иар тооцож олгох нэмэгдэл 

урамшууллыг санхүүжилт ирээгүйгээс олгоогүй цалинг 3.54 сая төгрөгийг өглөгөөр 

тайлагнаагүй. 

- Нэмэгдэл цалин, урамшуулал олгохтой холбоотой нэмэлт санхүүжилт орж 

ирээгүй, санхүүжилтийг авлагаар тайлагнаагүй. 



 - Мөнгөн гүйлгээний тайлангийн санхүүжилтийн орлого, мөнгөн гүйлгээний 

журналын орлого, харилцахын хуулгын орлого хоорондоо зөрүүтэй. 

 - Шатахууны зардлыг үр дүнгийн тайланд 4.09 сая төгрөгөөр дутуу 

тайлагнасан, түлш халаалтыг үр дүнгийн тайланд 4.460 сая төгрөгөөр илүү 

тайлагнасан, цахилгааны зардлыг мөнгөн гүйлгээний тайланд 0.01 сая төгрөгөөр 

дутуу тайлагнасан, нэмэлт санхүүжилтээр 8.0 сая төгрөг орж ирээд зарлага гарсан 

нь ямар ажил гүйцэтгэсэн нь тодорхой бус, үдийн цай, дотуур байрны хүүхдийн 

хоолны зардлын хүнсний материалын дүн, бараа материалын хөдлөлийн 

тайлангаас 2.55 сая төгрөгөөр зөрүүтэй тайлагнасан, хооронд нь хольсон, үдийн 

цай, дотуур байрны хоолны зардлыг үр дүнгийн тайланд 48.88 сая төгрөгөөр 

нэгтгэж тайлагнасан. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

Тус байгууллагын 2018 оны санхүүгийн тайланд аймгийн Аудитын газраас 

санхүүгийн тайлангийн аудит хийж иргэдээс хандиваар өгсөн 860.0 мянган 

төгрөгийн хөрөнгийг данс бүртгэлд тусгахаар төлбөрийн акт тогтоожээ. 

Мөн 2019 оны 10 дугаар сард 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд 

гүйцэтгэлийн аудит хийж  

- Хүүхдийн хоолны менюнд бичигдсэн хүүхэд өдрийг журналын ирцтэй 

тулгахад ирцээс илүү хүүхэд өдөр бичиж 211.2 мянган төгрөг зарцуулсан 

-  Хүнсний материалын тооллогоор 250.6  мянган төгрөгийн хөрөнгө 

дутагдалтай, 196.1 мянган төгрөгийн хөрөнгө илүүдэлтэй, 380.0 мянган төгрөгийн 

түлшний материал илүүдэлтэй     

- Бэлтгэн нийлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээнд тусгасан үнээс өндөр 

үнээр 603.8 мянган төгрөгийн хүнсний материал бэлтгэсэн 

- 2018 онд цалин тогтоолтыг үзэхэд Засгийн Газрын тогтоол 

шийдвэрээс зөрүүтэйгээр 90.3 мянган төгрөгийн цалинг илүү олгосон 

- Цалингийн нэмэгдэл олгохдоо 791.0 мянган төгрөг илүү, 299.5 мянган 

төгрөгийг дутуу тооцож олгосон 

- Гэрэл цахилгааны зардлаас 48.8 мянган төгрөгийг бэлтгэн 

нийлүүлэгчид илүү шилжүүлсэн зэрэг зөрчил илрүүлж 1905.4 мянган төгрөгийг 

аймгийн татварын бус орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр, 576.1 мянган төгрөгийн 

хөрөнгийг данс бүртгэлд тусгахаар, 389.8 мянган төгрөгийг ажиллагсдад буцаан 

олгохоор төлбөрийн акт тогтоож хүнсний материал худалдан авалттай холбоотой 

7291.2 мянган төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар албан шаардлага хүргүүлсэн 

байна. 

Соёлын төв: 



Тус байгууллагын 2018 оны санхүүгийн тайланд аймгийн Аудитын газраас 

санхүүгийн тайлангийн аудит хийж  2 ажилтанд цалин, амралтын олговрыг 

давхардуулан олгосон 63.0 мянган төгрөг, ажилтнуудын цалингаас ХХОАТ дутуу 

суутган тооцсон 181.0 мянган төгрөг нийт 244.0 мянган төгрөгийг орон нутгийн 

татварын бус орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр, иргэдээс хандиваар өгсөн 900.0 

мянган төгрөгийн 15 толгой малыг данс бүртгэлд тусгахаар төлбөрийн акт тогтоож 

өөрийн орлогыг /үзвэрийн орлого/ бодитой төлөвлөж байх талаар албан 

шаардлага өгсөн байна.          

Сум хөгжүүлэх сан: 

2018 оны санхүүгийн жилийн эцсийн тайлангаар Хязгаарлалттай санал 

дүгнэлт авсан байна. Шалгалтаар Сум хөгжүүлэх сангийн журам зөрчиж 1984.0 

мянган төгрөгийн программ болон проекторын үнэ төлсөн, ахуйн үйлчилгээний 

7172.0 мянган төгрөгийн тоног төхөөрөмжид хөрөнгийн тооллого хийгээгүй, сум 

хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэдээр 2575.0 мянган төгрөгийн үндсэн зээл, 50.0 

мянган төгрөгийн хүүг төлүүлээгүй, зээлийн гэрээний хугацаа дууссан 6-н 

зээлдэгчдээс 5039.0 мянган төгрөгийн зээлийг шүүхэд хандаж шийдвэр 

гаргуулаагүй зэрэг зөрчлүүд илэрч акт тогтоож хугацаатай албан шаардлага 

хүргүүлсэн байна. 

Сум хөгжүүлэх сангийн Улсын үзлэгээр: 

“Сум хөгжүүлэх сан”-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийг сонгон шалгаруулах 

чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлд баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо, 

банкны төлөөллийг оролцуулан байгуулаагүй байсан 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 Ч.Дулмаа СХШ-ын Улсын ахлах 
байцаагч 

Хүүхдийн цэцэрлэг, Соѐл 
мэдээллийн төв 

1 Ц.Баттөр 
СХШ-ын Улсын 

байцаагч 
Засаг даргын тамгын газар, 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал. 

2 А.Бүрэндэлгэр 
СХШ-ын Улсын 

байцаагч 
Эрүүл мэндийн төв,  
Сум хөгжүүлэх сан 



3 Б.Дэлгэрбаяр 
СХШ-ын Улсын 

байцаагч 

Ерөнхий боловсролын сургууль, 
Шилэн дансанд шалгалт хийж, 

сургалт зохион байгуулах. 

   

Хүүхдийн цэцэрлэг, ХААН банк,  худаг, гэр хорооллын зарын 2 цэг, 

худалдааны төвийн зарын самбар зэрэг 6-н цэгт иргэдээс өргөдөл, гомдол, хүсэлт 

хүлээж авах тухай зарыг байршуулсан боловчхяналт шалгалт хийх хугацаанд 

ямар нэгэн өргөдөл, гомдол ирээгүй болно. 

Шалгалтаар дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. 

 Засаг даргын Тамгын газар: 

 Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулдаг “Summit“ компьютер төвөөс 2018 

оны 03 дугаар сарын 08-ны өдөр ширээний компьютер, принтер худалдан авсан 

байна. Тус төвийн ажилтантай 99042031 дугаараар холбогдон тайлбар авч, 

тулгалт хийлээ. 

 Засвартай баримтаар 2027.0 мянган төгрөгөөр худалдан авалт хийж, төсвөөс 

2000.0 мянган төгрөг зарцуулсан байх боловч 1827.0 мянган төгрөгөөр худалдан 

авалт хийсэн нь тогтоогдлоо. 

 Засагдаргын Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын ээлжийн амралтын 

олговрыг тооцох цалин хөлсний бүрэлдэхүүнд хоолны хөнгөлөлтийг оруулан 

тооцсон зөрчлийг илрүүлж, 19 иргэнтэй холбоотой 752.2 мянган төгрөгийг 

түүвэрлэн нэгтгэж хүснэгтээр хавсаргав. /Хүснэгт-1/ 

   Сум хөгжүүлэх сан: 

“Сум хөгжүүлэх сан”-аас 2019 оны 07, 08 дугаар сард нийт 10-н зээлдэгчид 

нийт 55000.0 мянган төгрөгийн зээл олгосон байна. Зээл авсаниргэдийн зээлийн 

хувийн хэргийн бүрдүүлэлт, холбогдох баримт материалтай танилцан 

зээлдэгчидтэй уулзаж тулгалт хийн, байнгын оршин суух хаяг дээрээ тухайн үед 

байсан иргэдтэй зээлийг зориулалтын дагуу зарцуулсан эсэхэд хяналт шалгалт 

хийв. Зээлийн хугацаа хэтэрсэн 2013-2016 онд зээл авсан 7-н зээлдэгчтэй 

холбоотой 37686.6 мянган төгрөгийг зээлдэгч нараар төлүүлэхээр шүүхийн 

шийдвэр гарсан байна. Зээлийг хуваарийн дагуу төлөөгүй 2019 оны 12 дугаар 

сарын 23-ны өдөр зээлийн гэрээний хугацаа дуусах 3-н зээлдэгчтэй холбоотой 

14657.1 мянган төгрөгийн үлдэгдэл байна. /зээлийн гэрээний хугацаа дуусахаар 

шүүхэд өгөхөөр төлөвлөн ажиллаж байна./ 

Эрүүл мэндийн төв: 

Эрүүл мэндийн төвийн статистикч бага эмч, архив бичиг хэргийн ажилтан 

Улаанбаатар хотод эмчилгээнд явсан гэх шалтгаанаар 2018 оны дуудлагын 

журнал, хэвтэн эмчлүүлэгчийн бүртгэлийг архиваас авах боломжгүй гэх 



шалтгаанаар өвчтөний хоол, шатахуун зарцуулалтад тулгалт хийх боломжгүй 

байв. Мөн дотоод хяналтын ажлыг статистикч бага эмч, архив бичиг хэргийн 

ажилтан хариуцдаг бөгөөд баримт ирүүлээгүй улмаас материалыг шалгах 

боломжгүй байлаа. 

2019 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр Эрүүл мэндийн төвийн агуулахын 

бүртгэл хөтлөлтийг газар дээр шалгаж зөвөлгөө өгч ажиллалаа. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

- 2019 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр хүнсний материалын агуулахад 

байгаа хүнсний бүтээгдэхүүний үлдэгдлийг 2019 оны 10 дугаар сарын тайлан, 

түүнээс хойш гарсан гүйлгээнүүдтэй тулгахад үлдэгдэл таарав. 

- 2017-2018 оны хичээлийн жилийн бага бүлгийн багшийн журнал, 

жижүүрийн дэвтэр, бага бүлгийн сургалтын менежерийн ирцийн бүртгэлийг 

түүвэрчлэн үдийн цай хөтөлбөрийн хоолны цэстэй тулгахад зөрчил илрээгүй 

болно. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

Тус цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Хүүхдийн цэцэрлэг нь 

эрхлэгч 1. бичиг хэргийн ажилтан 1, угаагч 1, Багш 4, туслах багш 4, тогооч 2, галч 

3, нийт 16 орон тоотойгоор 4 бүлэгт 80-90 хүүхдэд сургуулийн өмнөх боловсрол 

олгож байна.  

Аймгийн Аудитын газраас тус байгууллагын үйл ажиллагаанд санхүүгийн 

тайлангийн болон, гүйцэтгэлийн аудит хийж тодорхой хэмжээний зөрчлийг 

илүүлсэн учраас зөрчлийг давхардуулан танилцуулгад дурдаагүй болно. 

Соёлын төв: 

Хяналт шалгалтын хугацаанд 2019 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 12 

цаг 30 минутанд тухайн байгууллага дээр очиход эрхлэгч /Хөдөө явсан/ ажлын 

байран дээрээ байсангүй.  Ийм учраас санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой 

зарим асуудлыг асууж тодруулах боломжгүй байлаа. 

2018 онд тус байгууллагын үүсгэн байгуулагдсан ой болсонтой 

холбоотойгоор тухайн байгууллагын хамт олон байгууллагын материаллаг баазыг 

бэхжүүлэх, музейн үзмэрийн чанарыг сайжруулж, тоог нэмэгдүүлэх зэрэгт нэлээд 

анхаарч ажилласан байна.  

Эд хариуцагчийн агуулахад хадгалагдаж байгаа хөрөнгийн хадгалалт, 

хамгаалалт, бүртгэл хөтлөлтийн байдалтай танилцав. 2019 оны 11 дүгээр сарын  

19-ний өдөр сургуулийн хүүхдийн урлагийн үзлэг болсон гэдэг шалтгаанаар 

урлагийн ажилтны хувцас, хэрэгсэл, соѐлын төвийн урлагийн танхим туйлын эмх 

замбараагүй байв. 



 

 

 

 

 

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар: 

 

2019 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 15 цагт 12 жилийн сургуулийн 

Физикийн ангийн проектор, дэлгэцийг ашиглан байгууллагын дарга, нягтлан бодогч 

нарыг байлцуулан Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд байгууллагын 

удирдлага болон хөндлөнгийн хэрэглэгч хэрхэн хяналт хийх тухай сургалт зохион 

байгуулав. Мөн сумын төсөвт байгууллагуудын мэдээллийн системд хөндлөнгийн 

хэрэглэгчээр нэвтрэн, мэдээлэл байршуулах үүрэг бүхий албан тушаалтан буюу 

нягтлан бодогч тус бүрээр илэрсэн зөрчилд заавар зөвлөгөө өгч, огт 

байршуулаагүй мэдээллийг нөхөж байршуулан, илэрсэн зөрчлийг цаашид давтан 

гаргахгүй байх тал дээр анхаарч ажиллах, хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах үүрэг 

даалгавар өгөхийн зэрэгцээ сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд Шилэн дансны 

тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах тухай албан шаардлага 

хүргүүлэв. 

Дотоод хяналтын талаар: 

Байгууллагын нэр 

2018 оны байдлаар 2019 оны 3 дугаар улирлын 
байдлаар 
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Сумын нэгдсэн систем 146 117 20 9 104 91 13 0 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурал 

149 101 46 2 110 
66 44 0 

Засаг даргын Тамгын 
газар 

149 118 30 1 110 
77 33 0 

12 жилийн сургууль 149 122 13 14 110 101 8 1 

Хүүхдийн цэцэрлэг 149 124 13 12 110 102 7 1 

Эрүүл мэндийн төв 149 93 56 0 110 64 46 0 

Соѐлын төв 149 123 6 20 110 63 45 2 



 Сумын хэмжээнддотоод хяналтын нэгж, ажилтныг томилсон тушаал гаргаж, 

хариуцах эзэнтэй болсон боловч үр дүн нь тодорхой биш, нэр төдий байгааг 

анхааруулан, заавар чиглэл өгөв. 

 

 

ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ 

ШАЛТГААН,ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

ИТХ:  

 1. 4160.8 мянган төгрөгийн дүн бүхий 8-н удаагийн доорх гүйлгээнд Төрийн сангийн 

журмыг 

д/д Баримтын 
дугаар 

огноо Мөнгөн дүн 
/төг/ 

Зөрчил 

1 20 2018.02.09 592997 Төсвийн шууд захирагч 
баталгаажуулаагүй. 

2 37 2018.05.28 187165 Төрийн сан баталгаажуулаагүй. 

4 36 2018.05.28 2343502 Төрийн сан баталгаажуулаагүй. 

5 38 2018.05.28 664587.56 Төрийн сан баталгаажуулаагүй. 

6 - 2018.08.06 150000 Нягтлан бодогч гарын үсэг зурж 
баталгаажуулаагүй. 

7 - 2018.08.06 40000 Нягтлан бодогч гарын үсэг зурж 
баталгаажуулаагүй. 

8 78 2018.10.24 182537 Төсвийн шууд захирагч 
баталгаажуулаагүй. 

дүн 4160788.56 - 

 

2. ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Д.Баасанжаргалын Алтай хотод 2018. 

03.15-03.18-ны өдрүүдэд, ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга Д.Баасанжаргалын Алтай 

хотод 2018. 04.18-04.21–ний өдрүүдэд тус тус ажилласан томилолтын хуудсанд 

эрх бүхий албан тушаалтан ажилтны Албан томилолтын ажлыг дүгнэж, 

тооцоо хийхийг зөвшөөрөөгүй байхад албан томилолтын олговрыг олгосон нь  

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг 

 3. Шилэн дансны цахим цэс хөтлөлт хангалтгүй байгаа нь Шилэн дансны 

тухай хуулийг тус тус зөрчсөн байна. 

 Засаг даргын Тамгын газар: 

1. Ширээний компьютер, принтер худалдан авсан баримтыг засварласан 

байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг 



2. Ширээний компьютер, принтер худалдан авсан баримтыг засварлан 173.0 

мянган төгрөгийг зарцуулж, төсвийг хохироосон нь Төсвийн тухай хуулийг 

 3. Эрх бүхий албан тушаалтан ажилтны Албан томилолтын ажлыг 

дүгнэж, тооцоо хийхийг зөвшөөрөөгүй байхад албан томилолтын олговрыг 

олгосон зөрчлүүд илэрч байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг 

 4.Засагдаргын Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын ээлжийн амралтын 

олговрыг тооцох цалин хөлсний бүрэлдэхүүнд хоолны хөнгөлөлтийг оруулан 

тооцож 752.2 мянган төгрөгийн хохирлын төрд учруулсан 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 тус тус зөрчжээ. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбоотойгоор173.0 мянган төгрөгийг буруутай 

этгээдээр төлүүлэн орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, 

752.2 мянган төгрөгийн дүн бүхий 1 заалттай хугацаатай албан шаардлага 1-ийг 

хүргүүлэв. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

1. Сургуулийн захиралд 205.8 мянган төгрөгийн ур чадварын нэмэгдлийг 

илүү тооцож олгосон байгаа нь Боловсрол, соѐл урлагийн газрын даргын 2018 оны 

04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн Б/20 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтыг 

зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 205.8 мянган төгрөгийг орон нутгийн 

төсөвт төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоов. 

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 378.8 мянгантөгрөгийн зөрчил илэрсэнд 

Улсын байцаагчийн төлбөрийн акт тогтоож, 752.2 мянган төгрөгийн дүн бүхий 2 

заалттай хугацаатай албан шаардлага 2-ыг хүргүүлэв. 

 ЕС:  ДҮГНЭЛТ 

  Шилэн дансны цахим цэс хөтлөлт болон байгууллагуудын өдөр тутмын үйл 

ажиллагаанд хяналт тавих, алдаа дутагдлыг тухай бүр засаж залруулах чиг үүрэг 



бүхий дотоодын хяналт төлөвшөөгүйгээс зөрчил дутагдал бий болох дахин давтан 

гарах шалтгаан болжээ гэж шалгалтын бүрэлдэхүүний зүгээс дүгнэж байна. 

Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлт, хугацаа хэтэрсэн зээлийг 

барагдуулах талаар анхааран ажилласанаас гадна шинээр олгосон зээлийн 

хувийн хэргийн бүрдэл маш сайн байна. 

АРВАН :ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ: 

 ЗДТГ: 

 Удирдлагаас гаргаж байгаа тушаал шийдвэрийн удирдлага болгож буй 

хуулийн заалтыг зөв хэрэглэх. 

Эрүүл мэндийн төв: 

 1. Хөтөлбөр арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, хөрөнгийг зориулалтын 

дагуу хэмнэлттэй, хүртээмжтэй байдлаар зарцуулах. 

 2. Автомашины хувийн хэргийг хөтлөх. 

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. 

 2. Гарын үсэг, тамга тэмдэгээр баталгаажсан төлбөрийн хүсэлтээр гүйлгээ 

хийж төрийн сангийн журмыг мөрдөж ажиллах. 

 3. Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй гүйлгээ хийхгүй байх. 

       4.Өмнөх шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилган, актын биелэлтийг 

хангуулж, шилэн дансны нэгдсэн цахим сайтад төсөв гүйцэтгэл, аудитын дүгнэлт, 

санхүүгийн тайлан, байгууллагын удирдлагын шийдвэр гэх мэт холбогдох 

мэдээллийг заасан хугацаанд нь үнэн зөв байршуулах. 

      5. Жолоочийн тооцооны хуудсыг  үнэн зөв хөтлөх, жолоочийн тооцооны 

хуудсыг шатахуун олгох бичиг болгон ашиглаж байгаа сөрөг үзэгдлийг цаашид 

таслан зогсоох. 

 Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж, цаашид давтан зөрчил гаргахгүй 

байхад онцгой анхаарч, Улсын байцаагчийн актын төлбөрийг барагдуулан, албан 

шаардлагын биелэлтийг хангуулж, 2019 оны 12 дугаар сарын 20-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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