
 

 

  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 Эрдэнэсумын төсөвт 6-н байгууллага,Эрчим хүч 

ОНӨААТҮГ, “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 21-нийөдрөөс 

11 дүгээр сарын 24-нийөдрийгдуусталажлын 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 Эрдэнэ сумын ИТХ-ын даргаар Ж.Бямбадоной, Засаг 

дарга,Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар П.Нямдаваа, Засаг даргын Тамгын газрын 

даргаар Б.Буянзаяа , Сургуулийн захирлаар Х.Сэндэрмаа,Я.Бүрнээбазар, Сумын 

Эрүүл мэндийн төвийн даргаар З.Амарзаяа,М.Цэцгээ, Цэцэрлэгийн эрхлэгчээр 

Б.Отгонбаяр, Соѐлын төвийн эрхлэгчээр Л.Бүрэнтуяа, Эрчим хүч ОНӨААТҮГ-ын 

даргаар А.Мягмаржав, нягтлан бодогчоор Б.Нарантуяа, Соѐл, боловсрол 

хариуцсан нягтлан бодогчоор П. Оргилмаа, ИТХ, Эрүүл мэндийн төв, ЗДТГ-ын 

нягтлан бодогчоорТ.Ганчимэг,төрийн сангийн мэргэжилтнээр Р.Цэрэндулам, 

Санхүүгийн албаны даргаар Д.Нарантуяа, “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн хөрөнгийн 1 

дүгээр гарын үсгийг сумын Засаг дарга П.Нямдаваа, 2 дугаар гарын үсгийг 

Р.Цэрэндулам 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. 

  ИТХ: 

1. 2015 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр Н. Батзоригт Задгай вафли, 

чихрийн үнэ 14.5 мянган төгрөгийг шилжүүлсэн байгаа нь Монгол Улсын 

“Төсвийнтухай“16 дугаарзүйлийн 

16.5.5/батлагдсантөсвийгзориулалтындагуузарцуулах/ -ыг 

2. 2015 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 

хурлаар Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Б.Нарантуяа хуралдааныг нээж 

урамшуулал олгох тухай хэлэлцүүлж өөртөө 350.0 мянган төгрөг авахаар 

шийдвэрлүүлэн тогтоол гаргаж 283.5 мянган төгрөгийг авсан байгаа нь “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 зөрчиж ИТХ-д нийт 298.0 мянган төгрөгийн төлбөрийн акт тогтоов. 

 Засаг даргын тамгын газар: 



 1.“Цалин тогтоох тухай”  сумын ЗДТГ-ын 2016 оны 1 дүгээр сарын 25-ны 

өдрийн Б/03 дугаар захирамжаар Санхүүгийн албаны нягтлан бодогч нарын 

үндсэн цалинг тогтоож цалин олгохдоо нягтлан бодогч Т.Ганчимэг272404/ТҮ.8.5-

633221/-/ТҮ.7.3-608457/=24764*11сар=272404/төгрөгийн, нягтлан бодогч 

Т.Оргилмаа257829/ТҮ.8.4-601059/-/ТҮ.7.4-577620/=23439*11сар=257829/төгрөгийн 

нийт 530233-н 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./-ыг, Монгол Улсын Засгийн Газрын 2007 оны 12 дугаар сарын 

26-ны өдрийн 354 дүгээр тогтоолыг 

 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  

 3. Төсөв захирагчийн шийдвэрээр шатахуун олгодог боловч шатахуун олгох 

зөвшөөрлийн бичигт тухайн ажилтан ямар ажил үүрэг гүйцэтгэх талаар тодорхой 

бичдэггүй зэрэг зөрчил илэрлээ. 

 12 жилийн  бүрэн дунд сургууль: 

 1. 2016 онд сургуулийн заал түрээслүүлж олсон орлого болох 235.0 мянган 

төгрөгөөс 141.0 мянган төгрөгийн дүн бүхий 60 хувийн орлогыг улсын төсвийн 

орлогод төвлөрүүлээгүй байгаа нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай 

хууль”-ийн 28 дугаар зүйлийн 28.5 /Төрийн өмчийн түрээсийн төлбөрийг улсын 

төсөвт оруулна. Уг төлбөр тухайн эд хөрөнгийг худалдан авах үнийн төлбөрт 

үл хамаарна./ дахь заалтыг зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 141.0 мянган төгрөгийг орон 

нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоов. 

 Соёлын төв: 

 1. Эрхлэгч Л.Бүрэнтуяа 2015 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдөр 40.0 мянган 

төгрөгийн, 06 дугаар сарын 29-ний өдөр 30.0 мянган төгрөгийн нийт 70.0 мянган 

төгрөгийн албан томилолтын олговрыг удирдамж, илтгэх хуудасгүйгээр авсан 

байгаа нь “Нягтланбодохбүртгэлийнтухай” хуулийн 13 дугаарзүйлийн 13.7 

дахьзаалт/Анханшатныбаримтынбүрдэлгүйажил, гүйлгээгбүртгэх, 

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



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

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

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 70.0 мянган төгрөгийг орон 

нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоов. 

Эрүүл мэндийн төв: 

Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 

салбарын улсын 2 дугаар зөвлөгөөн”-д 2016 оны 09 дүгээр сарын 23-аас 30-ны 

өдрүүдэд оролцоод ирсэн тогооч Д.Энхтуяад 21.0 мянган төгрөгийн хоолны 

хөнгөлөлт олгосон нь Монгол Улсын “Төсвийн тухай” хуулийн 16 дугаар зүйлийн 

16.5.5 /батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/ дахь заалтыг 

2015 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр Улаанбаатар Сонгинохайрхан 

вокзалаас Говь-Алтай чиглэлд хөдөлсөн засвартай, цаг хугацааны хувьд зөрүүтэй 

баримт үндэслэн 50.0 мянган төгрөгийн замын зардал олгосон нь Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1 /Анхан шатны баримт нь 

нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайлан, мэдээллийг үнэн, зөв гаргах 

үндэслэл болно/, 13.5 /Анхан шатны баримтад түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн 

буюу шалгасан ажилтан гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарснаар уг баримт 

хүчин төгөлдөр болно/, 13.6 /Анхан шатны баримтын үнэн зөвийг түүнийг 

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

2016 оны 10 дугаар сарын 16-аас 19-ний өдрүүдэд аймгийн Эрүүл мэндийн 

газарт тайлан тушааж, томилолтоор ажилласан статистикч, бага эмч Д.Амарзаяад 

3 хоногийн хоолны хөнгөлөлт 9.0 мянган төгрөгийг олгосон байгаа нь    Монгол 

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

зориулалтын дагуу зарцуулах/ дахь заалтыг 

2015 оны 10 дугаар сарын цагийн балансыг харгалзалгүйгээр 

Ю.Баасандоржид 3-н өдрийн цалин 76167-н төгрөг, хоолны хөнгөлөлт 9000-н 

төгрөг, нийт 85167-н төгрөгийг дутуу олгосон 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 80.0 мянган төгрөгийг орон нутгийн 

төсөвт төвлөрүүлэхээр, 85167-н төгрөгийг хувь хүнд олгохоор төлбөрийн акт 

тогтоов. 

 Эрчим хүч ОНӨААТҮГ 
1. 2015 оны 2 дугаар сард уурын зуухны галч нэр бүхий 8 хүнд 700.3 мянган 

төгрөгийн илүү цагийн хөлсийг  тооцож олгоогүй байгаа нь “Хөдөлмөрийн тухай” 

хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1./Илүү цагаар болон долоо хоногийн амралтын 



өдөр ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүнд 1.5 дахин, түүнээс 

дээш хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн цалин хөлс олгоно./ дэх заалтыг зөрчиж байгаа 

төдийгүй хөдөлмөрийн гэрээнд илүү цагийн хөлсийг хэрхэн тооцож олгох талаар 

огт тусгаагүй байгаа тус хуулийн 53.2./Энэ хуулийн 53.1-д зааснаар олгох 

нэмэгдүүлсэн цалин хөлсийг хамтын ба хөдөлмөрийн гэрээгээр зохицуулна./дэхь 

заалтыг 

2. 2015 онд шинэ жилийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд зориулан 109.2 

мянган төгрөгийн архи согтууруулах ундаа худалдан авч хөрөнгийг зориулалт 

бусаар зарцуулсан байгаа нь “Төсвийн тухай” хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 

дахь заалт/Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулна./-ыг 

3.Эдхариуцагчийнэзэмшилдбайгаахөрөнгөндтооллогохийжүзэхэд2015 оны 

12 дугаарсарын 21-нд иргэнБ.Отгонбаяраас худалдан авсан 200.0 

мянгантөгрөгийнүнэтэйхалаалтынзуух дутагдлаа. Энэ нь “Эд хариуцагчийн эрх 

үүргийн дүрэм”-ийг зөрчиж байна. 

4. Үйлдвэрийн газрын төсвөөс 1500.0 мянган төгрөг гарган сумын СМТ-ийн 

дотор халаалтын шугамыг засварлаж шинэчилсэн байгаа нь “Төрийн болон орон 

нутгийн тухай” хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.З. 

/Хуульдөөрөөрзаагаагүйболтөрийнөөрийнөмчийнэдхөрөнгийгэрхбүхийбайгуулла

гынзөвшөөрөлгүйгээрхандивлах, бэлэглэх, барьцаалах, зээлдүүлэх, 

бусадөмчийнхуулийнэтгээдэдхувьхөрөнгөболгоноруулахыгхориглоно./дахь 

заалтыг 

5.ЗДТГ-аас 2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр ирүүлсэн нэхэмжлэхийг 

үндэслэн 2016 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр тус үйлдвэрийн газрын эд 

хариуцагч И.Мөнхсүлдийн хувийн харилцах дансруу 3-н сарын түрээсийн төлбөр 

гэж 90.0 мянган төгрөгийг шилжүүлсэн боловч эд хариуцагч уг төлбөрийг ЗДТГ-ийн 

харилцах дансанд төвлөрүүлээгүй, ямар үйл ажиллагаанд зарцуулсан нь тодорхой 

бус байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 13 дугаар зүйлийн 

13.6.дахь заалт/Анханшатныбаримтынүнэнзөвийгтүүнийгүйлдсэн, зөвшөөрсөн, 

шалгажхүлээнавсанажилтанхариуцна./-ыг 

6. Иргэн Б.Нарантуяагаас 2016 оны 2 дугаар сарын 26-ны өдөр 1.4 тн 

нүүрсийг 70.0 мянган төгрөгөөр худалдан авч эд хариуцагч тайлан гаргасан 

боловч 2016 оны 3 дугаар сарын 04-ний өдөр тухайн иргэний харилцах дансруу 

14-н тн нүүрс худалдан авсан гэж 700.0 мянган төгрөгийг шилжүүлж 630.0 мянган 

төгрөгийг илүү шилжүүлсэн байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 

13 дугаар зүйлийн 13.6.дахь 



заалт/Анханшатныбаримтынүнэнзөвийгтүүнийгүйлдсэн, зөвшөөрсөн, 

шалгажхүлээнавсанажилтанхариуцна./-ыг 

7.Үйлдвэрийн газрын дарга хөрөнгө зарцуулах тухай тушаал шийдвэр 

гаргалгүйгээр шууд зарлагын баримт үндэслэн төрийн хөрөнгө зарцуулдаг зэрэг 

зөрчил илэрлээ. 

8.Жилийн эцэст харилцагч байгууллагуудтай тооцоо нийлж өр, авлагыг 

баталгаажуулдаггүй 

Шалгалтаар нийт 700.3 мянган төгрөгийг ажиллагсдад буцаан олгохоор, 

2529.2 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр 

төлбөрийн акт тогтоолоо.  

“Орон нутгийн хөгжлийн сан” 

Тус сумын 1985 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдөр ашиглалтанд орсон 

сургуулийн дотуур байрыг 2015 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн аймгийн ИТХ-

ын тэргүүлэгчдийн “Хөрөнгийн зориулалт өөрчлөх тухай” 37 дугаар тогтоолоор 

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.3, 31 

дүгээр зүйлийн 31.3.1, 31.3.2 дахь заалт, аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2002 

оны 55 дугаар тогтоолоор батлагдсан Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд хөрөнгө 

олж авах, данснаас хасах журмыг үндэслэн Эрдэнэ сумын Хүүхдийн дотуур 

байрны барилгыг буулгаж, зориулалтыг нь өөрчилж, ашиглалтанд оруулах, 

зориулалтыг нь өөрчилж байгаа барилгыг комисс томилон буулгаж акт, баримт 

бичиг үйлдэн, барилгаас гарсан материалын тооцоог хийж, зориулалтыг өөрчлөн 

барих барилгад хяналт тавин ажиллахыг аймгийн Засаг дарга, Эрдэнэ сумын 

Засаг дарга, Орон нутгийн өмчийн албаны дарга нарт даалгасан байна. 

Сумын Засаг дарга Ч.Гантөмөр Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2, 29.2 

дахь заалт, аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдааны 2015 оны 37 дугаар 

тогтоолыг тус тус үндэслэн Сумын дунд сургуулийн дотуур байрны барилгыг 

буулгах, шинэчлэн бариулах ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих ажлын хэсгийг 

Засаг даргын орлогч Д.Алтайгаар ахлуулан 5-н хүний бүрэлдэхүүнтэй томилжээ.  

Захирамжид сургуулийн дотуур байрны 2 давхар модон барилгын дээд 

давхарын шавардлагыг ховхолж цонхнуудыг буулгах байрны барилгыг шинэчлэн 

бариулах ажлыг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж байнгын хяналт тавьж 

ажиллахыг ажлын хэсгийн ахлагч болон гишүүдэд үүрэг болгожээ. Мөн дотуур 

байрны барилгыг буулгах, цаашид дахин ашиглах боломжгүй материалыг 

худалдан борлуулах, шинэчлэн бариулах ажилд хяналт тавих журам 



боловсруулан сумын Засаг даргаар батлуулан мөрдөж,  буулгах ажлыг 2015 оны 

09 дүгээр сарын 25-ны дотор дуусгахыг ажлын хэсгийн ахлагчид даалгасан байна.  

Засаг даргын захирамжаар томилогдсон комисс захирамжид заасан журам 

боловсруулаагүй, аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн  хуралдааны 2015 оны 04 

дүгээр сарын 16-ны өдрийн 37 дугаар захирамжид заасан хуулийн заалтуудыг 

мөрдлөг болголгүйгээр барилгыг буулгасан бөгөөд 2 удаа хуралдаж дотуур байрыг 

буулгахад гарах материалын тооцоо, материалын үнэ тогтоох талаар хэлэлцэж 

үнэ тогтоож худалдсан байгаа нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай 

хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1/Төрийн өмчит хуулийн этгээд эзэмшилдээ байгаа 

илүүдэл үндсэн эд хөрөнгө, түүнчлэн ашиглах хугацаа нь дууссан буюу эсхүл 

осол гэмтэлд өртсөний улмаас зориулалтаар нь ашиглах боломжгүй болсон 

бөгөөд засаж, сэлбэж ашиглах нь эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй нь тооцоогоор 

нотлогдсон эд хөрөнгийг худалдаж, шилжүүлж, акт тогтоон устгаж болно/ 

31.2/Энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан эд хөрөнгийг худалдах, шилжүүлэхэд энэ 

хуулийн 29, 30 дугаар зүйлд заасан эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл авна./ 

31.З. /Энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хөрөнгийг худалдах, шилжүүлэх, устгахад 

дараахь журмыг баримтална:/ 31.3.1/худалдах, шилжүүлэх, устгах эд хөрөнгийн 

талаар Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл дүгнэлт гаргасан байх;/ 31.3.2/илүүдэл 

эд хөрөнгө болон элэгдэл хорогдлын шимтгэлээр анхны үнийг нь нөхсөн, 

түүнчлэн нөхөөгүй боловч гэмтэж, засаж сэлбээд өөр зориулалтаар ашиглаж 

болох эд хөрөнгийн үнийг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагатай зөвшилцөн тогтоох;/ 29 дүгээр 

зүйлийн 29.1/Төрийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгийг хувьчлалаас гадуур худалдахад 

Засгийн газрын, төрийн өмчит хуулийн этгээдийн үндсэн хөрөнгөд хамаарах 

хөдлөх хөрөнгийг Төрийн өмчийн хорооны, бусад эд хөрөнгийг тухайн хуулийн 

этгээдийн шийдвэрээр гагцхүү дуудлага худалдаагаар худалдаж болно/.дэх 

заалтыг 

 Шинээр баригдсан дотуур байрны барилгын зураг төсөвт шалыг хуучин 

байрны шалаар хийх байсан боловч хуучин шал шаардлага хангахгүй байна гэсэн 

шалтгаанаар дур мэдэн борлуулсан барилгын материалаас сумын Засаг даргын 

орлогч Д.Алтайгийн ХААН банкин дахь материалын үнэ төвлөрүүлсэн хувийн 

5332046373 тоот данснаас 5000.0 мянган төгрөгийг Модон чөлөө ХХК-ий захирал 

Г.Мөнхсайханд 2016 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр шилжүүлсэн байгаа нь 

Барилгын ажил гүйцэтгэх гурван талт гэрээ, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

тухай хуулийн З0 дугаар зүйлийн 30.3/Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн 

өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр 



хандивлах, бэлэглэх, барьцаалах, зээлдүүлэх, бусад өмчийн хуулийн этгээдэд 

хувь хөрөнгө болгон оруулахыг хориглоно./ дах заалтыг 

           “Модон чөлөө” ХХК-д Хуучин дотуур байрны барилгаасгарсан материалыг 

шийдвэргүйгээр шилжүүлэн олгосон байгаа нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

тухай хуулийнЗ0 дугаар зүйлийн 30.3/Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн 

өөрийн өмчийн эд хөрөнгийг эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр 

хандивлах, бэлэглэх, барьцаалах, зээлдүүлэх, бусад өмчийн хуулийн этгээдэд 

хувь хөрөнгө болгон оруулахыг хориглоно./ дах заалтыг тус тус зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчилтэй холбогдуулан  5000.0 мянган төгрөгийг Орон нутгийн төсөвт 

төвлөрүүлэхээр Улсын байцаагчийн төлбөрийн акт тогтоов. 

 Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 37 

дугаар тогтоолыг үндэслэн хуучин сургуулийн дотуур байрыг буулгахдаа өмч 

хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулаагүй, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагатай зөвшилцөлгүйгээр тус 

обьектыг буулгасан материалыг тооцох, худалдсан материалыг тодорхойлох 

боломжгүй, хууль бусаар үнэ тогтоон борлуулсан, Цэцэг нуур багийн Соѐлын 

төвийн барилгад хуучин дотуур байрын материалаас шилжүүлсэн боловч хйигдэх 

ажлын гэрээнд тусгаагүй, барилгад материалыг оруулаагүй зэргийг үндэслэн 

Цагдаагийн байгууллагад шалгуулахаар шийдвэрлэв.  

 12 жилийн сургуулийн 291949.4 мянган төгрөгийн анхны үнэ бүхий хуучин 

дотуур байрыг буулган суурин дээр нь 118550.6 мянган төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 

боловч хуучин барилгаас материал оруулан барьсан,  шинэ дотуур байрыг үндсэн 

хөрөнгөндбүртгээгүй, буулгаж хууль бусаар шийдвэрлэсэн хуучин дотуур байрыг 

үндсэн хөрөнгөөс хасаагүй байгаа нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” 

хуулийн холбогдох заалтуудыг зөрчсөн байна. Дээрх зөрчлийг холбогдох 

байгууллагаар шийдвэр гаргуулан данснаас хасах, хөрөнгөнд  бүртгэж авах ажлыг 

зохион байгуулах хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэв. 

           Сум хөгжүүлэх сан: 

Эрдэнэ 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. 

Зээлийн зөвлөлийн хурлын тэмдэглэл тодорхой биш зэрэг байлаа. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 3-н заалт бүхий хугацаатай албан 

шаардлага хүргүүлэв. 

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

  “Улиастай ван” аудит ХХК-аас 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, “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

Эрдэнэ 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 илэрхийлсэн тул зөрчилгүй санал дүгнэлт өгсөн байна. Тус 

аудитаар бодогдсон цалинг давтан тооцоолоход 11, 12 дугаар саруудад ажилтанд 

цалингийн хүснэгтэн дээр 203.9 мянган төгрөг илүү олгосон зөрчилд төлбөрийн акт 

тогтоожээ. 

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 

зөрчил илрээгүй байна.  

Эрчим хүч ОНӨААТҮГ 

Эрчим хүч ОНААТҮГ-ын 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. Шалгалтаар: 

Ажилчдын цалингийн урьдчилгаанд олгосон 400.0 мянган төгрөгийг суутгаагүй, 



Цалингаас суутгасан Үйлдвэрчний эвлэлийн 360.0 мянган төгрөгийг шилжүүлээгүй 

өглөгөөр тусгаагүй зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож, ААНОАТ-ын тайланг 100.0 

мянган төгрөгөөр зөрүүтэй тайлагнасан, 2014 оны санхүүгийн тайлангийн 

аудитаар тогтоосон 3400.0 мянган төгрөгийн актыг барагдуулаагүй зэрэг зөрчилд 

хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

Тус байгууллагын 2018 оны санхүүгийн тайланд аймгийн Аудитын газраас 

санхүүгийн тайлангийн аудит хийж “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

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 59.6 мянган төгрөг зарцуулсан. 

-  Хүнсний материалын тооллогоор 465.6  мянган төгрөгийн хөрөнгө 

дутагдаж, 73.3 мянган төгрөгийн хөрөнгө илүүдэлтэй, хадгалах хугацаа 

дууссан 150.0 мянган төгрөгийн хөрөнгө тоологдлоо. 

- Бэлтгэн нийлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээнд тусгасан үнээс өндөр 

үнээр 348.6 мянган төгрөгийн хүнсний материал бэлтгэсэн 

- 2018 онд цалин тогтоолтыг үзэхэд Засгийн Газрын тогтоол 

шийдвэрээс зөрүүтэйгээр 33.6 мянган төгрөгийн цалинг илүү, 45.8 мянган 

төгрөгийн цалинг дутуу олгосон. 

- Камерийн бичлэгээр хүүхэд өдөрт хяналт хийхэд 179.6 мянган 

төгрөгийн зөрүү гарсан зэрэг зөрчил илэрч 1237.0 мянган төгрөгийг аймгийн 

татварын бус орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр, 73.3 мянган төгрөгийн 

хөрөнгийг данс бүртгэлд тусгахаар, 45.8 мянган төгрөгийг ажиллагсдад буцаан 

олгохоор төлбөрийн акт тогтоож,хоолны нормативт зардлыг 428.0мянган 

төгрөгөөр хэтрүүлсэн, хүнсний материал худалдан авалттай холбоотой 

7291.2 мянган төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар албан шаардлага хүргүүлсэн 

байна. 

Сум хөгжүүлэх сан: 

2018 оны санхүүгийн жилийн эцсийн тайлангаар “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт 

авсан байна. Шалгалтаар Сум хөгжүүлэх сангийн журам зөрчиж 750.0 мянган 

төгрөгийн программ худалдаж авсан, зээлийн гэрээний хугацаа дууссан 3 

зээлдэгчдээс 3060.0 мянган төгрөгийн зээлийг шүүхэд хандаж шийдвэрлүүлээгүй, 

өмнөх аудитын шийдвэрээс иргэдээр төлүүлэх 14106.0 мянган төгрөгийн 

төлбөрийн актыг төлүүлээгүй зөрчилд албан шаардлага хүргүүлэн, гэрээт 

хугацаанд сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэдээр 1390.0 мянган төгрөгийн 



үндсэн зээл, хүүг төлүүлээгүй, гэрээний дагуу үндсэн зээлээ төлөөгүй иргэдэд 

нэмж 2.0 мянган төгрөгийн торгууль, нэмэгдүүлсэн хүү ногдуулсан зэрэг зөрчилд 

төлбөрийн акт тогтоосон байна. 

Сум хөгжүүлэх сангийн Улсын үзлэгээр: 

Сум хөгжүүлэх сангийн улсын үзлэгээр хугацаа хэтэрсэн 3 зээлдэгчдээс 1 

зээлдэгчийн 3252.0 мянган төгрөгийн зээлийг төлүүлж, 1 зээлдэгч 5000.0 мянган 

төгрөгийн зээл авсанаас төлөөгүй зээлийн үлдэгдэл 4125.0 төгрөгийг шүүхэд 

шилжүүлсэн байна. Оршин суугаа хаяг тодорхойгүй 1 зээлдэгчийн 294.5 мянган 

төгрөгийн зээл төлөгдөөгүй байсан ба 2019 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 

байдлаар энэ нөхцөл байдал хэвээрээ хадгалагдаж байна. Тус шалгалтаар: 

           1. “Сум хөгжүүлэх сан”-аас 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. 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;/-ыг /2019 оны 

хагас жилийн тайланг сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлсэн./ 

3. Сангийн сонгон шалгаруулах зөвлөлийн гишүүн сумын Засаг даргын 

орлогч Д.Алтайг сангийн хяналтын зөвлөлийн гишүүнд давхар ажиллуулж байгаа 

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

14-ний өдрийн 153 дугаар тогтоол хавсралт журмын 3.4.2 /тухайн нэг зөвлөлийн 

гишүүнийг нөгөө зөвлөлийн гишүүнээр давхар ажиллуулахгүй байх;/ -ыг /Засаг 

даргы орлогч Д.Алтайг хяналтын зөвлөлийн гишүүнээс хассан шийдвэр гаргасан./ 

4. Сангийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг сумын ИТХ-д 

тайлагнаагүй, сангаас олгосон зээлийн хүүгийн орлогыг зарцуулалтыг сумын ИТХ-

аар батлуулаагүй байгаа нь “Журам батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын  

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



3.5.6 /сангийн орлого, зарлагыг хөтлөх үйл ажиллагаанд нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хууль тогтоомжийг мөрдүүлж, сангийн санхүүгийн болон үйл 

ажиллагааны тайланг Төсвийн тухай хуульд заасан хугацаанд тухайн сумын 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд тайлагнах;/, 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 тус тус зөрчсөн байна./2019 оны хагас жилийн тайланг 

сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлэн, хяналтын зардлын зарцуулалалты төсөв 

батлуулсан./ 

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,  

Эрдэнэ сумын Эрчим хүч ОНӨААТҮГ 

3 Б.Дэлгэрбаяр 
СХШ-ын Улсын 

байцаагч 
Ерөнхий боловсролын сургууль,  

“Сум хөгжүүлэх сан” 

   

ХААН банк болон иргэдийн хөдөлгөөнийн нягтаршил бүхий 2 цэг, нийт 3-н 

цэгт иргэдээс өргөдөл, гомдол, хүсэлт хүлээж авах тухай зарыг байршуулж, 

нийтэд мэдээллэж ажиллалаа. Хяналт шалгалт хийх хугацаанд 1 иргэнээс 

бичгээр, 1 иргэнээсамаар гаргасан хүсэлтийг хүлээн авч хянан шийдвэрлэсэн 

болно. 

Шалгалтаар дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. 

        ИТХ:  

 1. Эрдэнэ сумын ИТХ-ын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 01 

дүгээр захирамжаар ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга Х.Батзаяад 

албан тушаалын цалингийн 20 хувиар тооцож нууцын нэмэгдэл олгохоор 

шийдвэрлэжээ. 



 “Цалингийн сүлжээ, доод жишгийг мөрдөж ажиллах тухай”  Эрдэнэ сумын 

ИТХ-ын даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 06 дугаар захирамжийн 

хавсралтад  118243 төгрөгийн нэмэгдэл олгохоор тусгажээ. 

 Цалин бодохдоо 127703 төгрөгийг нэмэгдлийг олгосон зэрэг нь хоорондоо 

харилцан уялдахгүй байгаа  нь шалгалтын явцад ажиглагдаж байлаа. 

 Засаг даргын Тамгын газар: 

 Эрдэнэ сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны дарга 

Х.Долгорсүрэнгийн төрд ажилласан хугацааг тооцож, төрийн алба хаасан 

хугацааны нэмэгдлийг нөхөн олгуулахаар захиргааны акт гаргав. 

 Байгууллагын нягтлан бодогчийг байлцуулан Х.Долгорсүрэнгийн 

Хөдөлмөрийн дэвтэр, Нийгмийн даатгалын дэвтэрээс ажилласан хугацааг 

түүвэрлэн ажиллалаа.  

 Санхүүгийн албаны даргаар 2019 оны 01 дүгээр сарын 31-нд томилогдохдоо 

доорх байдлаар төрд ажилласан байна.  

 Эрдэнэ сумын Хүн эмнэлэгт-15 жил 11 сар 

 Төрийн банкинд – 5 жил 6 сар нийт 21 жил 5 сар төрд ажилласан байна. 

 Төрд ажилласан хугацааны нэмэгдлийг тооцож хүснэгтэр харуулав. Хүснэгт-1 

 

д/д Сар Үндсэн цалин Нэмэгдлийн хувь Нэмэгдлийн дүн 

1 2 646676 

20% 

129335 

2 3 732900 146580 

3 4 732900 146580 

4 5 732900 146580 

5 6 732900 146580 

6 7 732900 146580 

7 8 732900 146580 

8 9 732900 146580 

9 10 414248 82850 

дүн - - 1238245 

Эрчим хүч ОНӨААТҮГ 

Эрчим хүч ОНӨААТҮГ-ын санхүүгийн үйл ажиллагааг шалгаж, санхүүгийн 

үйл ажиллагааны талаар заавар зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

Эрүүл мэндийн төв: 

Эрүүл мэндийн төвийн санхүүгийн анхан шатны баримт, дуудлагын 

журналыг шатахуун зарцуулалттай тулган шалгаснаас гадна дотоод хяналтын 

хийсэн ажлын тайлан түүний үр дүнг тооцон ажиллалаа. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 



2018 онд сургуулийн захирлын зүгээс гаргасан 96 ширхэг А тушаалаас “Ур 

чадварын нэмэгдэл олгох тухай” нийт 52 ширхэг тушаал байна. Сургуулийн 

захирлын “Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай” тушаалуудаас хэд, хэдэн тушаал 

жишээ татаж хүснэгтээр харуулав. 

Тушаал     
№ 

Тушаал 
гаргасан 

огноо 

УЧН олгох ажилтны 
албан тушаал, нэр 

 

Олгосон 
хувь 

Олгох 
хугацаа 

УЧН  олгох үндэслэл 

А/01 2018.01.25 
Эд хариуцагч 

Л.Лхагвадулам 
20 хувь 2 сар 

Өөрийн ажлын байрандаа 
хариуцлага сайтай, шинийг 

санаачлан ажилласан... 
 
 
 
 
 

А/2 2018.01.25 
Байрын жижүүр 

Д.Мөнхнасан 
15 хувь 2 сар 

А/8 2018.02.12 
Байрын жижүүр 

Т.Алтантуяа 
20 хувь 1 сар 

А/40 2018.06.20 
Эд хариуцагч 

Л.Лхагвадулам 
20 хувь 

1 сар 
 

А/48 2018.09.13 
Эд хариуцагч 

Л.Лхагвадулам 
20 хувь 

2 сар 
 

А/59 2018.10.10 Тогооч С.Мөнгөнтуул 20 хувь 2 сар 

А/04 2018.01.25 

Багш Х.Сэндэрмаа, 
Ш.Бор, П.Өнөрмаа, 

Д.Янжинпагма, 
Б.Жавзандулам, 

Х.Батчимэг 

15-25 
хувь 

1 сар 

Бүтээлч, санаачлагатай 
багш 2018 аяны хүрээнд 

шинийг санаачлан 
ажилласан. 

А/15 2018.03.21 
Байрын жижүүр 
Бурмаа, Тогооч 

С.Мөнгөнтуул, Л.Дарь 

10-20 
хувь 

1 сар 

А/16 2018.03.21 

Багш Ж.Мөнхтуул, 
Д.Батцэцэг, 

Л.Цагаанцоож, 
О.Оюумаа, 

О.Гончигсумлаа 

10-20 
хувь 

1 сар 

А/18 2018.03.21 
Багш Ш.Бор, 

Д.Янжинпагма, 
П.Өнөрмаа 

 
5-20 хувь 

1 сар 
 

А/14 2018.03.21 
Багш Д.Янжинпагма, 

П.Өнөрмаа 
20 хувь 1 сар 

Эрдмийн баяр тэмдэглэх 
үйл ажиллагааг идэвхи 

санаачлагатай ажилласан 
тул 

 

А/29 2018.05.28 
Багш Ж.Мөнхтуул, 

О.Солонго, 
Х.Сэндэрмаа 

20 хувь 1 сар 

А/55 2018.09.13 Багш Д.Янжинпагма 20 хувь 
1 сар 

 

А/71 2018.10.23 Багш Б.Оюунцэцэг 20 хувь 
1 сар 

 

А/81 2018.11.27 Багш Б.Жавзандулам 20 хувь 1 сар 

А/17 2018.03.21 
Эд хариуцагч 

Л.Лхагвадулам, 
жижүүр Д.Мөнхнасан 

20 хувь 1 сар 

Шинээр ирсэн болон хуучин 
эд хөрөнгийг кодолж, эзэнд 

нь хүлээлгэн өгч, 
санаачлага гарган 

ажилласан тул 

А/21 2018.04.23 
Эд хариуцагч 

Л.Лхагвадулам 
20 хувь 1 сар 

А/31 2018.05.29 
Эд хариуцагч 

Л.Лхагвадулам 
20 хувь 1 сар 

А/63 2018.10.23 
Жижүүр Д.Мөнхнасан, 
угаагч Б.Оюунчимэг 

10 хувь 1 сар 

Нийт 19 тушаал 



Жишээ нь: Эрдмийн баяр тэмдэглэх үйл ажиллагаа хавар зохион 

байгуулагддаг бол намар 10, 11 дүгээр саруудад хавар зохион байгуулагдсан 

“Эрдмийн баяр” зохион байгуулах ажлыг үндэслэн ур чадварын нэмэгдэл олгох 

тушаал, шийдвэр гаргасан байгаа нь зүйд нийцэхгүй байна. Иймд сургуулийн 

захирал, дотоод хяналтын нэгжийн даргыг байлцуулан ур чадварын нэмэгдлийг 

хавтгайруулан олгохгүй байх, ажил хавсарсны нэмэгдэл хэлбэрээр ашиглахгүй 

байх тал дээр анхаарч ажиллах талаар заавар зөвлөгөө өгөв. 

Сум хөгжүүлэх сан: 

“Сум хөгжүүлэх сан”-ийн улсын үзлэг зохион байгуулагдсанаас хойш 2019 

оны 08 дугаар сард нийт 2 зээлдэгчид 20000.0 мянган төгрөгийн зээл олгосон 

байна. Зээл авсан иргэдийн зээлийн хувийн хэргийн бүрдүүлэлт, холбогдох 

баримт материалтай танилцан, зээлийг зориулалтын дагуу зарцуулсан эсэхэд 

хяналт шалгалт хийв.  

Тус сумын иргэнээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Монгол Улсын баатар 

В.Шаравын нэрэмжит Эрдэнэ сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 90 

жилийн ойн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийв. 

Мөнгөн орлого бүрдүүлэлт: 

Дансаар: 

№ Нэр Мөнгөн дүн 

1 Сургуулийн хамт олон 4.200.000 

2 Батбаатар 100.000 

3 Буянжаргал 100.000 

4 32-р төгсөлт 1.500.000 

5 Оюумаа багштай 6б ангийн эцэг эх 230.000 

6 Доржсүрэн 80.000 

7 Ч.Цэрэнхорол 100.000 

8 Жигмэд 500.000 

9 Уртнасан 500.000 

10 Ганбаатар 2.000.000 

11 С.Санжсүрэн 100.000 

12 Батхишиг, Батцэцэг 400.000 

13 Ч.Дархижав 100.000 

14 Л.Пэрэнлий, С.Дагнуу 200.000 

15 М.Болормаа 100.000 

16 Батхүү, Нарантуяа 50.000 

17 Л.Оюунчимэг 100.000 

18 Лувсанцэрэн 40.000 

19 Мөнхзул 100.000 

20 Л.Баатар 100.000 

21 Д.Отгонбаяр 200.000 

22 Хорол 20.000 

23 Бямбажав 20.000 

24 Ү.Батпүрэв 100.000 

25 С.Даян, Ш.Өөдөс 300.000 

26 Нямдорж 1.000.000 

27 Цанжид 100.000 

28 Д.Ариунаа 50.000 

29 Н.Алтай-Очир 300.000 



30 М.Жавзмаа 100.000 

31 Отгонсүрэн 100.000 

32 Г.Чимэд 30.000 

33 П.Нямдаваа, Л.Нарангарав 500.000 

34 Хан Эрэг ХХК Батнасан 100.000 

35 Гомбодорж 370.000 

36 М.Сэнгээ 50.000 

37 С.Даринчулуун 60.000 

38 Л.Ганбүргэд 200.000 

39 Ш.Буяндалай 1500.000 

40 Дашбор 1.000.000 

41 Б.Мөнхсүлд 500.000 

42 Ч.Ичинхорол 100.000 

43 Б.Пагам 50.000 

44 Бяруузана 1.200.000 

45 Бямбадэлгэр 100.000 

46 Б.Нямдаваа 350.000 

47 С.Цагаач 50.000 

48 И.Зоригт 200.000 

49 Х.Бэгзсүрэн 300.000 

50 Д.Ганболд 100.000 

51 Б.Соронзонбат 50.000 

52 Ц.Гэрэлт-Од 50.000 

53 Б.Гантуяа 200.000 

54 Ү.Баттулга 60.000 

55 Ж.Сосорбарам 100.000 

56 1996оны 22-р төгсөлт 8Б анги 1.600.000 

57 Ц.Баттөмөр 2.000.000 

58 Батбаяр 1.200.000 

59 М.Амартүвшин 1.500.000 

60 Г.Төрбат 1.000.000 

61 Даваасамбуу 100.000 

62 Амартүвшин 1.500.000 

63 1979оны 5-р төгсөлт 1.600.000 

64 Цогзол 200.000 

65 Цогтжаргал 100.000 

66 Бор, Бадамсүрэн 30.000 

67 Л.Бадамгарав 50.000 

68 Л.Лхамхүү 40.000 

69 Х.Бөөрөнхий  50.000 

70 Сүрэнхорол 100.000 

71 Хаш-Эрдэнэ 40.000 

72 Должин 50.000 

73 Гипэл 50.000 

74 Э.Мөнхтуул  50.000 

75 Батбаатар  50.000 

76 Ж.Нэмэхбаяр 500.000 

77 Ж.Донойбямба 500.000 

78 Д.Дашцэрэн  100.000 

79 Д.Бямбаа 500.000 

80 Б.Магсармаа 20.000 

81 С.Цэцэгмаа 20.000 

82 Д.Өнөрбэх 50.000 

8” Ч.Үржин 50.000 

84 Бөх-Очир 1.000.000 

85 Галбадрах 400.000 

86 Отгонтуяа 50.000 

87 Т.Цэцэгмаа 400.000 

88 Ц.Энхмаа 50.000 

89 Ч.Ганбаатар 50.000 

90 С.Гантөмөр 20.000 



91 Ц.Дэмбэрэлбилэг 60.000 

92 С.Цогтбаяр 500.000 

93 П.Эрдэнэцогт 400.000 

94 С.Халтархүү 60.000 

95 П.Балжинням 500.000 

96 Х.Дашболд 1.000.000 

97 Ж.Ганбаатар 500.000 

98 Ш.Бор 500.000 

99 Д.Гүндэгмаа 200.000 

100 1996оны 22-р төгсөлт  850.000 

101 Нацагдоржийн гэр бүл 50.000 

102 А.Лхамжав 100.000 

103 Х.Цулган 50.000 

104 Бямбаа 1.000.000 

105 Б.Авирмэд 1.000.000 

106 С.Энхбат 20.000 

107 Ч.Лхагвадорж 50.000 

108 Ж.Баатар, Саранцэцэг 100.000 

109 Сэвжид 20.000 

110 Б.Мөнгөнхуяг 20.000 

111 Д.Болдбаатар 100.000 

112 Л.Алтан-Очир 50.000 

113 Б.Нямжав  50.000 

114 Б.Хишигжаргал 50.000 

115 Э.Мөнхжаргал 500.000 

116 28-р төгсөлт 2.000.000 

117 С.Бямбасүрэн 300.000 

118 Ланд Орео ХХК 3.000.000 

119 Б.Цог, Ц.Ганзориг 800.000 

Нийт 48.960.000 

Ойн хандивт зориулсан Төрийн банк дахь 241700101129 тоот дансанд нийт 

48 960 000 төгрөгийн хандивын орлого, 60 909.51 төгрөгийн харилцах дансны 

хүүгийн орлого, нийт 49 020 909.51 төгрөгийн орлого бүрдүүлэн ажилласан байна. 

Бэлэн мөнгөөр: 

№ Нэр Мөнгөн дүн 

1 Б.Чимэднамжил, Э.Эрдэнэжаргал 200.000 

2 Наянбуу 50.000 

3 Алтайбаатар 50.000 

4 Х.Батчимэг 100.000 

5 Эрчимхүч 1.000.000 

6 13-р төгсөлт 1.300.000 

7 29-р төгсөлт 700.000 

8 9-р төгсөлт 500.000 

9 Цогзол 100.000 

10 Г.Оюунсайхан 50.000 

11 Ш.Хаянхярваа 500.000 

12 Х.Чинбат, Туяа 500.000 

13 Чинбат, Бурмаа 300.000 

14 В.Түвшинзаяа 100.000 

15 П.Авирмэд 50.000 

16 Д.Амартүвшин 50.000 

17 Дарга нар 400.000 

18 Должинсүрэн 100.000 

19 Д.Оросоо\мат багш\ 100.000 

20 1988оны 8б анги 1.600.000 

21 Хурдан морины медаль, дурсамжны 2.548.000 

Нийт 10.298.000 



Нийт 10 298 000 төгрөгийн хандив бэлнээр хүлээн авсан боловч 

хандивлагчаар гарын үсэг зуруулсан анхан шатны баримт бүрдүүлээгүй байна. 

Нийт орлого: 59 318 909.51 төгрөг. 

Эрдэнэ сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 90 жилийн ойн хандивын 

зарцуулалт 

№ Зарцуулалт Зориулалт Мөнгөн дүн  Анхан шатны баримт 
байгаа эсэх 

1 

УБ хот руу явахад 

Ааруул 390 000 Тийм 

Айраг, мах 370000 Тийм 

 Бусад  1 336 000 - 

1. Нийт зарлага 2.096.000 

2 

Хоол хүнсний 
материал 

Ой угтсан бөхийн 
барилдааны идээ 

40.000 Тийм 

Хоолны материал 1.500.000 Гараатооцоо нийлсэн 
баримттай 

Идээний цагаан самар 80.000 - 

Ногоо, гурил будаа, архи 500.000  

Төмс, лууван  62.500  

Байранд байрласан 
зочдод 

198.000  

Гоймон будаа, 00-ын 
цаас... 

108.000  

Хүнсний зүйл, ахуйн 
хэрэглээ 

230.650  

2. Нийт зарлага 2.719.150 

3 

Гарын бэлэг 

Тарианы гурил 385.000 Тийм 

Ойн ном 2.000.000 
2.000.000 
500.000 

Дансаар шилжүүлсэн 

2.000.000 
2.000.000 

Дансаар шилжүүлсэн 

Айрагны хул 1.632.000 Тийм 

Цацлын хувин 417.000 Тийм 

Одон тэмдэгний үнэ 800.000 
 

Тийм 

Хурдан морины хүүхдийн 
бэлэг 

405.000 Тийм 

  Цай 450.000  

Мөнгөн аяга 1.800.000 Дансаар шилжүүлсэн 

3.Нийт зарлага 14.389.000 

4 

Дурсамж, 
өргөмжлөл 

Орон нутгийн золгуут ТАX 420.000 Дансаар шилжүүлсэн 

Батламж 50.000 Тийм 

Урилга 350.000 Тийм 

Сайн малчдад батламж 100.000 Тийм 

Хурдан морины дурсамж 1.000.000 
500.000 

Дансаар шилжүүлсэн 

Морь, бөхийн медаль 1.360.000 Дансаар шилжүүлсэн 

Батламж өргөмжлөл 1.264.000 Дансаар шилжүүлсэн 

Өргөмжлөл, батламж 230.000 Дансаар шилжүүлсэн 

4. Нийт зарлага 5.274.000 

5 

Хүлээн авалт 

Сайн малчдыг хүлээн авах 152.000 Тийм 

Архи 276.000 Тийм 

Нэг удаагийн аяга, таваг 70.000 Тийм 

Чихэр, печень...  150.000  

Зочид угтах идээний чихэр 138.000  

0.5тай Соѐрхол 150.000  

Ус ундаа 364.000  

Айраг \баянхонгор\ 200.000  



Жимс 939.700 Тийм 

Чихэр, печень, огурцы 256.000  

Хүнсний зүйл  350.000 Тийм 

Ойн зочдын хоолны 
төлбөр 

1.929.000 Гараар тооцоо нийлсэн 
баримттай 

Айраг 200.000 Бэлнээр олгосон 

Ааруул 100.000 Бэлнээр олгосон 

Зураг 120.000 Бэлнээр олгосон 

5.Нийт зарлага 5.394.700 

6 
 

 

Тохижилт, засвар 

Сургууль 413.200 Бэлнээр олгосон 

Дотуур байрны засвар 500.000 Бэлнээр олгосон 

Биологийн кабинет 2.000.000 Тийм/1772 000/ 

Мод тарих хөрс солих 400.000 Бэлнээр олгосон 

32-р төгсөлт 1.500.000 Дансаар шилжүүлсэн 

Хаяг 120.000 Тийм 

Сургууль 165.000  

Дотуур байр дорож 300.000 Бэлнээр олгосон 

Кордорын гэрэл 480.000 Тийм 

Гадаад хэлний кабинет 900.000 Бэлнээр олгосон 

Химийн кабинет 700.000 Бэлнээр олгосон 

Будаг, лак 190.000 Дансаар шилжүүлсэн 

Довжооны хаймар 112.000 Дансаар шилжүүлсэн 

Шаар 30.000 Тийм 

Барилгын засвар 170.000 Тийм 

Байрын сурагчдын 
хөнжлийн уут 

600.000 Бэлнээр олгосон 

Цемент 208.000 Бэлнээр олгосон 

50м утас 
 

190.500 Бэлнээр олгосон 

6. Нийт зарлага 8.978.700 

7 

Унааны зардал 

Чацарганын мод авчрах 170.000 Бэлнээр олгосон 

Чацарганы модны ачааны 
хөлс 

60.000 Бэлнээр олгосон 

Ачааны хөлс 90.000 Бэлнээр олгосон 

100 айлаас зах 60.000 Дансаар шилжүүлсэн 

Ачааны хөлс 80.000 Бэлнээр олгсон 

Мал цуглуулах 185.000 Бэлнээр олгосон 

Баянтооройгоос бүжгийн 
хувцас  

20.000 Бэлнээр олгосон 

Замтын амны гэр зөөх... 100.000 Бэлнээр олгосон 

Тээврийн хөлс 200.000  

Ном ачсан хөлс  117.000  

Шороо ачсан 100.000  

Хилийн цэргийн бензин 300.000  

ГАА-с ирэх цагдаа нарын  120.000  

7. Нийт зарлага 1.602.000 

8 

Бусад 

Бүжгийн хувцасны 
материал 

142.000  

Бүжгийн хувцас авчрах 100.000  

Хувцас паркат 160.000  

Туг хийх панс 191.500  

Морины номер хөтөлбөр 600.000 Тийм 

Баатрын дууны бичлэг 500.000  

Буудлын мөнгө 75.000  

Хурдан морины мөрий 13.670.000 Зарцуулалтыг хүснэгтээр 
гаргасан. 

Өсвөрийн бөх 500.000 Бөхийн комисст бэлнээр 
олгосон. 

8. Нийт зарлага 15.938.500 

9 Хамтарч 
ажилласан хүмүүсд 

урамшуулал 

Наадмын хөтлөгч 150.000 Бэлнээр олгосон 

Урлаг хариуцсан багш 2.000.000 Бэлнээр олгосон 
Бүжгийн багш  500.000 Бэлнээр олгосон 



Хөгжмийн багш  50.000 Бэлнээр олгосон 
Эцэг эхийн төлөөлөл  20.000 Бэлнээр олгосон 

9. Нийт зарлага 2.720.000 

10 Банкны шимтгэл  31 679.69 

Нийт зарлага 59.143.729.69 

 Нийт 59 143 729.69 төгрөгийн зарцуулалтыг анхан шатны баримттай тулгаж 

үзэхэд нийт 9 613 700 төгрөгийн 21 ширхэг баримтыг анхан шатны баримтын 

үнийн дүнгээр, 4015.3 мянган төгрөгийн 19 ширхэг анхан шатны баримтыг бөөн 

дүнгээр, нийт 13 629 000 төгрөгийн 40 ширхэг анхан шатны баримт бүрдүүлэн 

ажилласан байна. Мөн хурдан морины бай шагналд зарцуулсан 13 670 000 төгрөг, 

өсвөрийн бөхийн шагналд  зарцуулсан 500 000 төгрөгийг зохион байгуулах 

комиссуудад хүлээлгэн өгсөн ба 3 429 000 төгрөгийн хоолны үнийг гараар тооцоо 

нийлсэн баримт үндэслэн тус тус шилжүүлсэн байна. Улмаар банкны шимтгэл, 

хүүгийн татварт 31 679.69 төгрөг, ажил гүйцэтгэсэн иргэдэд 2 720 000 төгрөг, ойн 

номны үнэнд 8 500 000 төгрөгийг бэлнээр болон дансаар шилжүүлэн, нийт 16 664 

050 төгрөгийг анхан шатны баримтгүйгээр, гараар хөтөлсөн тооцоо үндэслэн 

зарцуулсан байна. 

Нийт орлого 59 318 909.51 төгрөг - Нийт зарлага 59 143 729.69=175 180 

төгрөг үлдэв.  

Ойн хандивын зарцуулалтын тайланг 2019 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр 

Цэцэг нуур багийн,  2019 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр Сангийн далай, Өлзийт 

багийн иргэдэд Багийн иргэдийн нийтийн хуралд танилцуулсан бөгөөд Цагаан-Уул 

багийн иргэдийн нийтийн хурал нь аймгийн төвд зохион байгуулагдсан багш нарын 

баярын үеэр болсон тул тус багийн иргэдэд тайлангаа хараахан танилцуулаагүй 

байгаа хэмээн тайлбарлав. 

 Улмаар 175 180 төгрөгийн үлдэгдэл хөрөнгийг Цэцэг нуур, Сангийн далай, 

Өлзийт, Цагаан-Уул багийн хандив өргөсөн иргэдэд хүндэтгэл үзүүлэх зорилгоор 

зарцуулан, анхан шатны баримт бүрдүүлэн ажилласан байна.  

Хувь хүн, төгсөгчдийн хандиваар хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажил: 

№ Хийгдсэн ажил төсөв 
Дансаар болон бэлнээр 

олгосон хандиваас 
зарцуулсан дүн 

1.  Газарзүйн кабинетын тохижилт 2 000 000 - 

2.  Монгол хэл Уран зохиолын кабинетын 
тохижилт 

2 332 000 - 

3.  Математикийн кабиет 3 670 000 - 

4.  Эр технологийн кабинет 2 000 000 - 

5 000 000 - 

2 100 000 - 

5.  Сургуулийн хаалга сольсон 1 340 000  - 

1 400 000 - 

6.  Мэдээллийн самбар шинэчилсэн. 1 500 000 - 

7.  Багш ажилчдын самбар шинэчилсэн 1 000 000 - 

8.  Хүндэтгэлийн булан шинэчилсэн 3 250 000 - 

9.  Ахмад багш ажилчдын самбар 1 500 000 - 



шинэчилсэн 

10.  Номын сангийн тохижилт 3 960 000 - 

11.  Өргөөний хаалга, гэрэлтүүлэг, цонхны 
хөшиг шинэчилсэн 

2 100 000 - 

12.  Эм технологийн каб 3 346 000 - 

13.  Захирлын өрөөний тавилга 3 000 000 - 

14.  Багш нарын өрөөний тохижилт 4 000 000 - 

15.  2 хүрэл тогоонд тулга 2 176 000 - 

16.  Сургуулийн гадна талын гэрэлтүүлэг 5 000 000 - 

17.  900ш хайлаас 10 улиас 3 500 000 - 

18.  Баатрын танхимын тохижилт 6 000 000 - 

19.  Дууны клип 5 000 000 - 

20.  Технологийн кабинетэд сурагчдын 
бүтээлийн шүүгээ 

500 000 - 

21.  Ус цэвэршүүлэх аппарат 1 500 000 - 

22.  20 ширхэг чацаргана 1 200 000 - 

23.  Баатрын хөшөөг  шинэчилсэн 20 000 000 - 

24.  Түүхийн кабинет 4 000 000 - 

25.  Гадаад хэлний кабинет 1 500 000 Дансаар 

26.  Химийн кабинет 1 500 000 дансаар 

27.  Бага ангийн кабинет 2 000 000 - 

28.  Зургийн кабинет 3 500 000 - 

29.  Биологийн кабинет 3 800 000 2 сая- дансаар 

30.  Сургуулийн хаягжилт  1 500 000 дансаар 

31.  Байрын хүүхэд хөгжлийн өрөөний 
тохижилт 

800 000 дансаар 

32.  Гал тогооны тохижилт 3 200 000 - 

33.  Цагаан хэрэглэл, гоожуур 3 000 000 - 

34.  Байрын гал тогоонд аяга тавагны иж 
бүрдэл 

260 000 - 

35.  Бүжгийн хувцас 6 000 000 - 

36.  Ойн ном бүтээх 12 000 000 8 500 000 дансаар 

37.  Ойн тэмдэг 1 500 000 - 

38.  Хүндэт тэмдэг 2 000 000 - 

39.  Нийт 134 934 000 15 800 000 

Хандиваар нийт 134 934 000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдсэнээс 

15 800 000 төгрөг нь дансаар болон бэлэн мөнгөөр орж ирсэн хөрөнгөнөөс 

санхүүжүүлсэн байна. 2019 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн байдлаар дээрх 

хөрөнгүүдийг данс бүртгэлд тусгаагүй тул тайлант он дуусахаас өмнө бүртгэлд 

тусгахыг үүрэг болгов. 

 Хандиваар ирсэн малын тооцоо: 

 Хандиваар нийт 35 хонь, 22 ямаа, 1 үхэр хүлээн авсан бөгөөд зарцуулалтын 

тайланг хүснэгтээр харуулав. 

№ Нэрс  Баг Хонь Ямаа Үхэр 

1.  О.Дорждэрэм Цэцэг нуур 1   

2.  Ч.Дорж Цэцэг нуур 1   

3.  Б.Бямбадэлгэр Цэцэг нуур 1   

4.  Б.ичинхорол Цэцэг нуур 2   

5.  Цанжид Цэцэг нуур 1   

6.  Д.Бямбасайхан Цэцэг нуур 1   

7.  Л.Ганбүргэд Цэцэг нуур 1   

8.  Д. Мөнхзул Цэцэг нуур 1   

9.  Ш.Сандуйжав Цэцэг нуур 1   

10.  Ц.Нямдорж Цэцэг нуур 1   

11.  Ж.Сосорбарам Цэцэг нуур  2  



12.  С.Лүндэндорж Цэцэг нуур  1  

13.  Сүмбэрүү Цэцэг нуур  1  

14.  Д. Сэнгээ Цэцэг нуур  1  

15.  Дагий Цэцэг нуур  1  

16.  Мэндбаяр  Цэцэг нуур  1  

17.  Батхишиг Цэцэг нуур  1  

18.  Шатарбал Цэцэг нуур  1  

19.  Цэрэндорж Цэцэг нуур  1  

20.  Б.Баатар Цэцэг нуур  1  

21.  Ж.Ганбаатар Өлзийт 1   

22.  С.Сэрээтэр Өлзийт 3   

23.  Б.Сэрээтэр Өлзийт 2   

24.  лонх Өлзийт  1  

25.  Х.Баттөр Сангийн далай 1   

26.  Э.Энхбаяр Сангийн далай 1   

27.  Дэмбэрэлбилэг Сангийн далай 1   

28.  Б.Пүрэвсүрэн Сангийн далай 1   

29.  Арилдий Сангийн далай 1   

30.  Цогтжаргал Сангийн далай 1   

31.  Мижиддорж Сангийн далай 5   

32.  П.Балжинням Сангийн далай 1   

33.  Д.Мөнхжаргал Сангийн далай  1  

34.  Б.Бат-Эрдэнэ Сангийн далай  1  

35.  Цогтжаргал Сангийн далай  1  

36.  Муга Сангийн далай  1  

37.  Д.Батбаатар Сангийн далай  2  

38.  Д.Должинсүрэн Цагаан уул 1   

39.  Нэмэхсүх Цагаан уул 1   

40.  Ширмэн Цагаан уул 1   

41.  Б.Мөнхсүлд Цагаан уул 1   

42.  Ч.Лувсанцэрэн Цагаан уул 1   

43.  Даш Цагаан уул 1   

44.  Нэмэхсүх Цагаан уул  1  

45.  Дугуй Цагаан уул  1  

46.  Даянжав Цагаан уул  1  

47.  Бодь Цагаан уул  1  

48.  Ч.Гансүх Цэцэг нуур   1 

 Нийт  35 22 1 

Зарцуулалт 

 Ууцанд  7   

 Хорхогонд   17  

 Хоолонд  3  1 

 Өндөр хандив өгсөн хүмүүст  
бэлэг 

 18   

 Зарцуулсан   28 17 1 

 Үлдэгдэл  4 5 0 

 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

Тус цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. 2019 оны эхний хагас жилд 

100 хүүхдийн багтаамжтай  цэцэрлэгийн шинэ барилга ашиглалтанд орсон бөгөөд 

2019-2020 оны хичээлийн жилд  эрхлэгч 1. Багш 5, туслах багш 4, тогооч 3, эд 

хариуцагч 1, сантехникч 1, үйлчлэгч 1 нийт 16 орон тоотойгоор 4 бүлэгт 90-100 

хүүхдэд сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байна.  

Соёлын төв: 



Тус байгууллагын санхүүгийн анхан шатны баримт, ажилласан цагийн 

бүртгэл, нягтлан бодох бүртгэлийг нэг бүрчлэн шалгасны зэрэгцээ харилцах 

дансанд төвлөрүүлсэн үйл ажиллагааны орлогыг үзвэр, буудлын тасалбар, “Үйл 

ажиллагааны өдөр тутмын бүртгэл”-ийн дэвтэртэй нэг бүрчлэн тулгалт хийж 

өөрийн орлогын бүрдүүлэлтэнд хяналт хийлээ. 

Жич:Тус СМТ-ийн эрхлэгч эзгүй байсан учраас санхүүгийн үйл 

ажиллагаатай холбоотой зарим асуудлыг асууж тодруулах боломжгүй байлаа. 

 

 

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар: 

Шилэн дансны цэс хөтлөлтөд хяналт хийж, дутагдалтай зүйлсийг залруулж 

ажиллах талаар дүнгийн хуралд танилцуулж ажиллалаа. Зарим нэгэн алдаа 

дутагдлыг эс тооцвол шилэн дансны тухай хуулийг хангалттай төвшинд 

хэрэгжүүлж ажиллажээ. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

2018 онд шилэн дансны мэдээллийн системд байршуулбал зохих 149 

мэдээллээс 3 мэдээлэл хуулийн хугацаа хоцорч, 146 мэдээлэл хугацаанд нь 

байршуулсан байна. Тус онд байршуулсан мэдээллийн чанарт нэвтэрч үзвэл 

төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн 

тайлбарын хамт цэсэнд хэтэрсэн болон хэмнэсэн дүнгийн тайлбар хангалтгүй, 

тушаал шийдвэрүүдийг нэг файлаар нэгтгэж оруулсан зөрчлийг цаашид давтан 

гаргахгүй байхыг анхааруулан ажиллав. 

Дотоод хяналтын талаар: 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

“Дотоод хяналт, шалгалтын нэгж байгуулах тухай” байгууллагын даргын 

2016 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/19 дүгээр тушаалаар Орос хэлний 

багш О.Солонгоогоор ахлуулан 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг томилсон бөгөөд тус 

тушаалын 3. /Дотоод хяналтын нэгж ажилтнуудад хийсэн ажлын үр дүнгээр эх 

үүсвэртээ багтааж улирал тутамд 40 хүртэл хувийн урамшуулал олгож болно./ гэж 

заасныг үндэслэн 2018 оны 1, 2, 3 дугаар улиралд нэгжийн даргад үндсэн 

цалингийн 20 хувиар, нэгжийн гишүүдэд тус бүр 10 хувиар тооцож урамшуулал 

олгосон боловч хийх ажлын батлагдсан төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, илтгэх хуудас 

хангалтгүй байсан тул нэгжийн даргад заавар зөвлөгөө өгч ажиллав./2019 оны 11 

дүгээр сараас эхлэн дахин дотоод хяналтын нэгжийн даргаар ажиллаж байгаа./ 

“Дотоод хяналт, шалгалтын нэгж байгуулах тухай” байгууллагын даргын 

2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн А/73 дугаар тушаалаар Бага ангийн багш 



Б.Жавзандуламаар ахлуулсан 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг томилсон бөгөөд тус 

тушаалын 3. /Дотоод хяналтын нэгж ажилтнуудад хийсэн ажлын үр дүнгээр эх 

үүсвэртээ багтааж улирал тутамд 40 хүртэл хувийн урамшуулал олгож болно./ гэж 

заасны дагуу 4 дүгээр улиралд хийх ажлын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, илтгэх хуудас 

үндэслэн нэгжийн даргад үндсэн цалингийн 20 хувийн, гишүүдэд тус бүр 10 хувийн 

урамшуулал олгосон байна. 

Эрүүл мэндийн төв.  

Эрүүл мэндийн төв нь дотоод хяналтын нэгж томилон ажиллуулсан байна. 

Тус нэгж  нь ажлын төлөвлөгөө гаргаж төлөвлөгөөний дагуу дараах ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэсэн байна. Эмнэлгийн анхан шатны бүртгэл маягтын хөтлөлтөд хяналтын 

хуудас боловсруулан хяналт хийсэн, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн 

судалгааны дүн, шинжилгээг эргэн мэдээлдэг эсэх, галч нарын аюулгүй 

ажиллагаа, нүүрсний чанар, гал тогооны ариун цэвэр, өвчтөний хоолны цэс, 

тендерийн эм, хүнсний материалын хадгалалт, хамгаалалт, бүрэн бүтэн байдал, 

шатахуун зарцуулалт, яаралтай тусламжийн бэлэн байдал, эмийн зарцуулалт, 

хадгалалт, хугацаа, боловсон хүчний хувийн хэрэг зэрэгт хяналт тавин ажиллажээ. 

Дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагааны тайланг үндэслэн нэгжийн 

ажилтнуудад улирал бүр урамшуулал олгож ажилласан байна. 

ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ 

ШАЛТГААН,ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

        ИТХ:  

1. 2018 оны 12 дугаар сард Эрдэнэ сумын ИТХ-ын дарга Ж.Донойбямбад 

200.0 мянган төгрөгийн урамшууллыгямар нэгэн шийдвэргүйгээр олгосон нь 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1 /Анхан шатны 

баримт нь нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайлан, мэдээллийг үнэн, 

зөв гаргах үндэслэл болно/ дэх заалтыг 

2. 2018 оны 01 дүгээр сарын 13-нд ИТХ-ын дарга Ж.Донойбямба Сангийн 

сайдтай уулзах ажлаар өөрийн эзэмшлийн 23-24ГАА улсын бүртгэлийн дугаартай 

Corolla маркын авто машинаар Улаанбаатар хотруу явсан байна. Ингэхдээ бензин 

хөдөлгүүртэй авто машинд 52 л дизель түлш зарцуулснаар баримт бүрдүүлсэн 

байна. Энэ үйлдэл нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 13 дугаар 

зүйлийн 13.6.дахь заалт/Анханшатныбаримтынүнэнзөвийгтүүнийгүйлдсэн, 

зөвшөөрсөн, шалгажхүлээнавсанажилтанхариуцна./-ыг 

3. 2018 оны 02 дугаар сарын 21-нд ИТХ-ын дарга Ж.Донойбямба“Нутгийн 

зөвлөл”-ийн золголтын ажлаар өөрийн эзэмшлийн 23-24ГАА улсын бүртгэлийн 



дугаартай Corolla маркын авто машинаар Улаанбаатар хотруу явсан байна. 

Ингэхдээ бензин хөдөлгүүртэй авто машинд 40 л дизель түлш зарцуулснаар 

баримт бүрдүүлсэн байна. Энэ үйлдэл нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” 

хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.6.дахь 

заалт/Анханшатныбаримтынүнэнзөвийгтүүнийгүйлдсэн, зөвшөөрсөн, 

шалгажхүлээнавсанажилтанхариуцна./-ыг тус тус зөрчжээ. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбоотойгоор 200.0 мянган төгрөгийг Эрдэнэ 

сумын ИТХ-ын дарга Ж.Донойбямбаар төлүүлж, орон нутгийн төсвийн орлогын 

дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, 1 заалт бүхий хугацаатай албан 

шаардлага 1-г хүргүүлэв. 

 Засаг даргын Тамгын газар: 

1. Эрдэнэ сумын ЗДТГ-т Газрын даамал ажилтай Э.Энхбаярын Алтай хот 

дахь ГХБХБГ-т 2018.12.22-12.28-ны өдрүүдэд 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 

2. Эрдэнэ сумын Засаг дарга П.Нямдаваа, жолооч В.Авирмэд нарын 

Улаанбаатар хотод ажилласан албан томилолтын хуудасны томилолтоор 

ажилласан тухай тэмдэглэгээ хэсэгт аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 

ажилласнаар цохолт хийжээ. Энэхүү үйлдэл нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 

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

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

 3.Х.Долгорсүрэн 2019 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр Санхүүгийн албаны 

даргаар томилогдож, 2019 оны 02 дугаар сарын 03-нд ажил хүлээлцэхдээтөрд 21 

жил 5 сар ажилласан байжээ.2019 оны ажилласан хугацаанд нь ногдох төрийн 

алба хаасан хугацааны нэмэгдэл 1238245 төгрөгийгСанхүүгийн албаны дарга 

Х.Долгорсүрэнд олгоогүй нь “Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох журам батлах 

тухай” Монгол улсын Засгийн газрын 1995 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 

96 дугаар тогтоолын хавсралт журмын 2/ Төрийн алба хаасан хугацааны 

нэмэгдлийг тухайн ажилтны төрийн байгууллагад ажилласан хугацааг 

харгалзан түүний албан тушаалын сарын үндсэн цалингийн дор дурдсан хувиар 

бодож олгоно.    ( …... 21-25 жил ажилласан бол 20%)/ -т заасныг 

 Дээрх зөрчил дутагдалтай холбоотойгоор 1238245 төгрөгийгтус 

байгууллагын Санхүүгийн албаны даргад нөхөн олгохоор төлбөрийн акт тогтоов. 

 Эрүүл мэндийн төв. 



1.Эрүүл мэндийн даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн Б/17 тоот 

тушаалаар ээлжийн сувилагч Б.Баярмаад сахилгын шийтгэл ногдуулжээ. Тушаалд 

цалингийн 20-н хувиар 1 сар хасаж тооцохоор заасан боловч 3-н сарын хугацаатай 

20-н хувиар цалин хасаж 224.0 мянган төгрөгийг илүү суутгасан байгаа нь 

“Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.6.дахь 

заалт/Анханшатныбаримтынүнэнзөвийгтүүнийгүйлдсэн, зөвшөөрсөн, 

шалгажхүлээнавсанажилтанхариуцна./-ыг, Тус сумын эрүүл мэндийн төвийн 

даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн Б/21 тоот тушаалыг 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбоотойгоор 224.0 мянган төгрөгийг ээлжийн 

сувилагч Б.Баярмаад олгохоор төлбөрийн акт тогтоов. 

Эрчим хүч ОНӨААТҮГ 

 1.Хүүхдийн цэцэрлэгийн нээлтийн үйл ажиллагаанд зориулж 2018 оны 03 дугаар 

сард 200.0 мянган төгрөг, 07 дугаар сард аймгийн алдарт болсон хүмүүсд 160.0 

мянган төгрөг нийт 360.0 мянган төгрөгийг зориулалт бусаар зарцуулсан байгаа нь 

“Төсвийн тухай” хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт/Батлагдсан 

төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулна./-ыг 

 Дээрх зөрчил дутагдалтай холбоотойгоор 360.0 мянган төгрөгийг орон 

нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоов. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

1. Сургуулийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр ажиллаж байсан 

Я.Бүрнээбазарт  509630 төгрөгийн ур чадварын нэмэгдэл дутуу тооцож олгосон 

байгаа нь “Улирлын мөнгөн урамшлын хэмжээ батлах тухай” Боловсрол, соѐл 

урлагийн газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн Б/45 дугаар 

тушаалын 3 дугаар хавсралтыг 

2. Орос хэлний багш О.Солонгоод 352676 төгрөгийн нэмэгдэл цалин илүү 

тооцож олгосон байгаа нь 2018 онд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байсан Засгийн 

газрын 2001 оны 90 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтыг  

3. Байрын багш Г.Эрдэнэтуяад 580514 төгрөгийн зэргийн нэмэгдэл олгосон 

байгаа нь 2018 онд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байсан Засгийн газрын 1995 оны 96 

дугаар тогтоолын 5 дугаар хавсралтын 5/Төрийн үйлчилгээний албаны албан 

хаагчид мэргэшлийн зэргийн нэмэгдлийг зөвхөн тухайн мэргэжлээрээ ажиллаж 

байгаа хугацаанд нь олгоно./ дахь заалтыг  тус тус зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 352676 төгрөгийг аймгийн Төрийн 

сан дахь төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр, 509630 төгрөгийг ажилтан, 



албан хаагчид нөхөн олгуулахаар төлбөрийн акт тогтоож, 580514 төгрөгийг 

зөрчилд 1 заалт бүхий нэг албан шаардлага хүргүүлэв. 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 90 жилийн ойн санхүүгийн үйл 

ажиллагаа: 

Хандиваар хүлээн авсан хөрөнгөнөөс 16 664 050 төгрөгийг гараар бичсэн 

тооцоолол үндэслэн, анхан шатны баримтын иж бүрдэл дутуугаар зарцуулсан 

байгаа нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.4./Төсвийн жилийн явцад 

шинээр бий болсон аливаа орлого, эх үүсвэр, зээл, хандив, тусламж, тэдгээрээр 

санхүүжүүлсэн үйл ажиллагааны зарлага нь төсвийн бүрэлдэхүүн байх./, 25 

дугаар зүйлийн 25.7. /Тусламж, хандивын орлогыг холбогдох журмын дагуу 

бүртгэж, гүйцэтгэлийг тайлагнана./, Төрийн болон Орон нутгийн өмчийн тухай 

хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2./Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгө 

нь төрийн болон орон нутгийн өмч байна. Төсөвт авсан зээл, хандив, дэмжлэг, 

тусламжаар бий болсон хөрөнгө үүнд нэгэн адил хамаарна./, Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.7/Анхан шатны баримтын 

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

дахь заалтуудыг тус тус зөрчиж байна. 

Дээрх 16 664 050 төгрөгийн зөрчилд 1 заалт бүхий 1 албан шаардлага 

хүргүүлэв. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

Тайлант онд санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой илэрсэн зөрчлүүдийг 

аймгийн Аудитын газрын гүйцэтгэлийн аудитаар шийдвэрлэсэн тул зөрчлийг дахин 

давтан танилцуулгад дурьдаагүй болно. 

Соёл мэдээллийн төв: 

Иргэн Б.Бяруузанаас 2018 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдөр 250.0 мянган 

төгрөгөөр булган /урлагийн/ малгай худалдан авсан боловч 2018 оны 3 дугаар 

сарын 23-ны өдөр хөрөнгө зарцуулах шийдвэр гаргаж уг иргэний харилцах дансны 

төлбөрийг шилжүүлсэн  

 Хөрөнгө зарцуулах тухай төсөв захирагчийн шийдвэрт хууль зүйн заалтыг 

буруу хэрэглэсэн  

 Төсөв захирагчийн “Хөнгөлөлт олгох тухай” 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны 

өдрийн А/17 дугаар бүхий тушаалд ажилтнуудад өдөрт 1000 төгрөгийн хоолны 

үнийн хөнгөлөлт олгохоор заасан боловч олгох хугацааг тодорхой заагаагүй 

байгаа  



 Шатахуун олгох хуудсаар 2018 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр 

байгууллагын ус зөөвөрлөхөд гэж 30 литр А-80 бензинийг хэнд өгсөн нь 

торохойгүйгээр зарлага болгосон  

Сумын Засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөгчийн “Цалингийн нэмэгдэл олгох 

тухай” 2018 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн захирамжаар СМТ-ийн эрхлэгч 

Л.Бүрэнтуяад ур чадварын нэмэгдлийг үндсэн цалингаас тооцож сар бүр 25%-ийн 

нэмэгдэл олгожээ. Энэ нь Засгийн Газрын 1995 оны 96 дугаар тогтоолын 4 дүгээр 

хавсралтаар баталсан “Төрийн үйлчилгээний албаны албан хаагчид ур чадварын 

нэмэгдэл олгох журам”-ын 2-д /Эрхэлсэн ажлаа мэргэжлийн өндөр түвшинд 

гүйцэтгэдэг буюу бусдаас илүү дэвшилтэт арга барилаар ажиллаж өндөр амжилт 

гаргасан, эсвэл гоц авьяастай ажилтанд ур чадварын нэмэгдэл олгоно./ заасныг, 

Хүн амын бодлого, Хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын 1996 оны 63/104 дүгээр 

хамтарсан тушаалаар баталсан “Төрийн үйлчилгээний албаны албан хаагчид ур 

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

нэмэгдлийг заасан хязгаарт багтаан нэмэгдүүлэх, бууруулах асуудлыг улирал бүр 

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

нэмэх, амьдрал ахуйг харгалзах зэргээр хавтгайруулан олгохыг хориглоно/ 

заасныг зөрчсөн байна.  

Жич: СМТ-ийн эрхлэгч Л.Бүрэнтуяа нь улирал бүр өөрөө өөрийнхөө ажлыг 

25%-иар дүгнэж түүнийг сумын Засаг дарга баталгаажуулсан байна.  

СМТ-ийн эрхлэгч Л.Бүрэнтуяа нь сургуулийн төсөв захирагчтай гэрээ хийж 

2018 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдрөөс эхлэн сургуульд дуу хөгжмийн цагийн 

багшаар ажилласан байна.   

Үүнд: 10 дугаар сард 63 цаг 

          11 дүгээр сард 100 цаг 

          12 дугаар сард 51 цаг ажилласан боловч тухайн саруудад СМТ-ийн  

ажлын цагийн бүртгэлд эрхлэгч Л.Бүрэнтуяа нь бүрэн ажилласнаар бүртгэгдэж 

цалинг бүрэн авсан байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 13 дугаар 

зүйлийн 13.1./Анхан шатны баримт нь нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, 

санхүүгийн тайлан, мэдээллийг үнэн, зөв гаргах үндэслэл болно./, 13.6./Анхан 

шатны баримтын үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн 

авсан ажилтан хариуцна./-уудыг, Хөдөлмөрийн тухай” хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 

49.1./Ажилтны цалин хөлсийг хийснээр, цагаар, бусад хэлбэрээр хөдөлмөрийн үр 

дүнд нь тохируулан олгоно./ дэх заалтыг  

Тайлант онд хөтөлсөн “Үйл ажиллагааны өдөр тутмын бүртгэл”-д тус төвд 

зохион байгуулагдсан үзвэр үйлчилгээ бусад арга хэмжээг сар бүрээр бүртгэсэн 



байх боловч төлбөртэй, төлбөргүйгээр нь ялгаагүй, хэдэн төгрөгийн төлбөрийг 

хураан авсан нь тодорхойгүй байлаа. 

Тус байгууллагын буудалд байрласан иргэдийн бүртгэл тодорхойгүй, 

орлогыг бүрэн төвлөрүүлээгүй байлаа. 

Үйл ажиллагаанаас орсон орлогыг тухай бүр Төрийн сангийн харилцах 

дансанд төвлөрүүлээгүй байгаа нь Сангийн сайдын 2012 оны 12 дугаар сарын 21-

ний өдрийн 276 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн байгууллагын мөнгөн 

кассын ажиллагааны журам”-ын 2.6 дахь заалт/Төсвийн байгууллага үндсэн болон 

туслах үйл ажиллагаа/бусад орлого/-аас орох орлогыг мөнгөн кассдаа бэлнээр 

хүлээн авч энэхүү орлогыг ажлын дараа өдөрт багтаан кассын нярав Төрийн сан 

дахь бүртгэлийн дансанд тушаана/-ыг тус тус зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 691.9 мянган төгрөгийг төсвийн 

шууд захирагч Л.Бүрэнтуяагаар төлүүлэн орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр 

төлбөрийн акт тогтоож, 2019 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр 91044888 дугаарын 

утсаар өөртэй нь холбогдож мэдэгдсэн болно. 

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 1604.6 мянгантөгрөгийг Орон нутгийн төсөвт 

төвөлүүлэхээр, 1971.8 мянган төгрөгийг ажиллагсдад буцаан олгохоор Улсын 

байцаагчийн төлбөрийн акт тогтоож, 17244.6 мянган төгрөгийн зөрчилд  албан 

шаардлагахүргүүлэв. Захиргааны актыг хариуцах эзэн, холбогдох албан 

тушаалтнуудад утсаар танилцуулан, сонсгох үйл ажиллагаа явуулсан болно. 

 ЕС:  ДҮГНЭЛТ 

Сумын төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон шууд захирагч нар холбогдох 

хууль эрхзүйн актыг мөрдөж ажиллаагүйгээс дээрх зөрчил дутагдал бий болох 

шалтгаан болжээ гэж шалгалтын бүрэлдэхүүний зүгээс дүгнэж байна. 

Жич: Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх удирдамжийг 2019 оны 11 дүгээр 

сарын 11-ний өдөр тус сумын удирдлагад цахимаар хүргүүлсэн боловч сумын 

ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга, СМТ-ын эрхлэгч зэрэг албан 

тушаалтнууд эзгүй байсан нь хяналт шалгалт хийх явцад асууж тодруулахад 

хүндрэлтэй байсан бөгөөдзаавар зөвлөгөө өгөх боломжгүй байв. 

АРВАН :ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ: 

ЗДТГ: 



Удирдлагаас гаргаж байгаа тушаал шийдвэрийн удирдлага болгож буй хуулийн 

заалтыг зөв хэрэглэх. 

        Эрчим хүч ОНӨААТҮГ 

       1.  Шатахуун зарцуулалтыг жолоочийн тооцооны хуудсаар гаргаж, тооцоо 

нийлж ажиллах. 

  2. Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолын дагуу дотоод хяналтын 

нэгж, ажилтан томилж ажиллуулах. 

        3. Сумын хэмжээнд зохион байгууллагдаж байгаа баярын арга хэмжээнд 

байгууллагаас хандив, тусламж олгохгүй байх. 

        4.Ээлжийн амралтыг зөв тооцоолж олгох. 

 Ерөнхий боловсролын сургууль: 

1. Ур чадварын нэмэгдлийг хавтгайруулан олгохгүй байх. Төрийн 

үйлчилгээний түгээмэл мэргэжлийн албан тушаалтанд ур чадварын нэмэгдэл 

олгохдоо Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 1996 

оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 63/104 дүгээр тушаал буюу “Төрийн 

үйлчилгээний албаны түгээмэл мэргэжлийн албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл 

олгох нийтлэг журам”-ыг мөрдөж ажиллах. 

2. Дотоод хяналтын нэгжийн хийсэн ажлын тайланг үндэслэн улирал тутамд 

олгох урамшууллын хэмжээг тогтоох. 

3. Ажил хавсран гүйцэтгэсний нэмэгдлийг тухайн хавсарч байгаа ажлын 

албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийн үндсэн цалингаас тооцож олгох. 

4. Нүүрс худалдан авахдаа уурхайн зарлагын баримтыг үндэслэж, жинг 

тодорхойлох. 

 СМТөв: 

 Тус байгуулагад зохион байгуулагдаж байгаа аливаа арга хэмжээ нь 

төлбөртэй болон төлбөргүй эсэхээр нь тодорхой бүртгэж нягтлан бодогч тухай бүр 

тооцоог хянаж байх. 

 Үйл ажиллагааны орлогыг тухай бүр нь Төрийн сангийн харилцах дансанд 

төвлөрүүлж хэвших. 

 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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