
 

 

  Санхүүгийн  хяналтшалгалт 

хийсэндүнгийн тухай. 

 

 

 

 

 НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2020 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн 

төлөвлөгөө, тус албаныдаргын баталсан 2020 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 21-

02/06/18дугаар удирдамжийн дагуу МонголУлсын“Төсвийн 

тухай”,“Төрийнболонороннутгийнөмчийнтухай”,“Төрийнболонороннутгийнөмчийн 

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

тухай”, “Шилэн дансны 

тухай”хуулиудболонтэдгээртэйнийцүүлэнгаргасанбусадэрхзүйнактуудынхэрэгжилтий

г Говь-Алтай аймгийнБугат сумын төсөвтбайгууллагууд,“Сум хөгжүүлэх сан”-ийн 

2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаагдотоод аудитын дүрэмд нийцүүлэншалгаж, 

шалгалтаарилэрсэнзөрчлийгхуулийндагуушийдвэрлэн,  

цаашиддавтангаргахгүйбайхталаар мэргэжил, аргазүйнзаавар, зөвлөгөөөгөхийн 

зэрэгцээ иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхэд 

шалгалтынзорилгыгчиглүүлэнажиллав. 

 

 ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

 Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 

СанхүүгийнхяналтшалгалтынУлсынахлах байцаагчА.Бүрэндэлгэрахалж, 

СанхүүгийнхяналтшалгалтынУлсынахлах байцаагчЧ.Дулмаа, 

СанхүүгийнхяналтшалгалтынУлсынбайцаагчЦ.Баттөр,Б.Дэлгэрбаяр нарын 

бүрэлдэхүүнтэйгээр 2020 оны 05 дугаар сарын 21-нийөдрөөс 2020 оны 05 дугаар 

сарын 24-нийөдрийгдуустал4-н хоногийн хугацаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт 

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 



ажиллагааныбаримтуудыгшалгалтад бүрэн хамруулснаас гаднаШилэн дансны 

нэгдсэн системд байршуулсан мэдээллийн чанарт үнэлэлт дүгнэлт өгөв. 

ДӨРӨВ:ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН  ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Говь-Алтай аймгийн Бугат  сумын /0570001136 дугаартай улсын бүртгэлийн 

гэрчилгээ, 9017879 регистрийн дугаартай/ ИТХ-ын нарийн бичгийн даргаар 

Я.Батболд, нягтлан бодогчоор Р.Нарантуяа , Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар 

Я.Мятав,  /0570001136дугаартай улсын бүртгэлийндугаартай, 9017755регистрийн 

дугаартай/  Засаг даргын Тамгын газрын даргаар Ц.Байгальмаа, нягтлан бодогчоор 

Р.Нарантуяа,  /570001072дугаартай улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 9018182 

регистерийн дугаартай/ Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгчээр Б.Долзодмаа, нягтлан 

бодогчоор  Э.Өлзийсайхан /  570001102 дугаартай улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 

9016503 регистрийн дугаартай/ Соѐлын төвийн эрхлэгчээр Г.Мядагмаа, нягтлан 

бодогчоор Р.Нарантуяа,№2001/213  дугаартай улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 

9017631 регистрийн дугаартай/ Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, төсөв 

захирагчаар Я.Цэрэндолгор  нягтлан бодогчоор Э.Өлзийсайхан, /570001102 улсын 

бүртгэлийн гэрчилгээ, 9018085 регистрийн дугаартай/ Эрүүл мэндийн төвийн 

даргаар О.Нэргүй , нягтлан бодогчоор  Р.Нарантуяа, Тахийн талийн бага сургуулийн 

захирлаар Л.Бэлэгдэмбэрэл , нягтлан бодогчоор Э.Өлзийсайхан,  Төрийн сангийн 

төлөөлөгчөөр О.Энх-Амгалан нар тус тус ажиллан төсвийн хөрөнгийг захиран 

зарцуулж ирсэн байна. 

Мөн  “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн хөрөнгийн 1 дүгээр гарын үсгийг  Засаг дарга  

Я.Мятав,  2 дугаар гарын үсгийг  Р.Нарантуяа   нар зурж сангийн хөрөнгийг захиран 

зарцуулж иржээ. 

 

ТАВ: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ,ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

2020 оны 05 дугаар сарын 21-нийөдрийн өглөөний 09 цагт сумын Засаг даргад 

шалгалтын удирдамжыг танилцуулж, ЗДТГ-ын буудалд баримтаа татаж авснаар 

санхүүгийн хяналт шалгалтыг эхлүүлэв. Тус сумын байгууллагууд болон сангийн 

санхүүгийн баримтыг Санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын ахлах байцаагчид, 

Санхүүгийнхяналт шалгалтын байцаагчид доорх байдлаар хуваарилав. 

д/д Овог нэр Албан тушаал Байгууллага, сангийн нэр 

1 А.Бүрэндэлгэр СХШ-ын Улсын ахлах байцаагч 
Ерөнхий боловсролын сургууль,  

Бага сургууль 
 

2 Ч.Дулмаа СХШ-ын Улсын ахлах байцаагч Хүүхдийн цэцэрлэг, 
Соѐлын төв  



 

3 Ц.Баттөр СХШ-ын Улсын байцаагч ЗДТГ, ИТХ 

4 Б.Дэлгэрбаяр СХШ-ын Улсын байцаагч ЭМТ, “Сум хөгжүүлэх сан” 
 

 

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт хийхэд: 

Сумын нэгдсэн систем: 

2019 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 139 мэдээллээс 2 мэдээлэлхугацаа хоцорч, 137 мэдээлэл 

хуулийн хугацаандаа байршуулсан байна. 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

2019 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149 мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулсан байна. 

Засаг даргын Тамгын газар: 

2019 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149 мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулсан байна. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

2019 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149 мэдээллээс 9 мэдээллийг хуулийн хугацаа хоцорч, 140 

мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь байршуулсан байна.   

Тахийн тал багийн Ерөнхий боловсролын сургууль: 

2019 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149 мэдээллээс 17 мэдээллийг хуулийн хугацаа хоцорч, 132 

мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь байршуулсан байна.   

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

2019 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149 мэдээллээс 4 мэдээллийг хуулийн хугацаа хоцорч, 145 

мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь байршуулсан байна.   

Эрүүл мэндийн төв: 

2019 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149 мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулсан байна. 

Соёл мэдээллийн төв: 

2019 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149 мэдээллээс 9 мэдээллийг хуулийн хугацаа хоцорч, 140 

мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь байршуулсан байна.   



Нягтлан бодогчдыг байлцуулан байршуулсан мэдээллийн чанарт нэвтэрч 

илэрсэн алдаа зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байхыг анхааруулан, 

байршуулаагүй мэдээллийг нөхөж байршуулав. 

 

Шалгалтын явцад хийгдсэн ажил: 

Эрүүл мэндийн төв: 

 Бугат сумд2018 онд болсон хүчтэй шуурганы улмаас гамшигт өртсөн Эрүүл 

мэндийн төвийн барилга сэргээн засварлах зориулалтаар Улсын гамшгаас 

хамгаалах сангаас олгосон 18,000.0 мянган төгрөгийн зарцуулалт, худалдан авсан 

хөрөнгө, үлдэгдэл хөрөнгийг үзэж танилцав. 

Сум хөгжүүлэх сан: 

Сум хөгжүүлэх сангийн Төрийн сан дахь 100050455401 тоот дансны 2019 оны 

эхний үлдэгдэл  61,899.4 мянган төгрөг, тайлант хугацаанд 30,049.4мянган төгрөгийн 

үндсэн зээл, 1290.7 мянган төгрөгийнзээлийн хүү,  1524.5 мянган төгрөгийн алданги, 

нийт 32864.6 мянган төгрөгийн орлого төвлөрүүлж, 94764.0 мянган төгрөгийн эцсийн 

үлдэгдэлтэй байна. 2019 онд иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд сум хөгжүүлэх сангаас зээл 

олгоогүй. 

Тайлант оны эцэст 5-н аж ахуйн нэгж, 19-н иргэнд 90,413.2 мянган төгрөгийн 

үндсэн зээл, 1,537.5 мянган төгрөгийн хүү, 2,957.0 мянган төгрөгийн алданги, нийт 

94,907.6 мянган төгрөгийн үндсэн зээл, зээлийн хүү, алдангийн үлдэгдэлтэй байна. 

2019 оны 12-р сард 11 зээлдэгчийн 65223.2 мянган төгрөгийн хугацаа хэтэрсэн 

зээлийг төлүүлэхээр Прокурорын газарт нэхэмжлэл гаргаж шилжүүлсэнээс зээлийн 

гэрээний хугацаа дууссан Ухааны хур хоршоо, иргэн Д. Чимгээ нарын зээл, зээлийн 

гэрээ дуусгавар болоогүй боловч хуваарийн дагуу төлөлт хийгдээгүй Жандархайрхан 

ХХК-ий нийт 21400.2 мянган төгрөгийн зээлийн холбогдох материалуудыг тус 

байгууллага хянаж шүүхэд нэхэмжлэл гаргахаар хүлээн авч бусад 8-н зээлдэгчдийг 

шүүгчийн захирамж гарсан тул дахин шүүхэд хандах боломжгүй гэж буцаагдаж 

ирсэн. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгүүлэх  газарт 4-н иргэнийг шилжүүлсэнээс  П. 

Бурмаа, Х. Баттөр, Г. Даваацэрэн нарын 4,853.7 мянган төгрөгийн зээл төлөгдсөн 

байна. 2020 онд хугацаа хэтэрсэн 7 иргэнийг шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж 

шилжүүлсэнээс  Б. Болормаа, Т. Алзахгүй, Ч. Чинзориг нарын  шүүхийн гүйцэтгэх 

хуудас ирээд байгаа бөгөөд дараагийн шат болох Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт 

хүргүүлэхээр холбогдох бичиг баримтыг бүрдүүлэн ажиллаж  байна.  Сумын 

иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор байгуулагдсан СХС-ийн 

хөрөнгийн зарцуулалт, зээлийн ашиглалт, эргэн төлөлтөд хяналт тавих чиг үүрэг 

бүхийхяналтын зөвлөлийг 2019 онд шинэчлэн байгуулж хугацаа хэтрэлттэй, эргэн 



төлөлтгүй байгаа иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд албан шаардлага хүргүүлж ажилласан 

байна. 

 

ЗУРГАА: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР: 

 Бугат сумын төсөв байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд тус 

албанаас 2017 онд санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн байна.        

 Шалгалтаар дараах зөрчил илэрчээ: 

 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

1.  1228.9 мянган төгрөгийн дүн бүхий 5-н удаагийн гүйлгээнд нягтлан бодогч 

гарын үсэг зурж баталгаажуулаагүй. 

  2.  Бугат сумын ИТХ-ын дарга Б.Мягмардашийн 2016 оны 04 дүгээр сарын 10-

12-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод ажилласан албан томилолтын олговорт 35500 

төгрөгийг илүү олгосон. 

 3. Анхан шатны баримтгүйгээр албан томилолтын олговор  болох 58.0 мянган 

төгрөгийг Бугат сумын ИТХ-ын дарга Б.Мягмардашид олгосон. 

 4. Албан тушаалтнуудын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө 

орлогын мэдүүлгийн нууцлалыг хангах үүднээс олгодог цалингийн нэмэгдлийг 40 

хувиар тооцон олгож 796464-н төгрөгийг сумын ИТХНБ-ийн даргад олгосон. 

 Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 889964-н төгрөгийг орон нутгийн 

төсөвт төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоосныг холбогдох албан тушаалтнуудад 

уншиж танилцуулсныг хүлээн зөвшөөрсөн болно.  

Засаг даргын Тамгын газар: 

1. “Тамгын газрын бүтэц, орон тоо, цалин шинэчлэн тогтоох тухай” ЗДТГ-ын 

даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/01 дүгээр тушаалаар санхүүгийн 

албаны нягтлан бодогч нарын цалинг ТҮ-7 шатлалаар цалинжуулах шийдвэр гаргаж 

Э.Өлзийсайханд 255816 төгрөг, С.Пүрэвсүрэнд 118646 төгрөг, Р.Нарантуяад  

141170төгрөгнийт 515632 төгрөг дутуу олгосон. 

2. 2012 онд“Алтайн хүдэр” ХХК-иас тус сумд үнэ төлбөргүй олгосон 48260.0 

мянган төгрөгийн үнэ бүхий  трактор, техник, тоног төхөөрөмжийг данс бүртгэлд 

тусгаагүй. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 515632  төгрөгийг ажилтан албан 

хаагчдад нөхөн олгохоор төлбөрийн акт тогтоож, 1 заалт бүхий хугацаатай албан 

шаардлага хүргүүлэв. ЗДТГ-ын дарга, нягтлан бодогч нарыг байлцуулан захиргааны 

акт, шийдвэрийн төслийг танилцуулсан болно. 



Ерөнхий боловсролын сургууль: 

1.Бага ангийн багш Ш.Пагмадуламыг өөрийнх нь хүсэлтээр 2016 оны 8 дугаар 

сарын 25-ны өдөр захирлын тушаалаар үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөхдөө ээлжийн 

амралтын эцсийн тооцоог хийгээгүй. 

2.  Төрийн сангийн мэргэжилтний гарын үсэг, тэмдэггүйгээр 10 

удаагийншилжүүлгээр 42159.1мянган төгрөгийн, төсөв захирагчийн гарын үсэг, 

тэмдэггүй 11 удаагийн шилжүүлгээр 10814.6 мянган төгрөгийн гүйлгээг хийсэн. 

3. 2016 оны 3 

дугаарсардажлынхариуцлагаалдажсургуулийнзахирлынтушаалаарсахилгыншийтгэл

ногдуулсанбайрныбагшД.Гэрэл/Цагдаагийнбайгууллагаартогтоогдсон/, 

багаангийнбагшБ.Оюунцэцэгнарынтухайнсарынажлынүрдүнг “А” үнэлж, 

мөнажлынхариуцлага алдаж сахилгыншийтгэл хүлээсэн 

жижүүрЖ.Бямбацэрэннарттусбүрдньүрдүнгийнурамшуулал Д.Гэрэлд 225353 төгрөг, 

Б.Оюунцэцэгт 261636 төгрөг, Ж.Бямбацэрэнд 149436 төгрөгийг олгосон. 

  4. Албан томилолтын удирдамж, илтгэх хуудасгүйгээр мөн төсөв 

захирагчийн зөвшөөрсөн гарын үсэггүйгээр 226.5 мянган төгрөгийн албан 

томилолтын олговор  олгосон. 

  5.  2016 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдөр Ж.Үйтүмэнгээс 1 метр нь 6.0 мянган 

төгрөгийн үнэтэй  30 метр даавууг 180.0 мянган төгрөгөөр худалдан авч байрны 

хүүхдийн гудасны углаа хийсэн гэх боловч өнөөдрийн байдлаар нягтлан бодох 

бүртгэлд үлдэгдэлтэй хэвээр байсан.  

6.  Байрын багш Б.Гэрэлд хүчин төгөлдөр бус шийдвэрийг үндэслэн ажил 

хавсран гүйцэтгэсний нэмэгдэлд сар болгон үндсэн цалингаас40%-иар 

тооцожтайлант онд 1793232 төгрөгийг олгосон. 

7. 

Эдхариуцагчийнэзэмшилдбайгаахүнснийбүтээгдэхүүнийүлдэгдэлдтооллогохийхэд 11 

нэртөрлийн 278470 төгрөгийнхүнснийбүтээгдэхүүндутагдсан. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 914.9  мянган төгрөгийг аймгийн 

төрийн сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн 

акт тогтоов. 

Тайлбар: Улсын байцаагчийн төлбөрийн актыг сургуулийн захирал, нягтлан 

бодогч, эд хариуцагч, бага ангийн багш Б.Оюунцэцэг, байрын багш Б.Гэрэл, жижүүр 

Ж.Бямбацэрэн нарт нэг бүрчлэн танилцуулав. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 



1. Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн гарын үсэг, тэмдэггүйгээр нийт 5-н удаа 2323.2 

мянган төгрөгийн гүйлгээ, нягтлан бодогчийн гарын үсэггүйгээр нийт 26-н удаа 

13062.3 мянган төгрөгийн гүйлгээ хийсэн.  

2. Төрийн сангийн төлөөлөгчийн гарын үсэг, тэмдэггүйгээр нийт 26-н удаа 

15989.0 мянган төгрөгийн гүйлгээ хийсэн. 

3.  2016 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр нэг бүр нь 6500 төгрөгийн үнэтэй 8-н 

ширхэг нэвтэрхий толь номыг нийт 52.0 мянган төгрөгөөр худалдаж авсан боловч 

данс бүртгэлд тусгаагүй. 

 4. Хандиваар хүлээн авсан 100 кгмахыг данс бүртгэлд тусгалгүйгээр зориулалт 

бусаар зарцуулсан. 

  
 Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 300.0 мянган төгрөг/100кг*3000 

төгрөгөөр тооцов/-ийг аймгийн төрийн сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын 

дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, 2 заалт бүхий хугацаатай албан 

шаардлага хүргүүлэв. Цэцэрлэгийн эрхлэгч , нягтлан бодогч нарыг байлцуулан 

захиргааны акт, шийдвэрийн төслийг уншиж танилцуулсан болно. 

Соёлын төв: 
1. 2016 онд гэрээт ажилчдын цагийн бүртгэлийг тусгайлан бүртгэсэн боловч 

илүү цаг бүртгээгүй, 2017 онд цалин олгох хүснэгтэд хавсаргасан ажлын цагийн 

тооцоонд галч нарын цагийн бүртгэлийг ажлын өдрийн 8 цагаар бүртгэсэн. 

2. Галч нарт сар бүрийн цалин дээр илүү цагийн хөлс тооцож олгоогүй. 

3. Хуурамч баримт бүрдүүлэн хувийн компаний дансанд 240.0 мянган төгрөг 

шилжүүлсэн. 

4. Нягтлан бодогчийн гарын үсэггүйгээр 3-н удаагийн 592.0 мянган төгрөгийн 

гүйлгээ хийсэн. 

5. Төрийн сангийн төлөөлөгчийн гарын үсэг, тэмдэггүйгээр нийт 12 удаа 4591.1 

мянган төгрөгийн гүйлгээ хийсэн. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 240.0 мянган төгрөгийг аймгийн 

төрийн сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн 

акт тогтоож, 3-н заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэв.Соѐлын төвийн 

эрхлэгч Г.Мядагмаад өргөдлийн шийдвэрлэлт болон актын талаар утсаар мэдэгдэж , 

нягтлан бодогч, нярав нарыг байлцуулан захиргааны акт, шийдвэрийн төслийг 

танилцуулсан болно. 

 Эрүүл мэндийн төв: 
1.2016 оны 02 дугаар сарын 26-нд Б.Баясгаланд анхан шатны баримтгүйгээр 

36.0 мянган төгрөгийн дүн бүхий замын зардал олгосонзөрчил дутагдалтай 



холбогдуулан 36.0 мянган төгрөгийг аймгийн төрийн сан дахь орон нутгийн төсвийн 

орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоов. Шийдвэрийн төслийг Эрүүл 

мэндийн төвийн дарга, нягтлан бодогч нарт танилцуулав. 

 

 

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

Бугат сумын ЗДТГ: 

Бугат сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний 

өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн тайланд холбогдох хуулийн хүрээнд аймгийн 

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

Шалгалтаар:  

Архив бичиг хэргийн ажилтанд 1, 2  сард нууцын зэрэглэлийн нэмэгдэл 

олгосон, 

Хандиваар өгсөн 500.0 мянган төгрөгийг данс бүртгэлд орлого аваагүй, 

Тушаал шийдвэргүйгээр 389.7 мянган төгрөгийн үр дүнгийн урамшуулал 

олгосон  зэрэг зөрчлүүдийг илрүүлж, илүү олгосон 566.3 мянган төгрөгийг орон 

нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр, 500.0 мянган төгрөгийн орлогыг 

байгууллагын дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоосон байна. 

Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардлыг цалингийн зардлаас 

гүйлгэн зарцуулсан  зөрчилд 1 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн 

байна. 

Засаг даргын нөөц хөрөнгө: 

 Урьдчилан төлөвлөж төсөвт тусгах боломжтой жил бүр давтагдан гардаг 

ажилд 2729.6 мянган төгрөгийг Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс зарцуулсан зөрчил 

илэрсэнд хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

Эрүүл мэндийн төв: 

Аудитын гол асуудалд дурдсан алдаа, зөрчлийг эс тооцвол Бугат сумын Эрүүл 

мэндийн төвийн 2019 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 

“ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ” санал дүгнэлт өгсөн байна. Аудитаар: 

Ажиллагсдын цалин тогтоолтыг үзэхэд 117.8 мянган төгрөг илүү олгосон, 

 Ажиллагсдад олгосон нэмэгдлийг давтан тооцоход 1 ажилтанд 383.2 мянган 

төгрөгийн нэмэгдэл илүү олгосон.  



Ажиллагсдаас 230.3 мянган төгрөгийн ХХОАТ илүү суутгасан зөрчилд 

төлбөрийн акт тогтоож 

Түлш халаалтын зардлын гүйцэтгэл 20507.0 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны 

зардлын гүйцэтгэл 29295.2 мянган төгрөг, хоол хүнсний зардлын гүйцэтгэл 10480.0 

мянган төгрөг, урсгал засварын зардлын гүйцэтгэл 12900.0 мянган төгрөг байхад 

худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулаагүй, 

Байгууллагын дансанд бүртгэлтэй, бодитоор байгаа 1875.0 мянган төгрөгийн 

15 мотоциклыг гэрчилгээжүүлээгүй,  

Эмийн эргэлтийн сангийн дуусгалтын тайлан тооцоог хийж 8629.9 мянган 

төгрөгийн мөнгөн хөрөнгө, өр авлагыг шилжүүлэн аваагүй, 

Санхүүгийн тайлангаар хязгаарлалттай санал дүгнэлт авсан зөрчилд албан 

шаардлага хүргүүлсэн байна. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн Аудитын газраас тус цэцэрэгийн 2019 оны 

санхүүгийн үйл ажиллагаанд2019 оны 10 дугаар сард “Төрөөс сургуулийн өмнөх 

боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д гүйцэтгэлийн аудит хийж дараах 

зөрчлийг илрүүлэн  шийдвэрлэжээ. 

Үүнд: 

Хүүхдийн хоолны менюнд бичигдсэн хүүхэд өдрийг журналын ирцтэй тулгахад 

ирцээс илүү хүүхэд өдөр бичиж 498.3 мянган төгрөгийг зарцуулсан. 

Хүнсний материалын тооллого хийхэд 622.0 мянган төгрөгийн хөрөнгө 

дутагдаж, 91.5 мянган төгрөгийн хөрөнгө илүүдэлтэй, түлшний материалыг тоолоход 

540.0 мянган төгрөгийн илүүдэлтэй 

Бэлтгэн нийлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээнд тусгасан үнээс өндөр үнээр 26.0 

мянган төгрөгийн хүнсний материалыг бэлтгэсэн зэрэг 1777.8 мянган төгрөгийн 

зөрчил илэрч 1146.3 мянган төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлэхээр, 631.5 мянган 

төгрөгийн хөрөнгийг байгууллагын орлогод бүртгэхээр төлбөрийн акт тогтоожээ. 

Хоолны нормативт зардлыг 546.4 мянган төгрөгөөр хэтрүүлсэн. 

Тайлант онд зарлавал зохих худалдан авах ажиллагааг хугацаанд нь зохион 

байгуулаагүй, өмнөх жилийн гэрээг үргэлжлүүлсэн, худалдан авах ажиллагааг 

зохион байгуулсан боловч материалын нэр төрлийг буруу сонгосноор 14953.7 мянан 

төгрөгийн шууд худалдан авалт хийсэн зэрэг нийт 15500.1 мянган төгрөгийн зөрчлийг 

арилгуулахаар хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

Тус байгууллагын 2019 оны санхүүгийн тайланд Говь-Алтай аймаг дахь 

Төрийн Аудитын газраас санхүүгийн тайлангийн аудит хийж цалин хөлс амралтын 

олговортой давхардуулан 58.1 мянган төгрөгийг олгосон, ажилтанд тушаал 



шийдвэргүйгээр 182.7 мянган төгрөгийн ур чадварын нэмэгдэл олгосон, сумын сайн 

малчдаас хандиваар өгсөн махыг худалдан борлуулж 600.0 мянган төгрөгөөр 

хөрөнгө /422.0 мянган төгрөгөөр тоос сорогч, 189.0 мянган төгрөгөөр тоос сорогч/  

худалдан авсан боловч уг хөрөнгүүдийг орлогод аваагүй жилийн эцсийн хөрөнгийн 

тооллогод бүртгэл аваагүй, уурын зуухны галч нарт 300.0 мянган төгрөгөөр хор 

саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авсан гэх боловч олгосон эсэх нь 

тодорхойгүй зэрэг зөрчил илэрч  1151.8 мянган төгрөгийг төсөвт 

төвлөрүүлэхээр,ажилтанд ажилласан хоногийг дутуу тооцож 106.1 мянган төгрөгийн 

цалин дутуу олгосон, ажилтны цалингаас 241.2 мянган төгрөгийн нийгмийн 

даатгалын шимтгэл илүү суутгасан зэрэг зөрчил илэрч 347.3 мянган төгрөгийг 

ажилтанд нөхөж олгохоор төлбөрийн акт тогтоож, Нийгмийн даатгалын шимтгэл 

суутгал, төлөлт, тээвэр шатахууны зардал, өглөг авлагатай холбоотой зөрчлийг 

арилгуулахаар хугацаатай албан шаардлага хүргүүлж“Хязгаарлалттай” санал 

дүгнэлт өгсөн байна. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

Бугат сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн  2019 оны 12 дугаар сарын 31-

ний өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн тайланд холбогдох хуулийн хүрээнд 

аймгийн Аудитын газраас аудит хийж, “Зөрчилгүй” дүгнэлт өгсөн байна. 

Шалгалтаар: 

Ажилтануудын үндсэн цалинг амралтын цалинтай давхардуулан 1,646.9 

мянган төгрөг олгосон. 

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн захирамжаар 

сургуулийн захиралд сахилгын шийтгэл ногдуулсан байна.Сахилгын шийтгэлтэй 

байх хугацаанд сургуулийн захирал Я.Цэрэндолгорт 804.1 мянган төгрөгийн үр 

дүнгийн урамшуулал олгосон. 

Төсвийн хөрөнгөөс 128.0 мянган төгрөгийн төлбөрийн акт төлсөн. 

Групп тогтоолгосон ажилтнаас 11.5 хувиар нийгмийн даатгалын шимтгэл 

тооцож 273.6 мянган төгрөгийг илүү суутган авсан. 

Ажилтнуудын цалингаас хувь хүний орлогын албан татварыг суутгахдаа 908.4 

мянган төгрөгийн хөнгөлөлт эдлүүлээгүй татвар илүү суутгасан. 

Цалингийн сангаас төлөх 1,297.1 мянган төгрөгийн нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийг ажил олгогчоос төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлээс төлсөн. 

Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулсан боловч гэрээ байгуулалгүйгээр 

6,645.7 мянган төгрөгийн хүнсний материал авсан. Худалдан авах ажиллагаа огт 

зохион байгуулалгүйгээр 27,480.0 мянган төгрөгийн түлээ нүүрс худалдан авсан 

зэрэг зөрчлүүд илэрч 2,764.4 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр, 



1,182.0 мянган төгрөгийг ажилтануудад буцаан олгохоор нийт 3,946.4 мянган 

төгрөгийн төлбөрийн акт тогтоож, 35,422.8 мянган төгрөгийн 2 заалт бүхий 

хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн байна.  

 

 

 Тахийн талийн бага сургууль. 

Бугат сумын Тахийн талийн бага сургуулийн  2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний 

өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн тайланд холбогдох хуулийн хүрээнд аймгийн 

Аудитын газраас аудит хийж, “Зөрчилгүй” дүгнэлт өгсөн байна. 

Шалгалтаар: 

Ажилтаны үндсэн цалинг амралтын цалинтай давхардуулан 115.6 мянган 

төгрөг олгосон. 

Цалингийн сангаас төлөх 1,025.3 мянган төгрөгийн нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийг ажил олгогчоос төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардлаас төлсөн. 

Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулалгүйгээр 10,440.0 мянган төгрөгийн 

түлээ, нүүрс худалдан авсан зэрэг зөрчил илэрч 115.6 мянган төгрөгийг орон нутгийн 

төсөвт төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, 11,465.3 мянган төгрөгийн 2 заалт 

бүхий хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

Тахийн талын Ерөнхий боловсролын сургууль:  

/Санхүүгийн хяналт аудитын албаны төлөвлөгөөт бус хяналт, шалгалтаар/ 

Авлигатай тэмцэх газрын мөрдөн шалгах хэлтсээс ирүүлсэн 2019 оны 07 

дугаар сарын 29-ний өдрийн 4/09 тоот албан бичгийн дагуу Бугат сумын Тахийн тал 

Бага сургуулийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанаас албан бичигт дурдсан 

асуудлаар хийсэн төлөвлөгөөт бус хяналт, шалгалтаар ажил олгогч, ажилтны 

төлөөлөл хооронд байгуулсан хамтын гэрээгүй, байгууллагын дотоод журамдаа 

хоол, унааны хөнгөлөлт олгох тухай заалт тусгаагүй, хуулийн хүчин төгөлдөр бус 

тушаал шийдвэрүндэслэн 12 дугаар сарын цалин дээр сургуулийн захирлаар 

ажиллаж байсан Л.Бэлэгдэмбэрэлд 34.0 мянган төгрөгийн, багш Б.Мөнхцэцэг, 

Ж.Бадмаараг, М.Ууганцэцэг, үйлчлэгч Х.Цэрэнханд, гэрээт ажилтан Т.Содномдорж, 

П.Мөнхнасан, М.Батжаргал нарт тус бүр 128.0 мянган төгрөгийн, тухайн үед 

захирлаар ажиллаж байсан П.Лхамдаваа өөртөө 94.0 мянган төгрөгийн, нийт 1024.0 

мянган төгрөгийн хоолны мөнгө олгосон зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож, биелэлтийг 

хангаж ажилласан байна. 

Сум хөгжүүлэх сан: 

 Аудитын гол асуудалд дурдсан алдаа, зөрчлийг эс тооцвол Бугат сумын Сум 

хөгжүүлэх сангийн 2019 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 

“ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ” санал дүгнэлт өгсөн байна. Аудитаар: 

- Гэрээт хугацаанд сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэдээр 8491.4 мянган 

төгрөгийн үндсэн зээл, 143.8 мянган төгрөгийн хүү төлүүлээгүй,  

- Гэрээний дагуу үндсэн зээлээ төлөөгүй иргэдэд нэмж 41.8 мянган төгрөгийн 

нэмэгдүүлсэн хүү ногдуулсан зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож, 

- Санхүүгийн тайлангийн аудитаар 73065.5 мянган төгрөгийн материаллаг 

зөрчил илэрсэн нь санхүүгийн тайлангийн оршин байх, тохиолдсон байх, хэмжилт, 

үнэн зөв байдлыг хангахгүй, 

- Зээлийн гэрээний хугацаа дууссан 2 зээлдэгчээс 17121.9 мянган төгрөгийн 

зээлийг шүүхэд хандаж шийдвэр гаргуулаагүй. 

- Өмнөх аудитын шийдвэрээс иргэдээр төлүүлэх 65795.8 мянган төгрөгийн 

төлбөрийн актыг төлүүлээгүй. Үүнээс 47266.7 мянган төгрөгийн авлагад Шүүхийн 

шийдвэр гаргуулсан байна. 

- Шүүхэд өгсөн боловч эвлэрлийн хугацаа дууссан 7 зээлдэгчийн 47266.7 

мянган төгрөгийн авлагыг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газартай гэрээ байгуулан 

барагдуулах арга хэмжээ аваагүй зөрчилд албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

 

ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ 

ШАЛТГААН,ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

“Цалин шинэчлэн тогтоох тухай” Бугат сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 

даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 01 тоот захирамжаар нарийн 

бичгийн даргад нууцын нэмэгдлийг 30 хувиар тооцож олгохоор шийдвэрлэсэн байна. 

Нягтлан бодогч тус оны 1-ээс 7 дугаар саруудад нууцын нэмэгдлийг 20 хувиар 

тооцон 464496 төгрөгийг дутуу олгожээ. Энэ үйлдэл нь Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай хуулийг зөрчжээ. 

 Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 464496-н төгрөгийг ИТХ-ын нарийн 

бичгийн даргад олгохоор төлбөрийн акт тогтоосныг холбогдох албан тушаалтнуудад 

уншиж танилцуулсныг хүлээн зөвшөөрсөн болно.  

Нөөц хөрөнгө: 

д/д Захирамжийн дугаар Захирамжийн огноо Зарцуулсан хөрөнгө /төг/ 



1 А/06 2019.01.23 1999600 

2 А/36 2019.05.15 250000 

3 А/71 2019.10.17 400000 

4 А/82 2019.11.06 1040000 

5 А/94 2019.12.13 270000 

6 А/95 2019.12.16 145000 

7 А/97 2019.12.20 1185000 

дүн 5289600 

Шалгалтад хамрагдаж буй тайлант онд дээрх 7-н удаагийн гүйлгээгээр 5289.6 

мянган төгрөгийг Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс зарцуулахаар шийдвэрлэж, 

гүйцэтгэлийг ханган ажиллажээ. Ингэхдээ Сангийн сайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 

15-ны өдрийн 239 дүгээр тушаалыг удирдлага болгосон байгаа нь “Журам шинэчлэн 

батлах тухай” Сангийн сайдын 2018.12.31-ний өдрийн 318 дугаар тушаалыг 

Засаг даргын Тамгын газар: 

 1. Байгууллагын нам даралтын зуухны галлагаанд зориулж иргэдээс нүүрс 

худалдан авсан байна. Уурхайн пүүний бичиг, мөнгө тушаасан баримт зэрэг 

нүүрсний жинг тодорхойлох нотлох баримтгүйгээр гүйлгээ хийж, төлбөрийг 

барагдуулжээ. Энэ үйлдэл нь  Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг 

  2. Ажилтныг албан томилолтоор ажиллуулахаар томилсон огноо, ажиллах 

хугацаа зэргийг тодорхой заагаагүй шаардлага хангахгүй анхан шатны баримтыг 

үндэслэн албан томилолтын олговрыг олгож байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.6./Анхан шатны баримтын үнэн зөвийг 

түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан хариуцна./, 

13.7./Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн 

тайланд тусгахыг хориглоно/ дахь заалтыг 

 3. 2019 оны 02 дугаар сард сумын ЗДТГ-ын ажлын хэрэгцээнд “Хантер” машин 

авсан байна. Тус машиныг ажилд бэлтгэх, тоноглоход зориулж байгууллагын төсвөөс 

2367.0 мянган төгрөгийг зарцуулжээ. Ингэхдээ зарим нэг сэлбэг хэрэгслийг 

Улаанбаатар хотын болон орон нутгийн зах зээлийн ханшнаас өндөр үнээр бэлгэсэн 

байгаа нь Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 /төсвийг үр 

ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж зарцуулах/ дэх заалт, Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хуулийг 



 4. “Байгууллагын дотоод хяналтын нэгжийг шинэчлэн байгуулах тухай” Бугат 

сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн  

А/15 дугаар тушаалаар 3-н хүний бүрэлдэхүүнтэй нэгж байгуулсан байна. 

Ингэхдээ Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 

удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалтыг удирдлага болгосон 

байгаа нь энэ хуулийн 33 дугаарзүйлийн33.5./Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг 

даргын Тамгын газрын дарга, Засаг даргын дэргэдэх газар, хэлтэс, албаны дарга 

эрх хэмжээнийхээ хүрээнд тушаал гаргаж, тогтоосон журмаар үйлдсэн тамга, 

тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ./дахь заалтыг 

 5. Бугат сумын Засаг даргын Тамгын газрын ажлын хэрэгцээний 88-48ГАА   

улсын бүртгэлийн дугаар бүхий автомашинд ялгах тэмдэг, наалт наагаагүй байна. 

Энэхүү үйлдэл нь “Орон нутгийн өмчит байгууллагуудын автомашинд наалт 

хэрэглэх тухай” аймгийн Засаг даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 

А/503 дугаар захирамжийн 2/........наалтыг байнга хэрэглэж хэвших, автомашины 

шатахуун зарцуулалтыг бууруулж, төсвийн хэмнэлт гаргаж ажиллахыг төрийн 

байгууллагуудын удирдлага (дарга, захирал, эрхлэгч)-д тус тус үүрэг болгосугай./-

т заасныг 

6. 2019 оны 10, 11, 12 дугаар саруудад  Бугат сумын ЗДТГ-ын 13-н албан 

хаагчид нийт 500.0 мянган төгрөгийн холбооны зардлыг байгууллагын төсвөөс 

олгожээ. Хүснэгтээр харуулав. 

Нэр Албан тушаал 10 сар 11 сар 12 сар нийт 

Я.Мятав Засаг дарга 15000 15000 20000 50000 

Ц.Байгальмаа ЗДТГ дарга 20000 20000 25000 65000 

Ц.Давааням Засаг даргын орлогч 10000 10000 15000 35000 

Б.Мягмаржаргал Дотоод ажил 10000 10000 15000 35000 

С.Цэнгэлмаа Архив, бичиг хэрэг 10000 10000 15000 35000 

С.Пүрэвсүрэн САД 10000 10000 15000 35000 

Д.Одгэрэл МЭХАБХМ 10000 10000 15000 35000 

Т.Сугармаа БГТХЖДҮ мэргэжилтэн 10000 10000 15000 35000 

Ц.Энхтуул БОХУБ 10000 10000 15000 35000 

О. Энх-Амгалан 
Төсөв, төрийн сангийн 

мэргэжилтэн 
10000 10000 15000 35000 

Р. Нарантуяа нягтлан бодогч 10000 10000 15000 35000 

Ж. Урантунгалаг үйлчлэгч 10000 10000 15000 35000 

Ч. Баднаноров нярав 10000 10000 15000 35000 

  145000 145000 210000 500000 

Энэхүү үйлдэл нь “Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах тухай” Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 09 дүгээр сарын 09-ний 

өдрийн 47 дугаар тогтоолын 2.В /Албан тушаалтны гар утасны зардлыг төсвөөс 

санхүүжүүлэхгүй байх/ -д заасныг 



7. Буудалд хэд хоносон, хэдэн төгрөг төлсөн нь тодорхойгүй баримтыг үндэслэн 

албан томилолтын олговор, ор хоногийн тооцоо хийсэн байна. Хүснэгтээр харуулав. 

д/д 

 
Албан хаагчийн нэр 

Албан томилолтоор ажиллсан 
хугацаанд Буудал 

хоносон хоног 
Олгосон 

төлбөр /төг/ 
Буудалд буусан Буудлаас гарсан 

2 Ц.Энхтуул 3.14 3.16 2 72000 

3 Ц.Байгальмаа 4.29 4.30 1 36000 

4 

Э.Одгэрэл 

8.26 9.3 7 252000 

5 10.28 10.30 2 72000 

6 11.19 11.21 2 72000 

7 11.24 11.26 2 72000 

8 О.Санжаасүрэн 11.10 11.12 2 72000 

9 С.Буяннэмэх 10.07 10.12 4 144000 

10 Т.Сугармаа 10.16 10.18 2 72000 

Дүн  864000 

Энэхүү үйлдэл нь Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 

/төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж зарцуулах/ дэх заалт, 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг тус тус зөрчжээ. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 9_020.6 мянган төгрөгийг дүн бүхий 7-н 

заалттай хугацаатай албан шаардлага 2-ийг хүргүүлэв.ЗДТГ-ын дарга, нягтлан 

бодогч нарыг байлцуулан захиргааны акт, шийдвэрийн төслийг танилцуулсан болно. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

 1. Нягтлан бодогч Э.Өлзийсайхан зочид буудалд байрлалгүйгээр буудлын 

бичиг хавсарган 135.0 мянган төгрөг авсан байгаа 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,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 

2. Баян биж ХХК-ий харилцах данс руу 2019 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр 

54.0 мянган төгрөгийн утасны төлбөр шилжүүлсэн нь Улсын Их Хурлын “Монгол 

Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай”  2016 оны 09 

дүгээр сарын 09-ний өдрийн 47 дугаар тогтоолын 2.в /Бараа үйлчилгээний зардлыг 



дараах байдлаар бууруулна./, 2.в.2/Албан тушаалтны гар утасны зардлыг 

төсвөөс санхүүжүүлэхгүй байх./ дахь заалтыгтус тус зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 189.0  мянган төгрөгийг аймгийн 

төрийн сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн 

акт тогтоов. Сургуулийн захирал, нягтлан бодогч нарт захиргааны актын төслийг 

танилцуулав.  

Эрүүл мэндийн төв: 

1. 13-33 ГАА улсын дугаартай Nissan Xtrail маркийн авто машинд 2018 онд 

засвар үйлчилгээ хийсэн тухай анхан шатны баримт үндэслэн, 2018 оны санхүүгийн 

тайланд өглөгөөр тусгаагүй байхад 165.7 мянган төгрөгийн засварын хөлсийг 

ажилтан Б.Отгонбаярт олгосон байгаа нь Төсвийн тухай хууль, нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хуулийг зөрчиж байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 165.7 мянган төгрөгийг аймгийн 

төрийн сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн 

акт тогтоов. Шийдвэрийн төслийг Эрүүл мэндийн төвийн дарга, нягтлан бодогч нарт 

танилцуулав. 

 
НАЙМ: АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАЛЦАА, ЗӨВЛӨГӨӨ. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдалтай холбогдуулан354.7 мянган төгрөгийг 

аймгийн төрийн сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр, 

464.5 мянган төгрөгийг ажилтанд нөхөж олгохоор төлбөрийн акт тогтоож, 9,020.6 

мянган төгрөгийн дүн бүхий 7-н заалт бүхий албан шаардлага 2-ыг хүргүүлэв. 

Шалгалтанд хамрагдсан байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагааг шалгах 

явцад илэрсэн зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх талаармэргэжил арга зүйн 

заавар, зөвлөгөө өгч ажиллав.  

 ЕС:  ДҮГНЭЛТ. 

Тус сумын төсөвт байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд Санхүүгийн 

хяналт, аудитын албанаас 2017 онд хийсэн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 

давтан гаргаагүй байгаагаас харахад санхүүгийн зөрчлийг арилгах талаар 

санхүүгийн алба анхаарч ажилласан байна. 

 

    10:ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНАЛ. 

Сумын Засаг даргын Тамгын газрын тухайд: 

 1. Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын 2008 оны 250 дугаар захирамжийн 

хавсралт “Албан томилолтын зардлыг төлөвлөх олгох журам”-ыг мөрдөж ажиллах. 

  Ерөнхий боловсролын сургууль: 



1. Галч нарт хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн олгохдоо Эрүүл мэнд, 

нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн “Химийн 

бодистой харьцаж ажилладаг ажилтанд олгох хор саармагжуулах хүнсний 

бүтээгдэхүүний жагсаалт батлах тухай” 171 дүгээр тушаалыг мөрдөж ажиллах. 

    2. Багш, ажиллагсдад улирлын үр дүнгээр урамшуулал олгохдоо тэдний ажлыг 

үнэн бодиттой дүгнэж холбогдох заавар журмыг мөрдөж ажиллах. 

 Цэцэрлэг 

 1. Цэцэрлэгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа техник, 

тоног төхөөрөмжийг ариг гамтай ашиглах,  

 2. Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой гэрээ болон бусад эрх зүйн 

баримтыг мөрдөж ажиллах 

 3. Уурын зуухны галт нарт ажлын байран дээрх нь хор саармагжуулах 

хүнсний бүтээгдэхүүнийг олгож байх,  

Тахийн талын бага сургууль. 

1. Галч нарт хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн олгохдоо Эрүүл мэнд, 

нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн “Химийн 

бодистой харьцаж ажилладаг ажилтанд олгох хор саармагжуулах хүнсний 

бүтээгдэхүүний жагсаалт батлах тухай” 171 дүгээр тушаалыг мөрдөж ажиллах. 

  Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж, улсын байцаагчийн шийдвэрийн  

биелэлтийг хангуулж,  2020 оны 06дугаар сарын 30-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг 

даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр хариу 

ирүүлэхийг  Бугатсумын Засаг дарга болон төсвийн шууд захирагчид, санхүү тасгийн 

дарга, нягтлан бодогч нарт шалгалтын бүрэлдэхүүний зүгээс үүрэг болгож байна. 
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