
 

 

 

Санхүүгийн хяналт шалгалт 

                                                                                                    хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

 

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 

2020 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу тус аймгийн “Солонго дулааны станц” 

ААТҮГ-ын 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд Монгол Улсын “Төсвийн тухай”, 

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай”, “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Шилэн 

дансны тухай”, “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах,  

ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай”,  “Хөдөмөрийн тухай” хуулиуд 

болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг “Төрийн 

хяналт шалгалтын тухай” хуульд нийцүүлэн шалгаж,   илэрсэн зөрчил дутагдлыг 

хуулийн хүрээнд шийдвэрлэж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор мэржил арга 

зүйн зөвлөгөө өгөхөд хяналт шалгалтын зорилго оршино. 

 

ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН, ХУГАЦАА. 

 Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын   

баталсан 2020 оны 04 дүгээр сарын  22-ны өдрийн 21-03/04/15 тоот удирдамжийн дагуу 

Санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын ахлах байцаагч Ч.Дулмаа төлөвлөгөөт хяналт 

шалгалтыг хийж гүйцэтгэв. 

 Хяналт шалгалтын хугацаанд байцаагч миний бие хөдөө сумдад төлөвлөгөөт 

хяналт шалгалтаар ажилласан, тухайн үйлдвэрийн газрын захирал хөдөө, нягтлан 

бодогч Улаанбаатар хотод явсан /Хяналт шалгалттай холбоотой асууж тодруулах 

боломжгүй/ зэрэг шалтгааны улмаас хяналт шалгалтыг удирдамжид заасан хугацаанд 

хийх боломжгүй байлаа. 

 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Шалгалтанд тус байгууллагын 2019 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2019 оны 

12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх дуусгавар болсон санхүүгийн үйл ажиллагаатай 

холбоотой бүхий л материалуудыг  хамруулав. 



 

ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН  ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Аймгийн ИТХТ-ийн 2019 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 21 дүгээр тогтоолоор 

тус үйлдвэрийн газрын бүтэц орон тоо, цалингийн жишгийг баталжээ.  

Бүтэц орон тоо, цалингийн шатлал: 

 

  

Албан тушаалын нэр 

Орон тоо 

Батлагдсан 
Цалингийн 

шатлал 

2019.12.31-
ний 

байдлаар 

Цалингийн 
шатлал 

1 Захирал 1 ТҮ-9 1 ТҮ-9 

2 Ерөнхий нягтлан бодогч 1 ТҮ-8 1 ТҮ-8 

3 Менежер     1   

4 Ерөнхий инженер 1 ТҮ-7 0.5 ТҮ-7 

5 Механик 1 ТҮ-5 1 ТҮ-5 

6 ХХАА-ны инженер 1 ТҮ-6 1 ТҮ-6 

7 
Хүний нөөц, бичиг хэргийн 
ажилтан байцаагч 1 ТҮ-5 0.5 ТҮ-5 

8 Нярав, үйлчлэгч 1 ТҮ-4 1 ТҮ-4 

9 Байцаагч 1 ТҮ-5   ТҮ-5 

10 Гагнуурчин 1 ТҮ-5 1 ТҮ-5 

11 Цахилгаанчин 1 ТҮ-3 1 ТҮ-3 

12 Засварын слесарь 1 ТҮ-3   ТҮ-3 

13 Ээлжийн слесарь 8 ТҮ-3 6 ТҮ-3 

14 Машинист 12 ТҮ-1 5 ТҮ-5 

            

  Нийт орон тоо 31   20   
 

 :Аймгийн ИТХТ-чид Засгийн Газрын 2019 оны 24 дүгээр тогтоолыг үндэслэн  тус 

үйлдвэрийн газрын ажилтан, ажилчдын цалингийн жишгийг тогтоохдоо машинист 

/уурын зуухны галч/-ийг уг тогтоолын 9 дүгээр хавсралтаар баталсан “Эрүүл мэндийн 

салбараас бусад төрийн үйлчилгээний байгууллага болон төрийн байгууллагын хэвийн 

үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаалтны цалингийн сүлжээ”-ний ТҮ-5 

шатлалаар цалинжуулахаар шийдвэр гаргасан байгаа нь Засгийн Газрын 2007 оны 354, 

2019 оны 24 дүгээр тогтоолуудыг тус тус зөрчсөн байна.   

Үйлдвэрийн захирал Л.Очир нь ерөнхий инженерийн ажлыг хавсран гүйцэтгэж 

тайлант хугацаанд үйлдвэрийн газрын даргын албан тушаалын цалингийн 40%-иар 

тооцож, нягтлан бодогч Б.Хаш-Эрдэнэ нь хүний нөөц, бичиг хэргийн ажилтны үүргийг 

хавсран гүйцэтгэж нягтлан бодогчийн албан тушаалын цалингийн 25%-ийг 2019 оны 2 

дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2019 оны 8 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл, тухайн 



өдрөөс 2019 оны 12 дугаар сарыг дуустал үндсэн цалингийн 40%-иар тооцож ажил 

хавсарсны нэмэгдэл  цалин тус тус авсан байна.  

Үйлдвэрийн слесарь, машинист нарт ажлын байран дээр нь хор саармагжуулах 

хүнсний бүтээгдэхүүн олгоогүй боловч үйлдвэрийн дарга, механик, гагнуурчин нарт  

үндсэн цалингийн 25%-иар тооцож хүнд, хортой нөхцлийн нэмэгдэл цалин олгожээ.  

Үйлдвэрийн захирлын 2019 оны  3 дугаар сарын 01-ний өдрийн 13, 14 дүгээр 

тушаалуудаар С.Балжинсүрэн, О.Дамдинбазар нарыг галчаар томилон ажиллуулж 

байгаад тухайн ажилтнуудын өөрсдийнх нь хүсэлтийг үндэслэн үйлдвэрийн газрын 

захирлын 2019 оны 9 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 16 дугаар тушаалаар О.Дамдинбазар, 

С.Балжинням нарыг ажлаас чөлөөлөхдөө байгууллагын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-

ыг үндэслэн ээлжийн амралтын эцсийн тооцоо хийгээгүй байна.  

Тус үйлдвэрийн газар нь төсвийн 3 байгууллага, 140 айл өрхийг дулааны эрчим 

хүчээр хангах үйл ажиллагаа явуулж байна. 

 

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны шалгалт 

Байгуулагдсан үеэсээ хойш санхүүгийн хяналт шалгалтанд хамрагдаагүй. 

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын шалгалтаар: 

Үндсэн цалинг ИТХ-аас баталсан тогтоолоос дээгүүр цалинжуулан 6103.2 мянган 

төгрөгийг илүү олгосон. 

-Үндсэн цалинг буруу тооцсоноос 2159.2 мянган төгрөгийн нэмэгдлийг илүү 

тооцож олгосон. 

-Шинэ жилийн арга хэмжээнд 1510.0 мянган төгрөгийг кассаар дамжуулан 

зориулалт бусаар зарцуулсан. 

-Үндсэн цалинг буруу тооцсоноос 3225.1 мянган төгрөгийн цалинг ажиллагсдад 

дутуу тооцож олгосон. 

-Тайлант онд байгууллагын даргын дансаар 66572.6 мянган төгрөг, нягтлан 

бодогчийн дансаар 2880.0 мянган төгрөг, няравын дансаар 76.6 мянган төгрөг, нийт 

69529:2 мянган төгрөгийг бэлнээр хөрөнгө материал бэлтгэсэн. 

-Харилцахаас 711.7 мянган төгрөгийн шатахууныг кассаар дамжуулан бэлнээр 

зарцуулсан, 6,7,8 дугаар саруудад цалинг 7544.1 мянган төгрөгийг бэлнээр гарган 

авсан ба гарын үсэг зуруулаагүй, 3 дугаар сард 580.0 мянган төгрөг, 5 дугаар сард 

912.9 мянган төгрөг, 7 дугаар сард 2100.0 мянган төгрөг, 12 дугаар сард 5091.3 мянган 



төгрөг, 8684.2 мянган төгрөгийг мөнгөн кассын ажиллагааны журам зөрчин кассаар 

дамжуулан зарцуулсан. 

-Тайлант онд 1425.7 мянган төгрөгийг шатахууны төлбөр төлж зарцуулалт хийсэн 

боловч жолоочийн тооцооны хуудсанд хаашаа ямар ажлаар явсан нь тодорхой бус, 

зарим саруудад шатахууны тайланг гаргаагүй, нягтлан бодох бүртгэлд шууд зардалд 

бичсэн. 

-Ажиллагсдад 30157.0 мянган төгрөгийн илүү цаг, баяр ёслол, шөнө ажилласан 

илүү цаг хэлбэрээр олгосон боловч анхан шатны нотлох баримтгүй байна. 

-Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг тооцоогүй, бүх зардал 428498.7 мянган 

төгрөгийг удирдлагын зардалд тайлагнасан, НӨАТ-ын өглөг 15634.4 мянган төгрөгийг 

дутуу тусгасан, санхүүгийн тайлан 92980.3 мянган төгрөгийн алдагдалтай байна. 

-Тайлант онд 162027.0 мянган төгрөгийн нүүрс зарцуулсан бөгөөд зарцуулалтын 

анхан шатны баримтгүй, халаалтын зуухны зарцуулалтыг тооцох боломжгүй байна.  

-Менежерийн батлагдсан орон тоо байхгүй байхад Ц.Эрдэнэбаярыг авч 

ажиллуулан 2131.8 мянган төгрөгийн цалин олгосон. 

-“Солонго дулааны станц” ААТҮГазар нь 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 

197895.5 мянган төгрөгийн өглөг, 6901.8 мянган төгрөгийн авлагатай, 149001.2 мянган 

төгрөгийн урьдчилж төлсөн зардлаар тайлагнаж ирсэн бөгөөд давтан тооцоолоход 

авлагыг 503.8 мянган төгрөгөөр дутуу тайланд тусгасан, НӨАТ-ийн өглөгийг 15634.3 

мянган төгрөгөөр тайланд дутуу тусгасан, бусад өглөгийг бодит өглөг эсэхийг нотлох 

боломжгүй, борлуулсан бүтээгдэхүүний өртгийг тооцоогүй бүх зардал 428498.7 мянган 

төгрөгийг удирдлагын зардалд тайлагнасан, санхүүгийн тайлан 92980.3 мянган 

төгрөгийн алдагдалтай байна.  

-Жилийн хэмжээнд НӨАТ-ын тайланд борлуулалтын орлогыг 6415.0 мянган 

төгрөгөөр дутуу, 15634.3 мянган төгрөгийн НӨАТ өглөг дутуу тайлагнасан, 251757.7 

мянган төгрөгийн худалдан авалт э баримтгүй хийгдсэн байна. Мөн санхүүгийн орлого 

үр дүнгийн тайланд борлуулсан бүтээгдэхүүний өртгийг тооцоогүй, бүх зардал 428498.7 

мянган төгрөгийг ерөнхий удирдлагын зардалд тайлагнасан зэрэг зөрчил илрүүлэн илүү 

олгосон цалин 8262.4 мянган төгрөг, шинэ жилийн арга хэмжээнд зарцуулсан 1510.0 

мянган төгрөг нийт 9772.4 мянган төгрөгийг аймгийн татварын бус орлогын дансанд 

төвлөрүүлэхээр, дутуу тооцож олгосон 3225.1 мянган төгрөгийг ажиллагсдад буцаан 

олгохоор төлбөрийн акт тогтоож 307033.0 мянган төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар, 



нягтлан бодогч, эд хариуцагч нарт хариуцлага тооцуулахаар албан шаардлага 

хүргүүлэн санхүүүгийн тайланд “Сөрөг” дүгнэлт өгсөн байна. 

Дараа зөрчлийг шийдвэрлүүлэхээр хуулийн байгууллагад шилжүүлсэн 

байна. 

Үүнд: 

1. Гүйцэтгэх захирал нь тушаал шийдвэргүйгээр инженерийн ажлыг хавсран 

гүйцэтгэж 5167.3 мянган төгрөгийн, хортой нөхцөлийн 829.5 мянган төгрөгийн нийт 

5996.9 мянган төгрөгийн цалин илүү авчээ. 

2. ЖДҮХСангаас 150.0 сая төгрөгийн зээл авч шугамын ажил хийхдээ ХАА 

ажиллагаа зарлаагүй шууд худалдан авалт хийсэн бөгөөд гүйцэтгэх захирал өөрөө 

бэлтгэн нийлүүлж 66.0 сая төгрөгийг өөрийн харилцах дансаар шилжүүлсэн, тус 

хөрөнгө оруулалтын ажлыг комисс хүлээн аваагүй байна.  

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

Ээлжийн графикаар ажил нь зохицуулагддаг нэр бүхий 13 слесарь, уурын зуухны 

галчид шөнийн нэмэгдэл тооцож 14128,3 мянган төгрөгийн цалин олгосон байгаа нь 

“Хөдөлмөрийн тухай” хуулийг 

Өдрийн 8 цагаар ажилладаг 3 ажилтанд шөнийн цагаар ажилласан хугацаанд 

нэмэгдэл цалинг үйлдвэрийн газрын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д заасны дагуу 

үндсэн цалинг 2 дахин нэмэгдүүлэн тооцож олгохдоо 150,7 мянган төгрөгийг илүү  

олгосон байгаа нь “Хөдөлмөрийн тухай” хуулийг  

Машинист, слесарь нарт ажлын байран дээр нь хор саармагжуулах хүнсний 

бүтээгдэхүүн олгоогүй байгаа нь “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” 

хуулийн 28 дугаар зүйлийн  28.1.96/хөдөлмөрийн аюултай, хортой нөхцөлд ажил үүрэг 

гүйцэтгэдэг ажилтныг хор саармагжуулах бодис, хүнсний бүтээгдэхүүн, хоолоор үнэгүй 

хангах/ дэх заалтыг  

О.Дамдинбазар, С.Балжинсүрэн нарыг ажлаас чөлөөлөгдөх үед нь ээлжийн 

амралтын эцсийн тооцоо хийгээгүй, О.Дамдинбазарт 131399  төгрөгийн, 

С.Балжинсүрэнд  131675 төгрөгийн амралтын олговрыг олгоогүй байгаа нь “Журам 

батлах тухай” Эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 06 дугаар сарын 14-

ний өдрийн 166 дугаар тушаалаар баталсан “Ээлжийн амралт олгох заавар”-ын  15 

дахь заалт/Ажилтан ажлаас халагдах үед ажил олгогч нь түүнтэй ээлжийн амралтын 

тооцоог заавал хийнэ.  Ээлжийн амралтын тооцоог дор зааснаар хийнэ. Үүнд: а/ 



ажилтанд ажилласан хугацаанд нь ногдох амралтын тооцооны дагуу мөнгөн олговор 

олгох, б/ ажилтнаас суутгал тооцох/-ыг тус тус зөрчиж байна. 

 
ДОЛОО: АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАЛЦАА, ЗӨВЛӨГӨӨ. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах талаар  холбогдох албан тушаалтнуудад 

заавар зөвлөмж өгч, 150.7 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр, 263.1 

мянган төгрөгийг ажилчдад буцаан олгохоор төлбөрийн акт тогтоож 4 заалт бүхий 

хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэв. 

 
НАЙМ:  ДҮГНЭЛТ 

 Тус үйлдвэрийн газрын захирал, нягтлан бодогч нар санхүүгийн үйл 

ажиллагаатай холбоотой холбогдох хууль тогтоомж, эрхзүйн актыг мөрдөж 

ажилладаггүй, анх үүсгэн байгуулагдсан үеэсээ эхлэн санхүүгийн ноцтой зөрчлүүд удаа 

дараа гаргаж санхүүгийн хувьд доголдолтой байгаад дүгнэлт хийж санхүүгийн үйл 

ажиллагааг сайжруулахад онцгой анхаарах шаардлагатай гэж үзэж байна. 

 

ЕС: ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ 

Цаашид: 

Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой холбогдох хууль эрхзүйн актыг мөрдөж 

ажиллах,  

Холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод 

журамд өөрчлөлт оруулан мөрдөж ажиллах 

Цаашид үйлдвэр ашигтай ажиллаж байгаа нөхцөлд ажилчдын нийгмийн 

асуудлыг шийдвэрлэх, тэдэнд хоол, унааны хөнгөлөлт үзүүлэх боломж нөхцлийг 

судлах, мөн ажлын байран дээр нь хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн олгох 

Дулааны эрчих хүч хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэн дулааны станцыг бүрэн хүчин 

чадлаар ажиллуулж үйлдвэрийн ашиг орлогыг өсгөх талаар үйлдвэрийн газрын 

удирдлага санал санаачлага гарган ажиллах, шаардлагатай нөхцөлд аймаг орон 

нутгийн удирдлагад саналаа хүргэж хуулийн хүрээнд тодорхой шийдвэр гаргуулан 

ажиллах 

Аймгийн ИТХТ-чдэд хандаж ажиллагсдын цалин хөлсийг шинэчлэн тогтоолгох 

арга хэмжээ авах 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлүүдийг таслан зогсоож, шалгалтын мөрөөр тодорхой 

ажил зохион байгуулж, улсын байцаагчийн шийдвэрийн биелэлтийг бүрэн хангуулж, 

хариуг 2020 оны 9 дүгээр сарын 20-ны дотор аймгийн Засаг даргын дэргэдэх 



Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд  албан бичгээр ирүүлэхийг захирал Л.Очир, 

нягтлан бодогч Б.Хаш-Эрдэнэ нарт хариуцуулав. 

 

 

 

 

 

 

ТАНИЛЦАЖ  ХЯНАСАН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГА, 

УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ:                                        Д.ГАНЗОРИГ 

 

БИЧСЭН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  

 УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ:                                          Ч.ДУЛМАА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


