
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                         

                                                            

                                                                                      Санхүүгийн хяналт шалгалт 

                                                                                            хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

     НЭГ: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

 Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын 

албаны 2020 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, тус албаны даргын баталсан 

удирдамжийн хүрээнд Ардын дуу бүжгийн “Алтай” чуулгын 2019 оны   санхүүгийн үйл 

ажиллагаанд “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Төсвийн тухай”, “Соёлын тухай”, 

“Хөдөлмөрийн тухай”, “Төрийн албаны тухай” “Шилэн дансны тухай” хуулиуд, 

тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан эрхзүйн актын хэрэгжилтийг шалгаж шалгалтаар 

илэрсэн зөрчлийг шийдвэрлэн, цаашид давтан гаргахгүй байх талаар хууль, 

мэргэжил, арга зүйн заавар, зөвлөгөө өгөх, ирээдүйд тулгарах эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэхэд шалгалтын зорилгыг чиглүүлэн ажиллав. 

 ХОЁР: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Тус аймгийн Ардын дуу бүжгийн “Алтай” чуулгын 2019 оны санхүүгийн үйл 

ажиллагааны бүхий л баримтуудыг хяналт шалгалтанд бүрэн хамруулав. 

 

ГУРАВ:  ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч Ч.Дулмаа 2019 оны 03 

дугаар сарын 30-ний өдрөөс эхлэн ажлын 10 хоногийн хугацаанд хийж гүйцэтгэв.  

  Тайлбар: Хяналт шалгалтыг хийх хугацаанд Сангийн яамнаас ирүүлсэн 

хүсэлтийн дагуу аймгийн ЗДТГ-ын хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлогын хэлтэс, 

ГХБХГ-аас барилга захиалагчийн хяналтын зардалтай холбоотой судалгаа гаргаж 

явуулсан, тус чуулгын төсөв захирагч өөрчлөгдсөнтэй холбоотой асууж тодруулахад  

тодорхой хугацаа шаардлагатай байсан зэрэг шалтгааны улмаас хяналт шалгалтыг 

удирдамжид заасан хугацаанд хийж амжаагүй болно. 

 ДӨРӨВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

 Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 

шалгалтаар: 

Ардын дуу бүжгийн “Алтай” чуулгаас ирүүлсэн хүсэлтийг үндэслэн аймгийн 

Санхүү төрийн сангийн хэлтсээс тус албанд ирүүлсэн албан бичиг, албаны даргын 



2016 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу Ардын дуу 

бүжгийн “Алтай” чуулгын 2015 он, 2016 оны эхний 9  сарын байдлаарх шатахуун 

зарцуулалт, түрээслэгч иргэд, байгууллагатай хийсэн гэрээ хэлцэл, Уран бүтээлийн 

зардал түүний зарцуулалт, цалингийн нэмэгдэл олгосон тушаал шийдвэр, 

байгууллагын дотоод журам, цалинтай чөлөө олголт зэрэгт төлөвлөгөөт бус хяналт 

шалгалт хийж 1230.4 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд 

төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоожээ. 

Тус байгууллагын 2016 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд 2017 онд хийсэн 

төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар: 

 Байгууллагын удирдлага, нягтлан бодогч нар жилийн эцсийн байгууллагын 

санхүүгийн тайланг хамт олны хурлаар хэлэлцүүлдэггүй, хөрөнгийн бүрдүүлэлт 

зарцуулалтын талаар байгууллагын ажилтнууд огт мэддэггүй.  

 Эд хариуцагч агуулахын бүртгэл хөтөлдөггүй, агуулахад байгаа хөрөнгийн 

эмх цэгц хангалтгүй, хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, үлдэгдэлд хяналт хийх 

боломжгүй, байгууллагын удирдлага болон санхүүгийн ажилтны зүгээс хөрөнгийн 

хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтанд хяналт тавьдаггүй  

Туслах үйл ажиллагаа эрхэлж төсвөөс 2043.0 мянган төгрөгийн зардал 

гаргасан  

Тайлант онд ажлаас чөлөөлөгдсөн 23 ажилтантай ээлжийн амралтын эцсийн 

тооцоо хийгээгүй 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  

       Жилийн эцсийн хөрөнгийн тооллогын илтгэх хуудсаас харахад хэдэн нэр 

төрлийн хэдэн төгрөгийн хөрөнгө тоологдсон нь тодорхойгүй, тоологдсон хөрөнгийн 

жагсаалт байхгүй, эд хариуцагч бүрээр хөрөнгийн бүртгэлийн карт хөтлөөгүй зэргээс 

харахад Маркетинг борлуулалтын албаны менежер  А.Батмөнхөөр ахлуулсан 

тооллогын комисс   хөрөнгийн тооллогыг нэр төдий хангалтгүй хийсэн нь харагдаж 

байна. Тайлант онд нэмэгдсэн 47499.8 мянган төгрөгийн хөрөнгийг тооллогод  

хамруулаагүй  



Өндөр настан Ёндонгийн Бямбааг чуулгын 50 жилийн ойн арга хэмжээний 

хандив цуглуулах, хандивын данс нээлгэх, хандивын хөрөнгийг комиссын 

шийдвэрээр зарцуулах тусгай ажилтнаар томилсон, төсвөөс 400.0 мянган төгрөгийн 

цалин  олгосон  

Тус байгуулагын 50 жилийн ойд байгууллага хувь хүмүүсээс өгсөн 7277.5 

мянган  төгрөгийн хандиваас 7250.6 мянган төгрөгийг зарцуулсан боловч 

томилогдсон албан тушаалтан хандивын хөрөнгийн нэгдсэн тайлан гаргаагүй, тухайн 

байгууллагын санхүүгийн тайланд тусгагдаагүй, хөрөнгө зарцуулсан санхүүгийн 

анхан шатны баримт туйлын хангалтгүй  

 Төсөв захирагчийн гаргасан тушаал нь Монгол хэлний зөв бичгийн дүрмийн 

алдаатай,  

 Тайзны туслах ажилтан М.Амарсайханд 2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ний 

өдрөөс эхлэн нэг сарын цалинтай чөлөө олгосон боловч тухайн ажилтан нь ажилдаа 

эргэж ороогүй, байгууллагын удирдлын зүгээс албан ёсоор ажлаас чөлөөлөөгүй

 Ямар нэгэн гэрээ хийлгүйгээр, сургалтанд хамрагдсан ажилтнуудын 

судалгаагүйгээр сургагч багшийн хөлс гэж өөрөөр хэлбэл санхүүгийн анхан шатны 

баримтын бүрдэл дутуугаар 865.5 мянган төгрөгийг зарцуулсан 

 Хөрөнгө зарцуулах тухай хууль эрхзүйн тодорхой заалтгүй тушаал шийдвэр 

үндэслэн уран сайхан удирдлагын зөвлөлд сар бүр нэмэгдэл цалин олгосон  

Үйлдвэрчний хорооны дарга үйлдвэрчний эвлэлийн татварын зарцуулалтын 

тайлан гаргаагүй, нийт ажилтнуудад тайлагнаагүй, хөрөнгө зарцуулах шийдвэр 

гаргадаггүй, санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэл дутуугаар 950.0 мянган 

төгрөгийг урлагийн ажилтны өдрөөр зарцуулсан, 35.0 мянган төгрөгөөр аж ахуйн 

зориулалтын хөрөнгө худалдан авсан,  60.0 мянган төгрөгийг үйлдвэрчний хорооны 

даргын цалингийн зээлд банк татан авсан, 100.0 мянган төгрөгийг үйлдвэрчний 

хорооны дарга өөрөө зээлж авсан боловч эргүүлэн төлөөгүй  

Тайлбар: Хяналт шалгалтын явцад Үйлдвэрчний хорооны дарга 160.0 мянган 

төгрөгийг эргүүлэн төлсөн байна. 

 Урлагийн хувцсыг гадны байгууллага, иргэдэд түр хугацаагаар 

эзэмшүүлэхдээ хувцас түрээсийн төлбөр авдаг бөгөөд тайлант онд 100.0 мянган 

төгрөгийн түрээсийн орлогыг байгууллагын харилцах дансанд төвлөрүүлэлгүйгээр 

касснаас шууд зарцуулсан  



Тухайн байгууллагын тухайд 2016, 2017 онуудад  нийт байршуулбал зохих 38-

н мэдээллийг хугацаа хоцорч, 35-н мэдээллийг огт байршуулаагүй орхигдуулсан, 

төсвийн хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгааныг тодорхой бичээгүй  

 Эргэлтийн хөрөнгийг Санхүүгийн тайланд эд хариуцагчийн тайлангаас 269.8 

мянган төгрөгөөр илүү тусгасан байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хууль, 

Эд хариуцагчийн эрх үүргийн дүрмийг тус тус зөрчсөн зөрчил илрүүлж нийт 1330.4 

мянган төгрөгийг орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн 

акт тогтоосныг бүрэн барагдуулсан байна. 

 

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

санхүүгийн тайланд тайлангийн аудит хийж дараах зөрчлийг илрүүлэн 

шийдвэрлэжээ. 

Үүнд: 

-Ажилтанд үндсэн цалинг амралтын цалинтай давхардуулан 551.3 мянган 

төгрөг олгосон. 

-Ажилчдад 375.8 мянган төгрөгийн үр дүнгийн урамшуулал дутуу бодож 

олгосон 

-Сахилгын шийтгэлтэй ажилтанд 1630.6 мянган төгрөгийн үр дүнгийн 

урамшуулал олгосон. 

-УИХ-ын тогтоол зөрчиж Олон Улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн 

баярын үйл ажиллагаанд 980.0 мянган төгрөг зарцуулсан. 

-Дуудсан бичиг, удирдамж, илтгэх хуудасгүйгээр 189.2 мянган төгрөгийн замын 

зардал олгосон зэрэг зөрчил илрүүлж 3351.11 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсвийн 

орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр, 375.8 мянган төгрөгийг ажилтанд нөхөн олгохоох 

төлбөрйн акт тогтоосон байна.  

Ажилтнуудын 2785.0 мянган төгрөгийн цалин хөлсийг Нийгмийн даатгалд 

дутуу тайлагнасан, ажилтнуудад ур чадварын нэмэгдлийг хавтгайруулан олгосон 

зэрэг зөрчлийг арилгуулахаар 2 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн 

байна . 

 ТАВ: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД: 

 Тус байгууллагын  төсөв захирагчаар тайлант онд Н.Энхбат, Э.Отгонбаатар, 

нягтлан бодогчоор С.Долгормаа, М.Нандинцэцэг нар ажиллан төсвийн хөрөнгийг 

захиран зарцуулжээ. 



 Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн Б/37 дугаар 

захирамжаар Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 6 дугаар сарын 

19-ний өдрийн 242 дугаар шийдвэрийг үндэслэн Э.Отгонбаатарыг Ардын дүү бүжгийн 

“Алтай” чуулгын даргаар томилсон байна. 

 Онцгой шинжтэй төсвийн хөрөнгийн зарцуулалт: 

Төсөв захирагчийн 2019 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн Б/60 дугаар бүхий 

тушаалаар иргэн С.Баярсайханыг тухайн өдрөөс эхлэн тус чуулгын найруулагчаар 

томилон ажиллуулсан боловч аймгийн баяр наадмын нээлтийн үйл ажиллагаа, 

баярын концертыг найруулсан хэмээн найруулагч С.Баярсайханд 2500.0 мянган 

төгрөгийн цалин хөлсийг уран бүтээлийн зардлаас олгосон.  

Тайлант хугацаанд найруулагч С.Баярсайхан, найрал дууны багш Б.Чинсанаа 

нарт шинэ уран бүтээлийн хөлсөнд тус бүрд нь 2.0 сая төгрөг олгожээ.  

Тус байгууллагын даргын 2019 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдрийн тушаалаар 

батлагдсан “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 6.7-д “Шинээр болон сэргээн туурвисан 

уран бүтээлийг уран сайхны зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж үнэ тогтоон ........” гэж 

заасан боловч дээрх уран бүтээлийг уран сайхны зөвлөлийн хурлаар 

хэлэлцэлгүйгээр цалин хөлсийг төсөв захирагч төсвөөс шууд олгосон байна. 

  Бүтэц орон тоо, боловсон хүчний томилгоо, чөлөөлөлтийн талаар: 

 Тус байгууллага нь тайлант онд удирдах ажилтан 1, ерөнхий найруулагч 1, 

туслах найруулагч 1, хөгжмийн багш 1, найрал дууны багш 1, бүжгийн багш 1, 

концертмейстер 1, дуучин 12, бүжигчин 14, нягтлан бодогч 1, маркетинг үйлчилгээний 

ажилтан 19, нийт 69-н орон тоотойгоор “Ямарч төрлийн мэргэжлийн уран бүтээл, үйл  

ажиллагааг үзэгч үйлчлүүлэгчдийн оюуны хэрэгцээг хангахуйцаар туурвиж чаддаг баг 

байх” зорилттойгоор ажилласан байна. 

Төсөв захирагч Н.Энхбат нь батлагдсан орон тооны хязгаарт багтаан 2019 оны 

1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 2019 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн хооронд 

ажиллах хугацаандаа шүүхийн шийдвэрээр 1 ажилтанг, 18 ажилтанг шинээр ажилд 

томилсон байна. 

Төсөв захиаргч Э.Отгонбаатар 2019 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 

тайлант он дуустал ажиллах хугацаандаа 22 иргэнийг шинээр болон урьд нь 



ажиллаж байсан албан тушаалд, 1  иргэнийг шүүхийн шийдвэрээр урьд нь ажиллаж 

байсан албан тушаалд нь эргүүлэн авч ажиллуулсан байа.  

Тус байгууллага нь тайлант онд 69-н орон тоотойгоор ажиллах ёстой байсан 

боловч 2019 оны 7 дугаар сард 72 орон тоотойгоор ажилласан байна. 

Тайлант хугацаанд 25 ажилтанг ажлаас чөлөөлж, 40 албан тушаалтныг 

шинээр болон урьд хашиж байсан албан тушаалд нь эргүүлэн томилж, байгууллага 

дотооддоо 15 ажилтанг албан тушаал бууруулах, дэвшүүлэх, ажил үүрэг хавсран 

гүйцэтгэтгүүлэх гэх зэргээр сэлгэн ажиллуулсан байна. 

 Тайлант онд тус байгууллагын төсөв захирагч нар 25 ажилтанг ямар нэгэн 

шалтгаанаар ажлаас чөлөөлсөн байна.  

 Тодруулбал:  

 Тус байгууллагын төсөв захирагчаар Н.Энхбат 2019 оны 1 дугээр сарын 01-ний 

өдрөөс 2019 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийг хүртэл ажиллах хугацаандаа 10 

ажилтан, ажилчдыг ажлаас чөлөөлжээ.  

Ажлаас чөлөөлсөн үндэслэл шалтгаан: 

  1.Өндөр насны тэтгэвэрт гарч байгаа 1  

 2 Хувийн өргөдөл хүсэлтийг үндэслэн 1  

3.Ажлын байранд ажлын цагаар архи, согтууруулах ундаа хэрэглэсэн 2  

4.Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ажил тасалсан 4  

5.Ажил үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн шалтгаанаар 2  иргэнийг тус тус ажлаас 

чөлөөлсөн байна. 

 Э.Отгонбаатар нь 2019 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн тайлант он 

дуустал хугацаанд 15 ажилтан, ажилчдыг ажлаас чөлөөлснөөс шүүхийн шийдвэрээр 

1 ажилтанг ажилд нь эргүүлэн томилсонтой холбоотойгоор 1 ажилтанг, 14 ажилтанг 

хувийн өргөдөл хүсэлтийг үндэслэн ажлаас чөлөөлсөн байна.  

       Бусад байгууллага, аж ахуйн нэгж , иргэдтэй хийсэн гэрээ хэлцэл: 

 Говь-Алтай аймгийн баяр наадмын нээлтийн үйл ажиллагаа, баярын 

концертыг найруулах ажлыг хийж гүйцэтгүүлэхээр иргэн С.Баярсайхантай гэрээ хийж 



ажиллажээ Уг ажлуудыг 2019 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 2019 оны 7 дугаар 

сарын 15-ны өдрийн хооронд хийж гүйцэтгэхээр заасан боловч гэрээг 2019 оны 7 

дугаар сарын 01-ний өдөр байгуулсан байна.  

 Гэрээнд заасан ёсоор иргэн С.Баярсайханд 7 дугаар сарын 01-ний өдөр 2500.0 

мянган төгрөгийг олгожээ. Мөн гэрээнд заагаагүй боловч түүнийг “Амар-Алтай” зочид 

буудалд байрлах хугацааны буудлын хөлс 780.0 мянган төгрөг, Улаанбаатар хотоос 

ирэх замын зардалд 140 литр шатахууны үнэ 266.0 мянган төгрөгийг тус тус төсвөөс 

төлсөн байна.  

           

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ.     

Говь-Алтай аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 

2019 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн шийдвэрийг үндэслэн нягтлан бодогчид 

ажилгүй байсан хугацааны цалин 2467.3 мянган төгрөгийг байгууллагын төсвөөс 

олгосон боловч төрд хохирол учруулсан албан тушаалтнаас нэхэмжилж авч төсвийг 

хохиролгүй болгоогүй байгаа нь Захиргааны ерөнхий хуулийн 103 дугаар зүйлийн 

103.1/Иргэн, хуулийн этгээдийн хохирлыг барагдуулсны улмаас өөрт учирсан 

хохирлыг захиргааны байгууллага Иргэний хуулийн 498.5-д заасны дагуу гэм 

буруутай албан тушаалтнаар буцааж төлүүлнэ./ дэх заалтыг  

Төсөв захирагч Э.Отгонбаатар иргэн С.Баярсайхан нарын хооронд байгуулсан 

“Уран бүтээлийн гэрээ”-нд тусгаагүй байхад найруулагч С.Баярсайханд 

Улаанбаатараас ирэх замын зардалд 266.0 мянган төгрөгийн шатахуун олгосон 

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

төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулна./-ыг 

Шинэ уран бүтээлийг байгууллагын “Уран сайхны зөвлөл”-өөр 

хэлэлцүүлэлгүйгээр уран бүтээл туурвисан уран бүтээлчдэд 4.0 сая төгрөгийг 

төсвөөс шууд олгосон байгаа нь байгууллагын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын 6.7 

дахь заалт /Шинээр болон сэргээн туурвисан уран бүтээлийг уран сайхны зөвлөлийн 

хурлаар хэлэлцэж үнэлгээг тогтоон дараах шагнал урамшууллыг ......... олгоно./ -ыг  

Найруулагч С.Баярсайханд аймгийн баяр наадмын нээлтийн үйл ажиллагаа, 

баярын концертыг найруулсны төлөө байгууллагын төсвөөс 2.5 сая төгрөгийг олгосон 

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

төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулна /-ыг  

Төсөв захирагч 2019 оны 7 дугаар сард 5 иргэнийг шинээр ажилд томилж 

тухайн сард 72 орон тоотойгоор ажилласан байгаа нь “Төсвийн тухай” хуулийн 16 



дугаар зүйлийн 16.5.3. дахь заалт /Батлагдсан цалингийн сан, орон тооны хязгаарт 

багтаан төсвийн байгууллагын орон тоо, ажиллагчдын цалин хөлсийг тогтоох;/-ыг тус 

тус зөрчсөн зөрчил илэрлээ. 

   

 ДОЛОО: ДҮГНЭЛТ . 

Тус байгууллагын удирдлагууд өмнөх онуудад хяналт шалгалтын 

байгууллагуудаас хийгдсэн санхүүгийн хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг 

арилгах талаар санал санаачлага гаргадаггүй, төсөв захирагч нар нь ойр ойрхон 

өөрчлөгдсөн, санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбогдолтой эрх зүйн актыг мөрдөж 

ажилладаггүйгээс шалтгаалан санхүүгийн зөрчил дутагдал гарч байна гэж шалгалт 

хийсэн багийн бүрэлдэхүүн дүгнэж байна. 

 НАЙМ: АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ:  

Шалгалтаар санхүүгийн холбогдох албан тушаалтнуудад заавар зөвлөмж өгч, 

266.0 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, 

улсын байцаагчийн 3 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага хүргүүллээ.  

     ЕС:  ЗӨВЛӨМЖ 

1. Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулах, автомашины 

шатахуун зарцуулалтын тооцоог цаг тухайд нь үнэн зөв бодож, нягтлан бодох 

бүртгэлээр тавих хяналтыг онцгойлон сайжруулах 

2. Ээлжийн амралтын хоног болон амралтын олговрыг журмын дагуу бодож 

цаг тухайд нь амралтын олговрыг олгож байх, мөн ажлаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн 

ажилтан албан хаагчидтай ээлжийн амралтын эцсийн тооцоо хийж байх 

      3. “Уран сайхны зөвлөл”-ийн журам боловсруулан мөрдөж ажиллах ялангуяа 

шинээр болон сэргээн туурьвисан уран бүтээлийг “Уран сайхны зөвлөл”-өөр заавал 

хэлэлцэж шийдвэр гаргадаг байх 

     4. Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журманд холбогдох хууль, дүрэм, 

журманд нийцүүлэн өөрчлөлт оруулан мөрдөж ажиллах. 

     5. Хүчин төгөлдөр санхүүгийн анхан шатны баримтыг үндэслэн төсвийн 

хөрөнгийг зарцуулах 

    6.. Боловсон хүчнийг чадавхижуулах, тэднийг тогтвор суурьшилтай 

ажиллуулахад байгууллагын удирдлагын зүгээс онцгой анхаарах     

 

Илэрсэн зөрчлүүдийг таслан зогсоож, шалгалтын мөрөөр тодорхой ажил 

зохион байгуулж, улсын байцаагчийн шийдвэрийн биелэлтийг бүрэн хангуулж, хариуг 

2020 оны 6 дугаар сарын 20-ны дотор аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн 

хяналт, аудитын албанд  албан бичгээр ирүүлэхийг Ардын дуу бүжгийн “Алтай” 



чуулгын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Төсвийн шууд захирагч Ц.Энхболд, 

нягтлан бодогч М.Нандин-Эрдэнэ нарт хариуцуулав. 
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