
 

 

 

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 аймгийн Алтай сумын төсөвтбайгууллагууд,“Сум хөгжүүлэх сан”-ийн 

2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа болон дотоод хяналтын үйл ажиллагааны 

баримтанд тулгуурландотоод 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.Бүрэндэлгэр ахалж, 

СанхүүгийнхяналтшалгалтынУлсынахлах байцаагчЧ.Дулмаа, Санхүүгийн хяналт 

шалгалтын Улсын байцаагч Ц.Баттөр, Б.Дэлгэрбаяр нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр 2020 

оны 05 дугаар сарын 18-ныөдрөөс 2020 оны 05 дугаар сарын 22-

ныөдрийгдуусталажлын 4-н өдрийн 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 гаднатөсөвт 

байгууллагуудын дотоодын хяналтын үйл ажиллагааны төлөвлөлт, гүйцэтгэл, 

тайлагналтын байдал, Шилэн дансны нэгдсэн системд байршуулсан мэдээллийн 

чанарт үнэлэлт дүгнэлт өгөв. 

 

 ДӨРӨВ:ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН  ОБЬЕКТЫНТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Говь-Алтай аймгийн Алтай сумын/0570001145 дугаартай улсын бүртгэлийн 

гэрчилгээ, 9015019 регистрийн дугаартай/ИТХ-ын нарийн бичгийн даргаар С.Амараа, 

нягтлан бодогчоорГ.Бүрэнбаяр,Ц.Цэвэгмид Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар 

Д.Цэрэвсамбуу,/0570001146дугаартай улсын бүртгэлийндугаартай, 

9015337регистрийн дугаартай/ Засаг даргын Тамгын газрын даргаар 

Н.Батбаяр,Т.Баярцэцэг нягтлан 

бодогчоорГ.Бүрэнбаяр,Ц.Цэвэгмид/570001043дугаартай улсын бүртгэлийн 

гэрчилгээтэй, 9015558 регистерийн дугаартай/ Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгчээр 

Б.Чаминцэцэг,нягтлан бодогчоорС.Ирээдүй, Ч.Оюумаа/570001027 дугаартай улсын 

бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 3252531 регистрийн дугаартай/ Соѐлын төвийн эрхлэгчээр 

Ч.Ганбадрах, нягтлан бодогчоорС.Бүжидмаа, /570001049 дугаартай улсын 

бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 9015116 регистрийн дугаартай/12 жилийн ерөнхий 

боловсролын сургуулийн захирал, төсөв захирагчаар Б.Алтангэрэл, нягтлан 

бодогчоорС.Ирээдүй,Ч.Оюумаа /570002025 улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, 9015442 

регистрийн дугаартай/Эрүүл мэндийн төвийн даргаарЦ.Анхзаяа,нягтлан 

бодогчоорС.Бүжидмаа, Төрийн сангийн төлөөлөгчөөр Н.Ишдолгор нар тус тус 

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

Д.Цэрэвсамбуу,2 дугаар гарын үсгийг Ц.Отгончимэгнар зуржтөсвийнболон сангийн 

хөрөнгийгзахиран зарцуулжирсэн байна. 

 

ТАВ: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ,ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

2020 оны 05 дугаар сарын 12-нд сургуулийн дотуур байранд баримтаа татаж 

авснаар санхүүгийн хяналт шалгалтыг эхлүүлэв. Тус сумын байгууллагууд болон сум 

хөгжүүлэх сангийн санхүүгийн баримтыг санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын ахлах 

байцаагч, санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын байцаагч нар доорх байдлаар 

хуваарилан шалгалт хийв. 

д/д Овог нэр Албан тушаал Байгууллага, сангийн нэр 



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

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

3 Ц.Баттөр СХШ-ын Улсын байцаагч Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 
Засаг даргын Тамгын газар, 

4 Б.Дэлгэрбаяр СХШ-ын Улсын байцаагч “Эрүүл мэндийн төв”, “Сум 
хөгжүүлэх сан” 

Засаг даргын тамгын газар, ХААН банк, Төрийн банк зэрэг 3-н цэгт иргэдээс 

өргөдөл, гомдол, хүсэлт хүлээж авах тухай зарыг байршуулсан болно. 

Шалгалтын хугацаанд нэг иргэнээс ирүүлсэн хүсэлтийг хүлээн авч шалгалтанд 

хамруулан ажиллаа. 

2019 оны 5-р сард оѐулсан 1,062.0 мянган төгрөгийн 12 төрлийн урлагийн 

хувцасны үнийг шийдвэрлэж өгөөгүй тул шийдвэрлэж өгнө үү гэсэн хүсэлт гарсан. 

Хүсэлтийн дагуу тус иргэнтэй сургуулийн захирал, нягтлан бодогч, нярав гэсэн 

бүрэлдэхүүнтэй уулзан 1,062,000 төгрөгийн үнэ бүхий урлагийн хувцасны үнийг 

ондоо багтаан шийдвэрлэж, орлогод аван мөнгийг олгохоор ярилцаж, тохиролцлоо.   

ЗДТГ 

Санхүүгийн баримтыг тулган шалгалаа. ЗДТГ-ын нягтлан бодогчийг 

байлцуулан 2019 оны ээлжийн амралтын олговрын тооцооллыг дахин хийв. 

 

ЗУРГАА: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР: 

 Алтай сумын төсөв байгууллагууд, сум хөгжүүлэх сангийн санхүүгийн үйл 

ажиллагаа нь тус албаны санхүүгийн хяналт шалгалтад 2017 онд хамрагдаж дараах 

зөрчлүүд илэрсэн байна. 

           Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

1.  395.8 мянган төгрөгийн дүн бүхий 2 удаагийн гүйлгээнд нягтлан бодогч 

гарын үсэг зурж баталгаажуулаагүй, 

  2.  Алтай сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга С.Амараагийн Улаанбаатар 

хотод ажилласан албан томилолтын хуудасны томилолтоор ажилласан тухай 

тэмдэглэгээ хэсгийн огноог нөхөж хөтөлсөн, ХАСХОМ-ын тайлан нэгтгэх ажлаар 

аймагт ажилласан томилолтын огноо зорчигч тийзний огноотой зөрүүтэй, 

  3. Жолоочийн тооцооны хуудсыг  стандартын дагуу хөтлөөгүй, бензин 

хөдөлгүүртэй машинд дизель түлш зарцуулснаар жолоочийн тооцооны хуудас 

хөтөлсөн. 

Засаг даргын Тамгын газар: 

1. “Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны бүтэц, орон тоо, цалинг тогтоох 

тухай” ЗДТГ-ын даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/01 тоот тушаал, 

“Засаг даргын Тамгын газрын 2017 оны бүтэц, орон тоо, цалинг тогтоох тухай” ЗДТГ-



ын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/02 тоот тушаалаар тус тус 

санхүүгийн албаны нягтлан бодогч нарын цалинг ТҮ-7 шатлалаар цалинжуулах 

шийдвэр гаргаж А.Жавзмаад 421236 төгрөг(/ТҮ-7-5/ шатлалын 608457төгрөгөөс -

/ТҮ-8-5/ шатлалын 633221 төгрөг =сар бүр дутуу олгосон 24764төгрөг *нийт 21 

сар=520044төгрөг -52004 төгрөг /НДШ/-46804төгрөг /ХХОАТ/=421236 төгрөг), 

С.Бүжидмаад 362619 төгрөг(/ТҮ-7-2/ шатлалын 539547 төгрөгөөс -/ТҮ-8-2/ 

шатлалын 560865 =сар бүр дутуу олгосон 21318 төгрөг * нийт 21 сар= 447678 

төгрөг -44768 төгрөг /НДШ/-40291төгрөг /ХХОАТ/=362619 төгрөг)-ийг дутуу 

олгосон, 

2. “Б.Жагваралдоржийг ажлаас чөлөөлөх тухай” ЗДТГ-ын даргын 2015 оны 01 

дүгээр сарын 04-ний өдрийн Б/02 тоот тушаалаар Засаг даргын Тамгын газрын 

нийгмийн ажилтан ажилтай Бадам овогтой Жагваралдоржийг үүрэгт ажлаас нь 

чөлөөлөхдөө  6-н сарын тэтгэмж олгохоор шийдвэрлэжээ. Уг тэтгэмжээс 310867 

төгрөгийн ХХОАТ суутгасан, 

3. 2016 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр 16-н ажилтанд нийт 105.0 мянган 

төгрөгийн холбооны зардал олгосон, 

4. “Засаг даргын Тамгын газрын 2016 оны бүтэц, орон тоо, цалинг тогтоох 

тухай” ЗДТГ-ын даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн А/01 дүгээр тушаал, 

“Засаг даргын Тамгын газрын 2017 оны бүтэц, орон тоо, цалинг тогтоох тухай” ЗДТГ-

ын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/02 дугаар тушаалаар тус тус 

архив, бичиг хэргийн ажилтан Г.Өнөрмаад 20 хувийн, нягтлан бодогч А.Жавзмаад 25 

хувийн, нягтлан бодогч С.Бүжидмаад 25 хувийн, жолооч А.Цогбадрахад 25 хувийн ур 

чадварын нэмэгдэл олгох шийдвэр гаргасан, улирал бүр ур чадварын нэмэгдэл олгох 

шийдвэрийг шинэчлэн батлахгүйгээр олгосон, мөн ажил үүргээ хангалтгүй 

биелүүлсэн шалтгаанаар сахилгын шийтгэлээр шийтгүүлсэн албан хаагчид ур 

чадварын нэмэгдлийг үргэлжлүүлэн олгосон. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 1094.7 мянган төгрөгийг ажилтан, 

албан хаагчдад нөхөн олгох, 105.0 мянган төгрөгийг аймгийн төрийн сан дахь орон 

нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож нягтлан 

бодогч С.Бүжидмаа, санхүүгийн албаны дарга Б.Сайнбилэг, ЗДТГ-ын дарга 

Н.Батбаяр нарт шийдвэрийн төслийг уншиж танилцуулсан болно. 

12 жилийн дунд сургууль: 

1. Тайлант онд байрны хүүхдийн хүнсэнд хэрэглэхээр малчдаас худалдан 

авсан 21 ямааны арьсны үнэ нийт 180.0 мянган төгрөгийг тухайн байгууллагын 

харилцах дансанд төвлөрүүлээгүй касснаас бэлнээр зарцуулсан  



2. 2016 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр захирал Б.Алтангэрэлд 40.0 мянган 

төгрөгийн, сургалтын менежер Б.Энхбаярт 40.0 мянган төгрөгийн, Ц.Наранцацралтад 

20.0 мянган төгрөгийн, Нийгмийн ажилтан Ц.Дуламсүрэнд 20.0 мянган төгрөгийн, 

Номын санч, бичиг хэргийн эрхлэгч Г.Нандинцэцэгт 20.0 мянган төгрөгийн гар утасны 

нэгж авч өгсөн, 

            3. Жолоочийн тооцооны хуудсыг бүрэн хөтлөөгүй, шатахуун зарцуулалтанд 

бүртгэлээр болон  дотоодын хяналтаар тавих хяналт сул байсан,  

             4. Сургуулийн дотуур байрны жижүүр, галч нарын цагийн бүртгэлийг ажлын 

өдрийн 8 цагаар бүртгэсэн, 

             5. 805.8 мянган төгрөгийг нэг удаагийн гүйлгээнд нягтлан бодогч гарын үсэг 

зураагүй, 1500.0 мянган төгрөгийн нэг удаагийн гүйлгээнд төрийн сангийн төлөөлөгч 

гарын үсэг зурж баталгаажуулалгүйгээр гүйлгээ хийсэн. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 320.0 мянган төгрөгийг аймгийн 

төрийн сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн 

акт тогтоож, 3-н заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэв.12 жилийн дунд 

сургуулийн захирал, нягтлан бодогч нарыг байлцуулан захиргааны акт, шийдвэрийн 

төслийг уншиж танилцуулсан болно. 

        Орон нутгийн хөгжлийн сан: 

         1. 2016 оны Сумын баяр наадмын хурдан морины жагсаалт болон холбогдох 

баримтыг ОНХС-ийн санхүүгийн баримтанд хавсаргаагүй зөрчилд 1 заалт бүхий 

хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэв. 

Соёлын төв: 
 
1. Төрийн сангийн мэргэжилтний гарын үсэг, тэмдэггүйгээр 4 

удаагийншилжүүлгээр 1235.4 мянган төгрөгийн гүйлгээ хийгдсэн, 

2. “Ч.Ганбадрахад ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай” сумын Засаг даргын 

2016 оны 2 дугаар сарын 03-ны өдрийн Б/06 дугаар захирамжид СМТ-ийн эрхлэгчид 

ур чадварын нэмэгдэл олгохоор шийдвэрлэсэн байна. Уг захирамжид ур чадварын 

нэмэгдлийг хэдэн сарын хугацаанд тооцож олгохыг тодорхой заагаагүй төдийгүй 

жилийн туршид ур чадварын нэмэгдэл олгосон байна. 

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

Алтай сумын Засаг даргын Тамгын газар: 

Тус 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 дараах зөрчлүүд илэрсэн байна. Үүнд: 



Сахилгын шийтгэлтэй ажилтанд 531.1 мянган төгрөгийн үр дүнгийн 

урамшуулал олгосон, 

Цалингаас суутгасан ХХОАТ-ын 644.1 мянган төгрөгийг дутуу төлсөн, 

Цалингаас 1 хүнтэй холбоотой 200.0 мянган төгрөгийн урьдчилгаа илүү 

суутгасан, өглөгөөр бүртгээгүй, 

Цалингийн хөлийн дүнгээр 130.5 мянган төгрөг илүү, 24.0 мянган төгрөг дутуу 

олгосон зэрэг зөрчлүүдийг илрүүлж, 1305.7 мянган төгрөгийн суутган тооцож орон 

нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр, 224.0 мянган төгрөгийг холбогдох 

хүмүүст олгохоор төлбөрийн акт тогтоосон байна. 

Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулалгүйгээр 30,165.2 мянган төгрөгийн 

шатахууныг бэлтгэсэн, 

Нийт ажиллагсдын 1, 7 сарын цалингийн орлого 4.629.9 мянган төгрөгийг 

нийгмийн даатгалд дутуу тайлагнасан зэрэг зөрчилд 1 заалт бүхий хугацаатай албан 

шаардлага хүргүүлсэн байна. 

Засаг даргын нөөц хөрөнгө: 

  Урьдчилан төлөвлөж төсөвт тусгах боломжтой жил бүр давтагдан гардаг 

ажилд 819.7 мянган төгрөгийг Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс зарцуулсан зөрчил 

илэрсэнд хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

Эрүүл мэндийн төв: 

Алтай 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 “ЗӨРЧИЛГҮЙ” санал дүгнэлт өгсөн байна. Аудитаар: 

- Ажилчдад Засгийн газрын 382 дугаар тогтоолын нэмэгдлийг 206.6 мянган 

төгрөгөөр илүү, үр дүнгийн урамшууллыг 162.1 мянган төгрөгөөр зөрүүтэй олгосон 

зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож, 

- Хугацаа дууссан үндэслэлээр 1568.7 мянган төгрөгийн эмийг тушаал, 

шийдвэргүйгээр акталж устгасан.  

- Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулалгүйгээр 29380.5 мянган төгрөгийн 

шатахууныг бэлтгэсэн. 

- Эргэлтийн эмийн сангийн хөрөнгийг хүлээн авахтай 10110.8 мянган төгрөгийн 

авлагыг барагдуулаагүй. 

- Зардлын зүйл анги зөрчин 652.5 мянган төгрөгийг зарцуулсан. 



- Байгууллагын дансанд бүртгэлтэй бодитоор байгаа 10 мотоцикл нь 

гэрчилгээгүй, 9 мотоцикл нь ашиглах боломжгүй зөрчилд албан шаардлага 

хүргүүлсэн байна. 

 

12 жилийн бүрэн дунд сургууль: 

2020оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон, жилийн эцсийн 

санхүүгийн тайланд төрийн аудитын тухай хуулийн дагуу аймгийн төрийн аудитын 

газраас аудит хийж “Хязгааралттай” дүгнэлт өгсөн байна. 

Шалгалтаар дараах зөрчлүүд илэрсэн байна. Үүнд:  

1. Ажиллагсдын үндсэн цалинг амралтын цалинтай давхардуулан 2590.3 мянган 

төгрөгийг илүү олгосон. 

2. Цалингийн зардлаас ахмадуудад 517.7 мянган төгрөгийн нэг удаагийн тэтгэмж 

олгосон. 

3. 7,594.0 мянган төгрөгийн нүүрсний үлдэгдэлтэй байхад, 3,920.0 мянган 

төгрөгийн нүүрс орлого авч төсвийг үр ашиггүй зарцуулсан. 

4. Түлшний зарцуулалтыг няравын тайлангаас түүхэд 10 дугаар сард дунджаас 

3140.1 мянган төгрөгөөр илүү төсвийг хэмнэлтгүй зарцуулсан. 

5. Шатахууны зардлаас нэг удаагийн тэтгэмжид 430.2 мянган төгрөг, багийн ойд 

оролцоход 132.0 мянган төгрөг, сургууль завсардсан хүүхдүүдийн ээж , аавтай 

уулзахад 211.5 мянган төгрөг нийт 773.7 мянган төгрөгийг зориулалтын бусаар 

зарцуулсан. 

6. Хүүхдийн хоолны мах авахаар 481.8 мянган төгрөгийн шатахуун зарцуулсан.  

7. Нүүрс худалдан авалт хийсэн 15,216.5 мянган төгрөгийн худалдан авалт 

хийхдээ э-баримт хавсаргаагүй. 

8. Цалингийн шатлалыг буруу тооцон 805.3 мянган төгрөгийн цалин илүү , дутуу 

олгосон. 

9. Ажил олгогчоос төлөх 800.7 мянган төгрөгийн НДШ-ийг цалингийн зардлаас 

төлсөн, нэг удаагийн тэтгэмж урамшууллын зардалд 944.5 мянган төгрөгийн 

сургалтын төлбөрийн зардлыг тайлагнасан, бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил 

үйлчилгээний зардлаас 350.0 мянган төгрөгийн ном худалдан авсан. 

10. Жилийн эцсийн тооллогоор 401.5 мянган төгрөгийн бусад хангамжийн 

материал зөрүүтэй тоолсон. 

11. Тээвэр шатахууны  замын хуудсанд хаашаа явсан нь тодорхой бусаар 2183.7 

мянган төгрөгийн шатахууныг зарцуулсан зэрэг зөрчлүүд илэрсэн байна. 

Дээрх зөрчилтэй холбогдуудан 7,506.6 мянган төгрөгийг орон төсөвт 

төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, 21,958.2 мянган төгрөгийн 4-н заалт бүхий 



хугацаатай албан шаардлага хүргүүлж нягтлан бодогчид хариуцлага тооцуулах 

албан шаардлага мөн хүргүүлсэн байна. 

Аудитын шалгалтын мөрөөр дараах арга хэмжээг авч ажилласан байна. 

1. Үндсэн цалинг амралтын цалинтай давхардуулан олгосон 2,590.3 мянган 

төгрөгийн төлбөрийн актаас 2,368.1 мянган төгрөгийг 3, 4 дүгээр сарын 

цалингаас суутгаж, 91,4%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 

2. Хүүхдийн хоолны мах авахаар 481.4 мянган төгрөгийн шатахууныг зарцуулсан 

төлбөрийн актаас 112.0 төгрөгийг 4 дүгээр сард нярав Н. Тавинбаяраар 

төлүүлж, хэрэгжилт 23%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. 

3. Түлшний зарцуулалттай холбоотой 3,140.1 мянган төгрөгийн төлбөрөөс 150.0 

мянган төгрөгийг нярав Н. Тавинбаярын цалингаас 4-р сард суутган тус тус 

төлүүлсэн байна. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

Тус байгууллагын 2019 оны санхүүгийн тайланд Говь-Алтай аймаг дахь 

Төрийн Аудитын газраас санхүүгийн тайлангийн аудит хийж 580.5 мянган төгрөгийн 

зөрчлийг арилгуулахаар хугацаатай албан шаардлага хүргүүлж “Зөрчилгүй” санал 

дүгнэлт өгсөн байна. 

Сум хөгжүүлэх сан: 

 Аудитын гол асуудалд дурдсан алдаа, зөрчлийг эс тооцвол Халиун 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 11408.3 мянган 

төгрөгийн үндсэн зээл, 233.4 мянган төгрөгийн хүүг төлүүлээгүй, 

- Гэрээний дагуу үндсэн зээлээ төлөөгүй иргэдэд нэмж 752.5 мянган төгрөгийн 

торгууль, 107.6 мянган төгрөгийн нэмэгдүүлсэн хүү ногдуулсан зөрчилд төлбөрийн 

акт тогтоож, 

- Санхүүгийн тайлангийн аудитаар 58776.3 мянган төгрөгийн материаллаг 

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

үнэн зөв байдлыг хангахгүй, 

- Зээлийн гэрээний хугацаа дууссан 17 зээлдэгчээс 39227.8 мянгаг төгрөгийн 

зээлийг шүүхэд хандаж шийдвэр гаргуулаагүй. 



- Өмнөх аудитын шийдвэрээс иргэдээр төлүүлэх 84168.1 мянган төгрөгийн 

төлбөрийн актыг төлүүлээгүй. Үүнээс 47966.7 мянган төгрөгийн авлагад Шүүхийн 

шийдвэр гаргуулсан байна. 

- Шүүхэд өгсөн боловч эвлэрлийн хугацаа дууссан 5 зээлдэгчийн 7046.7 

мянган төгрөгийн авлагыг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газартай гэрээ байгуулан 

барагдуулах арга хэмжээ аваагүй зөрчилд албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

Сум хөгжүүлэх сангийн улсын үзлэгээр: 

1. Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөс 25-н зээлдэгчтэй холбоотой 110.1 сая 

төгрөгийг гэрээний хугацаанд дансанд төвлөрүүлээгүй байгаа нь “Журам батлах 

тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын  2016 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн 153 

дугаар тогтоол хавсралт журмын 3.5/сангийн үйл ажиллагаагны талаар сумын Засаг 

дарга дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ/ 3.5.5/Зээл зээлийн хүүгийн орлогыг сангийн 

дансанд төвлөрүүлэх/ дахь заалтыг 

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;/-ыг4 

3. Сангаас олгосон зээлийн хүүгийн орлогын зарцуулалтыг сумын ИТХ-аар 

батлуулж хэвшээгүй байгаа нь “Журам батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын  

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

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт: 

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 мэдээллээс 35 мэдээллийг хуулийн хугацаа хоцорч, 114 

мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь байршуулсан байна.   

Засаг даргын Тамгын газар: 



2019 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149 мэдээллээс 24 мэдээллийг хуулийн хугацаа хоцорч, 125 

мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь байршуулсан байна.  

 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

2019 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149 мэдээллээс 7 мэдээллийг хуулийн хугацаа хоцорч, 142 

мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь байршуулсан байна.   

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

2019 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149 мэдээллээс 13 мэдээллийг хуулийн хугацаа хоцорч, 136 

мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь байршуулсан байна.   

Эрүүл мэндийн төв: 

2019 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149 мэдээллээс 22 мэдээллийг хуулийн хугацаа хоцорч, 137 

мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь байршуулсан байна.   

Соёл мэдээллийн төв: 

2019 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149 мэдээллээс 23 мэдээллийг хуулийн хугацаа хоцорч, 136 

мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь байршуулсан байна.   

Нягтлан бодогчдыг байлцуулан байршуулсан мэдээллийн чанарт нэвтэрч 

илэрсэн алдаа зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байхыг анхааруулан, 

байршуулаагүй мэдээллийг нөхөж байршуулах үүрэг даалгавар өгөв. 

Сум хөгжүүлэх сан: 

Сум хөгжүүлэх сангийн Төрийн сан дахь 100050255401 тоот дансны 2019 оны 

эхний үлдэгдэл 40026.4 мянган төгрөг, тайлант хугацаанд 33342.4 мянган төгрөгийн 

үндсэн зээл, 1131.7 мянган төгрөгийн зээлийн хүү, нийт 34474.1 мянган төгрөгийн 

орлого бүрдүүлж, нийт 73000.0 мянган төгрөгийн зээлийг 2 аж ахуйн нэгж, 8 иргэнд 

олгосон бөгөөд, бичиг хэргийн зардалд 200.0 мянган төгрөг, тээвэр шатахуунд 301.5 

мянган төгрөг зарцуулан, 999.0 мянган төгрөгийн эцсийн үлдэгдэлтэйгээр 

тайлагнасан байна.  

2019 онд сумын Засаг даргын “Хөнгөлөлттэй зээл олгох тухай” 2019 оны 08 

дугаар сарын 12-ны өдрийн А/45, 2019 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/79 

дүгээр захирамж тус тус үндэслэн  дараах зээлийг олгосон байна. 

/Мянган төгрөгөөр/ 

№ Зээл авагчийн мэдээлэл Зээлийн дүн Зээлийн зориулалт Зориулалтын 



дагуу эсэх 

1 Бүрдмэл Алтай ХХК 20 000.0 Сайжруулсан нүүрс нийлүүлэх Тийм 

2 Аж Алтан нутаг ХХК 10 000.0 Авто төрөлжсөн төв Тийм 

3 Э.Сэр-Од 8 000.0 Зайрмагны цех ажиллуулах. Тийм 

4 Д.Доржсүрэн 7 000.0 Сүү, цагаан идээ, мах 
нийлүүлэх 

Тийм 

5 С.Алтанцэцэг 6 000.0 Цайны газар ажиллуулах. Тийм 

6 Д.Батсуурь 6 000.0 Малын үүлдэр угсаа 
сайжруулах. 

Тийм 

7 Т.Нямцэрэн 5 000.0 Авто гагнуур, дугуй засвар Тийм 

8 Ж.Барс 5 000.0 Авто засвар, гагнуурын 
үйлчилгээ 

Тийм 

9 Н.Сайнбаяр 3 000.0 Эрүүл мал Тийм 

10 Д.Гэрэлтуяа 3 000.0 Дугуй засвар Тийм 

Нийт 73 000.0   

 Тайлант оны эцэст 4 аж ахуйн нэгж, 79 иргэнд 179221.6 мянган төгрөгийн 

үндсэн зээл, 639.7 мянган төгрөгийн хүү, 2169.4 мянган төгрөгийн алданги, нийт 

182030.8 мянган төгрөгийн зээл, зээлийн хүү алдангийн үлдэгдэлтэй байна. 2019 онд 

Буурал аж богд хоршооны 40920.0 мянган төгрөг, 4 иргэний 10745.3 мянган 

төгрөгийн, нийт 51665.3 мянган төгрөгийн хугацаа хэтэрсэн зээлийг төлүүлэхээр 

шүүхэд нэхэжлэл гаргаж, шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэр гарсан боловч эргэн 

төлөлт хангалтгүй байна. 

 2019 оны Сум хөгжүүлэх сангийн санхүүгийн тайлангийн аудитаар нийт 17 

иргэний 39227.8 мянган төгрөгийн зээл, зээлийн хүү, алдангийг шүүхэд 

шилжүүлээгүй зөрчилд албан шаардлага хүргүүлснээс 2020 онд 14 иргэний 33846.7 

мянган төгрөгийн зээл, зээлийн хүү, алдангийн материалыг шүүхэд шилжүүлснээс 12 

иргэнтэй эвлэрлийн гэрээ байгуулсан бөгөөд 2 иргэн 1693.5 мянган төгрөгийн 

зээлийг барагдуулж, 2 иргэнд холбогдох 1053.0 мянган төгрөгийн материалыг 

шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт шилжүүлсэн байна.  

2019 онд хяналтын зөвлөл үйл ажиллагаа явуулаагүй байна. 

 

ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ 

ШАЛТГААН,ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

ИТХ: 

 1.  Аймгийн төвд  2019 оны 04 дүгээр сарын 28-аас 2019 оны 04 дүгээр сарын 

30-ны өдрүүдэд сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн дарга С.Амараа албан томилолтоор 

ажиллажээ. Энэ хугацаанд буудалд байрласан баримтгүйгээр 72.0 мянган төгрөгийг 

С.Амараад олгосон нь Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 

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

зөрчжээ. 

 Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 72.0 мянган төгрөгийг аймгийн орон 

нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоов. 



Засаг даргын Тамгын газар: 

1.  “А.Цогбадрахад ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай” Алтай сумын Засаг 

даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрийн Б/03 дугаар тушаал, “Г.Өнөрмаад 

ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай” Алтай сумын Засаг даргын 2019 оны 01 дүгээр 

сарын 04-ний өдрийн Б/04 дүгээр тушаалаар А.Цогбадрах, Г.Өнөрмаа нарт 2019 оны 

01 дүгээр 01-ний өдрөөс 25 хувийн ур чадварын нэмэгдлийг үндсэн цалингаас 

тооцож олгохоор шийдвэрлэсэн байна.     Ингэхдээ “Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл 

олгох журам батлах тухай” Монгол улсын Засгийн газрын 1995 оны 06 дугаар сарын 

14-ний өдрийн 96 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралт “Төрийн үйлчилгээний албаны 

албан хаагчид ур чадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг журам ”-ыг  тушаалын удирдлага 

болгож шалгалтад хамрагдсан тайлант хугацаанд А.Цогбадрах /ЗДТГ-ын жолооч/-д 

1496845 төгрөг, Г.Өнөрмаа /Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч/-д 1519087 төгрөгийг тус 

тус олгосон байгаа нь “Журам батлах тухай” Монгол улсын Засгийн газрын 2018 

оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 382 дугаар тогтоолыг 

д/д А.Цогбадрах /ЗДТГ-ын жолооч/, /төг/  Г.Өнөрмаа /Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч/, /төг/ 

1 125735 140110 

2 125735 140110 

3 125735 140110 

4 125735 140110 

5 125735 140110 

6 125735 140110 

7 125735 140110 

8 125735 140110 

9 113760 140110 

10 125735 - 

11 125735 117987 

12 125735 140110 

дүн 1496845 1519087 

 

2. “Г.Бүрэнбаярыг ажилд томилох тухай” Алтай сумын Засаг даргын Тамгын 

газрын даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн Б/06 дугаар тушаалаар 

Г.Бүрэнбаярыг байгууллагын нягтлан бодогчоор томилж, ТҮ-8-1 шатлалаар 

цалинжуулахаар шийдвэрлэсэн байна. 2019 оны 02 дугаар сард 162244, 2019 оны 03 

дугаар сард 162244 төгрөг, нийт 324488 төгрөгийн дүн бүхий ур чадварын нэмэгдлийг 

нягтлан бодогч Г.Бүрэнбаяр өөртөө авсан байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай хуулийг 

3. Сумын ЗДТГ-т жолооч ажилтай А.Цогбадрах нь 2019 оны 08 дугаар сард 2 

өдөр ажиллажээ. А.Цогбадрахад ажилласан хугацаанд ногдох цалингаас нь биш 



үндсэн цалингаас тооцож ур чадварын нэмэгдэл 114305 төгрөгийг илүү олгожээ. 

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 

 4. Байгууллагын нам даралтын зуухны галлагаанд зориулж иргэдээс нүүрс 

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

баримтгүйгээр гүйлгээ хийжээ. Энэ үйлдэл нь  Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 

хуулийг 

  5. Засагдаргын Тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын ээлжийн амралтын 

олговрыг тооцох цалин хөлсний бүрэлдэхүүнд хоолны хөнгөлөлтийг оруулан тооцсон 

байгаа нь  “Журам батлах тухай” Монгол улсын Нийгмийн хамгаалал, 

Хөдөлмөрийн сайдын хамтарсан 2005 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 55 дугаар 

тушаалын хавсралт журмын 4/.................../унаа, түлш, байр, хоолны хөнгөлөлт/-

ийг ажилтны цалин хөлсний бүрэлдэхүүнд оруулахгүй/-т заасныг  

 6.  Аймгийн ХХААГ-т  2019 оны 04 дүгээр сарын 28-аас 2019 оны 04 дүгээр 

сарын 30-ны өдрүүдэд ХАА-н тасгийн дарга Б.Буяндэлгэр албан томилолтоор 

ажиллажээ. Энэ хугацаанд буудалд байрласан баримтгүйгээр 72.0 мянган төгрөг 

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

үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж зарцуулах/ дэх заалтыг тус тус 

зөрчжээ. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 510793 төгрөгийг аймгийн төрийн сан 

дахь орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт 

тогтоов.Захиргааны актын төслийг нягтлан бодогч Ц.Цэвэгмид, Санхүүгийн албаны 

дарга Б.Сайнбилэг, ЗДТГ-ын дарга Т.Баярцэцэг нарт танилцуулсан болно. 

 Хүүхдийн цэцэрлэг: 

 1. Санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэл дутуугаар эрхлэгч 

Б.Чаминцэцэгт 42.0 мянган төгрөгийн албан томилолтын олговор олгосон байгаа нь 

“Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийг 

 2. Цэцэрлэгийн явуулын багш Х.Буянтогтоход архив бичиг хэргийн ажлыг 

хавсран гүйцэтгүүлэн сар бүр 20%-ийн нэмэгдэл цалин олгосон байна. Дээрх 

ажилтанд ажил хавсран гүйцэтгэсний нэмэгдлийг өөрийх нь албан тушаалын 

цалингаас тооцож 307.3 мянган төгрөгийг олгосон байгаа нь Засгийн Газрын 2019 

оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 25 дугаар тогтоол, Засгийн Газрын 2019 оны 1 

дүгээр сарын 16-ны өдрийн 24 тогтоолын 9 дүгээр хавсралтыг  

Сарууд Х.Буянтогтох 20% 



Олгосон цалин ТҮБД-4-1 Олговол зохих      ТҮ-5-1 Зөрүү 

584114 525141 Үндсэн цалин 

2 152875 105028 47847 

3 152875 105028 47847 

4 152875 105028 47847 

9 72797 52514 20283 

10 152875 105028 47847 

11 152875 105028 47847 

12 152875 105028 47847 

Нийт дүн 990047 682682 307365 

 

 3. “Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын 

тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт /Засаг дарга эрх хэмжээний 

хүрээнд хууль тогтоомжид нийцүүлэн захирамж гаргана./-ыг үндэслэн ахмадын сан 

байгуулах шийдвэр гаргасан. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан ажил хавсарсны нэмэгдлийг хэрхэн 

тооцож олгох талаар тоорхой заавар зөвлөмж өгч, 42.0 мянган төгрөгийг орон 

нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоов. 

Соёлын төв: 
1. Засгийн Газрын 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 382 дугаар 

тогтоолоор хүчингүй болсон Засгийн Газрын 1995 оны 96 дугаар тогтоолын 4 дүгээр 

хавсралтыг үндэслэн сумын Засаг дарга 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр 

захирамж гаргаж Соѐл мэээллийн төвийн эрхлэгч Ч.Ганбадрахад ур чадварын 

нэмэгдлийг үндсэн цалингаас тооцож сар бүр 20%-ийн нэмэгдэл олгохоор 

шийдвэрлэж эрхлэгчид 2371.4 мянган төгрөгийг олгосон байгаа нь  

 2. Төсөв захирагчийн тушаалаар ОНСТ-ийн ажилтан Г.Цэрэнд техникчийн 

ажил, хөгжмийн багш Ч.Машбатад эд хариуцагч, номын санч Б.Санчирмаад бичиг 

хэргийн ажлыг хавсран гүйцэтгүүлсэн байна. Дээрх ажилтнуудад ажил хавсран 

гүйцэтгэсний нэмэгдлийг өөрийнх нь албан тушаалын цалингаас тооцож  Г.Цэрэнд 

84710 төгрөг, Я.Машбатад 310389 төгрөг, Б.Санчирмаад 90567 төгрөг, нийт 485667 

төгрөгийн цалинг илүү олгосон байгаа нь Засгийн Газрын 2019 оны 1 дүгээр сарын 

16-ны өдрийн 25 дугаар тогтоол, Засгийн Газрын 2019 оны 1 дүгээр сарын 16-ны 

өдрийн24 тогтоолын 9 дүгээр хавсралтыг тус тус зөрчсөн зөрчил илэрлээ. 

 

НАЙМ: АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАЛЦАА, ЗӨВЛӨГӨӨ. 



Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдалтай холбогдуулан нийт 624.8мянган 

төгрөгийг аймгийн төрийн сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд 

төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоов. 

 ЕС:  ДҮГНЭЛТ. 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон шууд захирагчид хүчингүй болсон хууль, 

эрх зүйн актыг удирдлага болгож шийдвэр гаргаснаас зөрчил дутагдал үүсэх 

шалтгаан болжээ гэж шалгалтын бүрэлдэхүүний зүгээс дүгнэж байна.  

    10:ЗӨВЛӨМЖ 

 ИТХ: 

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

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

 Сумын Засаг даргын Тамгын газрын тухайд: 

 1. Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй эрх зүйн актыг мөрдөж ажиллах. 

        12 жилийн дунд сургууль: 

1. Төрийн сангийн гүйлгээ хийхдээ Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмыг 

мөрдөж ажиллах. 

2. Хөндлөнгийн хяналтын байгууллагын шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилган, 

акт, албан шаардлагын биелэлтийг хангуулж, хүчин төгөлдөр анхан шатны 

баримтаар гүйлгээ хийх, төсвийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу үр дүнтэй зарцуулах, 

Шилэн дансны нэгдсэн цахим сайтад төсөв гүйцэтгэл, аудитын дүгнэлт, санхүүгийн 

тайлан, байгууллагын удирдлагын шийдвэр гэх мэт холбогдох мэдээллийг заасан 

хугацаанд нь бүрэн байршуулах.  

 3. Галч нар болон байрын жижүүр нарын цагийн бүртгэлийг үнэн хөтлөх.  

 4. Байгууллага, хувь хүний өр авлагыг тухай бүр нь барагдуулж ажиллах 

талаар байгууллагын удирдлага, нягтлан бодогч нар онцгой анхаарч цаашид 

холбогдох хууль тогтоомж, заавар журмыг өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөж 

ажиллах. 

 Эрүүл мэндийн төв: 

1. Жолоочийн тооцооны хуудсыг стандартын дагуу хөтөлж, шатахуун 

зарцуулалтын баримтыг үнэн зөв бүрдүүлэх. Сургалт, семинарт хамрагдах болон 

тэмцээн уралдаанд оролцсон тохиолдолд дуудсан бичиг, удирдамжийг шатахууны 

баримтад хавсаргаж хэвших. 

 2. Ажил хавсран гүйцэтгэсний нэмэгдлийг албан тушаалын цалингаас тооцож 

олгох. 

Цэцэрлэг, СМТөв: 



 Өөрчлөлт орсон хууль, эрхзүйн актыг тухай бүр судалж мөрдөж ажиллах 

 Төсөв захирагчийн 2020 онд гаргасан тушаал шийдвэрийн хууль  эрх зүйн 

үндэслэлийг эргэж хянах шаардлагатай бол нөхөн гаргах  

 “Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангуулан холбогдох 

мэдээллүүдийг тогтсон хугацаанд нь цахим санд байршуулж байх. 

 Ажилтнуудын ажил хавсран гүйцэтгэсний нэмэгдлийг холбогдох хууль 

тогтоомжид нийцүүлэн үнэн зөв тооцож олгох. 

 Сум хөгжүүлэх сан: 

 1. Зээлийн эргэн төлөлт хийгдсэн тухай бүр зээлдэгчийн хувийн хэрэгт 

тэмдэглэл хөтөлж хэвших. 

 2. Хяналтын зөвлөлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх. 

 3. Хугацаа хэтэрсэн зээлдэгчийн эвлэрлийн гэрээ болон шүүхийн шийдвэрт 

заасан зээл төлж дуусах хугацаа дуусмагц шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт 

шилжүүлэх. 

 4. Сум хөгжүүлэх сангаас олгох зээлийг нэг төрлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 

эрхлэх төсөлд давхардуулан олгохгүй байх тал дээр анхаарч ажиллах. 

   Нийтлэг: 

 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах. 

 Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий 

дотоод хяналтыг бүрэн хэрэгжүүлэх.  

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж, Улсын байцаагчийн шийдвэрийн  

биелэлтийг хангуулж,  2020 оны 06дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг 

даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр хариу 

ирүүлэхийг  Алтайсумын Засаг дарга болон төсвийн шууд захирагчид, санхүү тасгийн 

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