
 
 
 
 
                                                                                      Санхүүгийн хяналт шалгалт 

                                                                                            хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

 

       НЭГ: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

 

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын 

албаны жилийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу тус аймгийн Биеийн тамир, спортын 

газрын  2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа нь “Төсвийн тухай”, “Төрийн болон 

орон нутгийн өмчийн тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 

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

“Хөдөлмөрийн тухай”, “Шилэн дансны тухай” хуулиуд болон тэдгээртэй нийцүүлэн 

гаргасан бусад эрх зүйн актуудтай нийцэж байгаа эсэхийг “Төрийн хяналт 

шалгалтын тухай” хуулийн дагуу шалгаж, шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг 

хуулийн хүрээнд шийдвэрлэхэд хяналт шалгалтын зорилго оршино. 

 

ХОЁР: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

 Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын баталсан 2020 оны 02 дугаар 

сарын 11-ний өдрийн 21-04/03/06 дугаар удирдамжийн дагуу Санхүүгийн хяналт 

шалгалтын Улсын байцаагч Ц.Баттөр 2020.02.12-ны өдрөөс 2020.02.28-ны өдрийг 

дуустал ажлын 10 хоногийн хугацаанд хийхээр төлөвлөсөн боловч БТСГ-аас 2020 

оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 17 цаг 10 минутад баримтаа ирүүлсэн учир 

удирдлагад танилцуулан шалгалтын хугацааг сунгасан болно. 

 

       ГУРАВ: ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

 Аймгийн Биеийн тамир, спортын газрын дотоод хяналтын үйл ажиллагааны 

төлөвлөлт, гүйцэтгэл, тайлагналтын байдал, Шилэн дансны тухай хуулийн 

хэрэгжилт, тайлант хугацааны санхүүгийн анхан шатны баримтаас санхүүгийн 

тайлан хүртэлх хугацааны баримтууд, эд хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл, 

тооллогын материалууд, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын төлөлт, 



татварын суутгал, төлөлт, тайлагналын үйл ажиллагааны 2019 оны баримт, 

материалуудыг шалгалтад хамруулав. 

ДӨРӨВ:ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

 Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын Харзат баг, Ш.Батсуурийн гудамжинд 

байрладаг Биеийн тамир, спортын газар /0570001113 дугаар улсын бүртгэлийн 

гэрчилгээтэй, 9017917 регистрийн дугаартай/-ын 2019 оны санхүүгийн үйл 

ажиллагаа хамрагдсан бөгөөд тус байгууллагын даргаар Н.Бямбацогт, нягтлан 

бодогчоор Б.Гүррагчаа нар ажиллан төсвийн хөрөнгийг зарцуулсан байна. 

 

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Тус албаны шалгалтаар: 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын баталсан 2017 оны 04 дүгээр 

сарын 21-ний өдрийн 21-04/06/13 дугаар удирдамжийн тус байгууллагын 2016 оны 

санхүүгийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн байна. 

Шалгатаар: 700.0 мянган төгрөгийн дүн бүхий төлбөрийн акт тогтоож, 5-н 

заалттай хугацаатай албан шаардлага 1-ийг хүргүүлж, шалгалтад хамрагдсан 

тайлант хугацаанд нягтлан бодогчоор ажиллаж байсан албан тушаалтанд 

шийтгэврийн арга хэмжээ тооцож, биелэлтийг ханган ажилласан байна.  

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

 Биеийн тамир, спортын 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 доорх зөрчлүүд илэрсэнд хугацаатай албан шаардлага 

хүргүүлсэн байна. Үүнд: 

 Биеийн тамир спортын газрын 1 автомашины спидометрийн заалт эвдэрч, 

заалтгүйгээр 1148.2 мянган төгрөгийн шатахуун зарцуулсан. 

 Өөрийн орлогын тооцоог хийхэд цагийн орлогыг тооцож авсан баримт 

материал байхгүй, тооцоог бодолгүйгээр 837.0 мянган төгрөгийг байгууллагын 

орлогод шууд тушаасан нь үйлчлүүлэгчдээс хэдэн цагийн орлого авсан эсэх нь 

тодорхойгүй байна. 

 Фитнесийн тоног төхөөрөмж түрээслэн 1750.0 мянган төгрөгийн орлогыг 

олсон боловч 60 хувь олох 1050.0 мянган төгрөгийг орон нутгийн орлогод 

төвлөрүүлээгүй байна.  

 



ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

 Шалгалтын явцад 2019 оны харилцах дансны гүйлгээний  баримтуудыг нэг 

бүрчлэн тулган шалгасны зэрэгцээ зал ашиглалт, түрээсийн орлогын 

төвлөрүүлэлт, зарцуулалт, Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоол, Шилэн 

дансны тухай хуулийн хэрэгжилт, өглөг авлагын барагдуулалтыг тус тус хамруулан 

шалгав. 

 6.1:  Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар 

Аймгийн “Биеийн тамир, спортын газар”-ын шилэн дансны нэгдсэн цахим 

хуудсанд хэрэглэгчийн зүгээс нэвтэрч “Шилэн дансны тухай” хуулийн 4 дүгээр 

зүйлд заасан зарчмын хэрэгжилтийг шалгахад дараах байдалтай байлаа. Үүнд: 

Шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд мэдээллэвэл 

зохих 149-н мэдээллээс 145-н мэдээллийг хуулийн хугацаанд, 2 мэдээллийг 

хугацаа хоцорч тус тус байршуулсан дүнтэй байлаа. Мөн 2 мэдээллийг 

байршуулах хугацаа болоогүй байна. 

  Хяналтын самбараас харахад “Шилэн дансны цахим хуудас”-д мэдээллийг 

хуулийн хугацаанд байршуулснаар харагдах боловч Шилэн дансны тухай хуулийн 

зарчмын шаардлагыг хангахгүй байлаа.  

  Мэдээллийн чанарт үнэлгээ хийхэд дараах байдалтай байлаа. Үүнд: 

Утга төгөлдөр, бүтэн өгүүлбэрээр тайлбар хийгээгүй, үгүй гэж ганц үгээр 

тайлбар хийсэн. 

Батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн тайлбар хэсэгт оруулсан 

мэдээлэл баланс бариагүй. 

Аудитын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан хэсэгт өнгөрсөн 

оны мэдээлэл оруулсан гэх мэт. 

Тус байгууллагын нягтлан бодогчийг байлцуулан цахим орчинд алдаа 

дутагдлыг нь танилцуулж, заавар зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

6.2: Автомашины талаар: 

“Орон нутгийн өмчит байгууллагуудын автомашинд наалт хэрэглэх тухай” 

2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг 

хангаж ажилласан байна. 

6.3: Ажлын цаг бүртгэлийн талаар: 

Ажлын цаг ашиглалтыг хянах хурууны хээний хяналтын төхөөрөмжийг 

нэвтрүүлээгүй байлаа.  

6.4: Авсан арга хэмжээ, мэргэжлийн зөвлөгөө. 



Тус байгууллагын нягтлан бодогчийг байлцуулан мэргэжил, арга зүйн 

зөвлөгөө өгч,  илэрсэн зөрчил дутагдалтай холбоотойгоор 3-н заалт бүхий 

хугацаатай албан шаардлага нэгийг хүргүүлж ажиллалаа.  

       ДОЛОО: ОЛОЛТ, ДЭВШИЛТТЭЙ ТАЛ.  

 Тус байгууллагын санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдүүлэлт 

хангалттай сайн байлаа. 

НАЙМ: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

1. Тус байгууллагын удирдах ажилтан, багш дасгалжуулагчдын томилолтоор 

ажилласан болон ажилтан албан хаагчдын чөлөөтэй байх хугацаанд унаа, хоолны 

хөнгөлөлтийг илүү олгосон байгаа нь “Төсвийн тухай“ хуулийн 16 дугаар зүйлийн 

16.5.5/Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/ дахь заалтыг 

 2. Аймгийн биеийн тамир спортын газрын ажилтан, албан хаагчдын ээлжийн 

амралтын олговрыг тооцох цалин хөлсний бүрэлдэхүүнд хоолны хөнгөлөлтийг 

оруулан тооцож төрд хохирол учруулсан 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  

3. Ажлын цаг ашиглалтыг хянах хурууны хээний хяналтын төхөөрөмжийг 

нэвтрүүлээгүй байлаа. Энэ  үйлдэл нь “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг 

журмыг чангатгах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар 22-ны 

өдрийн 258 дугаар тогтоолын 1.9/Төрийн байгууллагад ажлын цаг ашиглалтыг 

хурууны хээний болон камерын хяналтын системээр байнга бүртгэж, түүнд 

тавих хяналтыг сайжруулах/ -д заасныг тус тус зөрчсөн байна. 

 ЕС:ДҮГНЭЛТ  

 Шилэн дансны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд заасан зарчмыг шаардлагыг 

хангаж ажиллаагүй, санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль эрх зүйн 

мэдлэг дутмагаас зөрчил үүсчээ гэж Улсын байцаагчийн зүгээс дүгнэж байна.  

      АРАВ:  ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ШИЙДВЭРЛЭВЭЛ ЗОХИХ 

АСУУДАЛ. 

1. Удирдлагаас гарч буй тушаал шийдвэрийг Монгол хэлний зөв бичих 

дүрэмд нийцүүлж ажиллах. 

 Илэрсэн зөрчлүүдийг цаашид таслан зогсоохын зэрэгцээ Улсын 

байцаагчаас хүргүүлсэн албан шаардлагын хэрэгжилтийг хангуулж, 2020 оны 04 



дүгээр сарын 10-ны өдрийн дотор тус албанд албан бичгээр хариу ирүүлэхийг 

Биеийн тамир, спортын газрын дарга Н.Бямбацогт, нягтлан бодогч Б.Гүррагчаа 

нарт хариуцуулав. 
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