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                                                                                                       хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

 

НЭГ: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2020 

оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, тус албаны  даргын баталсан 01 дүгээр сарын 

28-ны өдрийн 21-05/01/02 дугаар удирдамжийн дагуу аймгийн Жаргалан-Алтай 

ӨЭМТ-ийн 2019 оны  санхүүгийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын “Төсвийн тухай”, 

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

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

бүртгэлийн тухай”, “Шилэн дансны тухай”, “Эрүүл мэндийн тухай” хуулиуд болон 

тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудтай нийцэж байгаа эсэхийг 

“Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн дагуу шалгаж,  шалгалтаар илэрсэн 

зөрчлийг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэн, цаашид давтан гаргахгүй байх талаар 

мэргэжил, арга зүйн заавар, зөвлөгөө өгөхөд шалгалтын зорилгыг чиглүүлэн 

ажиллав. 

 

ХОЁР: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт, шалгалтын Улсын 

байцаагч Б.Дэлгэрбаяр 2020 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 2020 оны 02 

дугаар сарын 21-ний өдрийг дуустал ажлын 10 өдрийн хугацаанд төлөвлөгөөт 

хяналт шалгалт хийв. 

 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Жаргалан-Алтай ӨЭМТ -ийн дотоод хяналтын үйл ажиллагааны төлөвлөлт, 

гүйцэтгэл, тайлагналтын байдал, тайлант хугацааны санхүүгийн анхан шатны 

баримтаас санхүүгийн тайлан хүртэлх баримтууд, эд хөрөнгийн дэлгэрэнгүй 

бүртгэл, тооллогын материалууд зэрэг хяналт шалгалтын удирдамжид заасан 

асуудлуудыг шалгалтанд бүрэн хамруулав.  

 



ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Говь-Алтай аймгийн Жаргалан-Алтай ӨЭМТ нь /0521001010 тоот улсын 

бүртгэлийн гэрчилгээ, 2150352 тоот регистр/-ийн дугаартайгаар /Хүн 

эмнэлгийн бусад үйл ажиллагаа/ гэсэн үндсэн чиг үүрэгтэйгээр Есөнбулаг сумын 

Баянхайрхан багийн 2 дугаар гудамжны 26 тоотод байрлан үйл ажиллагаа 

явуулдаг бөгөөд, төсвийн шууд захирагчаар Г.Мөнхзул, нягтлан бодогчоор 

О.Долгормаа нар ажиллан төсвийн хөрөнгийг захиран зарцуулж ирсэн байна.  

 

  ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

 Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

 Говь-Алтай аймгийн Жаргалан-Алтай ӨЭМТ–ийн 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 өгчээ. 

Дараах зөрчилд төлбөрийн акт тогтоосон байна. 

1. Ажилчдын үндсэн цалинг амралтын цалинтай давхардуулан 262.0 мянган 

төгрөгийг илүү олгосон. 

2. Дүн бүртгэгч Ө.Ариунаад 355.0 мянган төгрөгийн хөдөө орон нутагт 

ажилласны нэмэгдэл дутуу олгосон. 

3. Байгууллагын даргын тушаалаар сахилгын шийтгэл  ногдуулж цалингийн 

хувиар шийтгүүлсэн ажилтны цалингаас 30.2 мянган төгрөгийг тооцож аваагүй. 

Дараах зөрчилд албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

1. Тээвэр шатахууны зарцуулалтыг жолоочийн замын хуудастай тулгахад 

312.4 мянган төгрөгөөр зөрүүтэй тайлагнасан. 

2. Тайлант онд 442.5 мянган төгрөгийн өглөгтэй гарсан. 

  Тус албаны санхүүгийн хяналт шалгалтаар: 

Тус албаны 2018 оны хяналт, шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу Жаргалан-

Алтай ӨЭМТ-ийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтаар 

дараах зөрчил илэрсэн байна. 

1. 10 боодол бичгийн цаасанд 13 принтерийн хор хэрэглэн нийт 82.0 мянган 

төгрөгийг зориулалт бусаар зарцуулсан. 

  2. 31-64 ГАА улсын дугаартай PRIUS10 маркийн суудлын авто машинд 

сэлбэг хэрэгсэл худалдан авсан баримт бүрдүүлэн нийт 250.0 мянган төгрөг 

зориулалт бусаар зарцуулсан. 



3. 2017 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр хэвлэлийн үйл ажиллагаа эрхлэн 

явуулдаг “Хан-Алтай” фото студиас нийт 99.0 мянган төгрөгийн будаг, багс, 

өнхрүүш худалдан авсан баримт бүрдүүлэн зориулалт бусаар зарцуулсан. 

4. Удирдах дээд шатны байгууллагын даргын тушаал шийдвэргүйгээр дарга 

Г.Мөнхзулд 79.6 мянган төгрөгийн, байгууллагын даргын шийдвэргүйгээр дүн 

бүртгэгч Ө.Ариунаад 71.4 мянган төгрөгийн, сувилагч Ц.Энхзаяа, Б.Азжаргал нарт 

57.1 мянган төгрөгийн нийт 265.2 мянган төгрөгийн ур чадварын нэмэгдэл олгосон. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан нийт 696.2 мянган төгрөгийг орон 

нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоожээ. 

1.  Хоёр ширхэг фульсоксиметрийг байгууллагаас гадуур хувийн зорилгоор 

ашиглуулж байгаа зөрчилд албан шаардлага хүргүүлжээ.  

2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, шалгалтаар илэрсэн 

зөрчил, дутагдлыг арилган ажилласан байна. 

 

   ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

2017 оны санхүүгийн анхан шатны баримтаас санхүүгийн тайлан хүртэлх 

хугацааны удирдамжид заасан баримтуудыг нэг бүрчлэн тулган шалгав.  

6.1: Эд хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, тооллого 

тооцоо бодолтын байдал. 

а/ Байгууллагын даргын “Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухай” 

2019 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/09 дүгээр тушаалаар комиссын даргаар 

их эмч А.Мөнхчимэг, гишүүдээр сувилагч Ц.Энхзаяа, Б.Азжаргал нарын 

бүрэлдэхүүнтэйгээр 2019 оны жилийн эцсийн тооллого хийсэн байна. Тооллогоор 

ямар нэгэн зөрчил дутагдал илрээгүй бөгөөд эд хөрөнгө, үндсэн хөрөнгө актлаагүй 

болно. 

6.2: Дотоод журам, удирдлагын гаргасан тушаал, гадны байгууллага 

хүмүүстэй хийсэн гэрээ, хэлцэл нь санхүүгийн хууль, эрх зүйн 

үндэслэлтэй  эсэх.   

а/ Жаргалан-Алтай ӨЭМТ-ийн 2017 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн 

хамт олны хурлаар баталсан байгууллагын дотоод журам мөрдөн ажилладаг. 

2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, шалгалтаар 

байгууллагын дотоод журмын 1.10.4, 2.4.1 дүгээр заалтуудыг холбогдох хууль 

журамд нийцүүлэн өөрчлөх тухай зөвлөгөө өгсөн боловч хэрэгжүүлээгүй байна. 

 

 



6.3: Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолын 

хэрэгжилт, түүний үр дүн. 

Байгууллагын даргын “Дотоод хяналт, шалгалтын ажилтанг томилох тухай” 

2019 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/05 дугаар тушаалаар дотоод хяналт, 

шалгалтын ажилтнаар их эмч М.Мөнхчимэгийг томилжээ. 2019 онд нийт 9 ажил 

хийхээр төлөвлөж, 8 ажил хэрэгжүүлсэн байна. 

6.4: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт, нэгдсэн цахим 

системд байршуулсан мэдээллийн чанар, бодит байдалд үнэлгээ өгөх.  

 а/ Шалгалтад хамрагдаж буй тайлант онд шилэн дансны нэгдсэн цахим 

системд байршуулах 148 мэдээллээс 144 мэдээллийг хуулийн хугацаанд, 4 

мэдээллийг хугацаа хоцорч байршуулсан байна. 

 б/ Төсвийн гүйцэтгэлийн хэтрэлт, хэмнэлтийн тайлбар бичээгүй. 

 в/ Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр 6648.4 мянган төгрөгийн 

эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хүлээн авч санхүүгийн тайланд тусгасан боловч 

шилэн дансны нэгдсэн системд тайлагнаагүй зэрэг зөрчил дутагдал илэрч байна. 

6.5: Эмийн худалдан авалт, түүний зарцуулалт: 

 2019 онд төсвийн хөрөнгөөр нийт 16347.3 мянган төгрөгийн эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийг тендер сонгон шалгаруулалтгүйгээр худалдан авсан байна. 

 Эрүүл мэндийн газрын төсвийн мэргэжилтнээс зөвлөгөө авахад өрхийн 

эрүүл мэндийн төв нь аж ахуйн нэгж гэсэн статустай, мөн өмнөх онуудад өдрийн 

эмчилгээ хийдэггүй байсан бөгөөд санхүүжилт бага олгодог байсан тул тендер 

сонгон шалгаруулалт зарладаггүй байсан гэж тайлбарлалаа. 

Иймд Төсвийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 

бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн 

гаргасан хууль, эрх зүйн актад нийцүүлэн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх 

байгууллагыг тендер, сонгон шалгаруулалтаар зарлах захиалгыг холбогдох 

газруудад хүргүүлж ажиллахыг шалгалтын танилцуулгын зөвлөмж хэсэгт тусгав. 

 

ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

Жаргалан-Алтай ӨЭМТ-ийн 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн 

хяналт, шалгалтаар Улсын байцаагчийн захиргааны шийдвэр гаргах зөрчил, 

дутагдал илрээгүй болно. 

 

 

 

  



НАЙМ: ДҮГНЭЛТ.  

Тус байгууллагын 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, 

шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилган ажиллаж, санхүүгийн сахилга бат 

сайжирсан байна. 

 

ЕС: ЗӨВЛӨМЖ. 

  1. Санхүү төсвийн ил тод байдлын мэдээллийн самбарын мэдээллийг тухай 

бүр шинэчилж хэвших.  

 2. Хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан болон хөндлөнгийн хяналт, 

шалгалтын танилцуулгыг нийт ажилтнуудад тайлагнаж хэвших, мөн санхүү, 

төсвийн ил тод байдлын мэдээллийн самбарт байршуулах. 

 3. Хөдөлмөрийн дотоод журмыг холбогдох хууль, тогтоомжид нийцүүлэн 

нэмэлт өөрчлөлт хийх. 

 4. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалдан авах тендер, сонгон шалгаруулт 

зарлах хүсэлтээ холбогдох газарт хүргүүлэн, сонгон шалгаруулалтаар шалгарсан 

байгууллагаас худалдан авалт хийх. 

 5. Хандив тусламжаар хүлээн авсан хөрөнгийг шилэн дансны цэсний хандив 

тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан хэсэгт хагас, бүтэн жилээр 

тайлагнах. 

    Шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийг цаг алдалгүй арилган, цаашид давтан 

гаргахгүй байх талаар онцгой анхаарч ажиллахыг Жаргалан-Алтай ӨЭМТ-ийн 

дарга Г.Мөнхзул, нягтлан бодогч О.Долгормаа нарт хариуцуулав.  
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