
 

                                                                                            

                                                                                           Санхүүгийн хяналт шалгалт 

                                                                                                    хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

 

НЭГ: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны 2020 оны 01 

дүгээр сарын 17-ны өдрийн 10/231 дүгээр албан бичгээр ирүүлсэн хүсэлтийг 

үндэслэн, албаны даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн 21-05/03/11 

дүгээр удирдамжийн дагуу аймгийн Мал эмнэлгийн газрын 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”, “Мал амьтны 

эрүүл мэндийн 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 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 03 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2020 оны 04 

дүгээр сарын 03-ны өдрийг дуустал ажлын 10 өдрийн хугацаанд төлөвлөгөөт бус 

хяналт шалгалт хийж гүйцэтгэсэн боловч, Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 

яамны дотоод аудитын нэгжээс ирүүлэх ажлын хүснэгт хүлээгдсэний улмаас 

2020 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрөөр эцэслэн дуусгавар болгож 2020 оны 06 

дугаар сарын 29-ний өдөр аймгийн Аудитын хорооны хурлаар хэлэлцүүлэн 

хүргүүлэв. 

 
ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Мал эмнэлгийн газрын дотоод хяналтын үйл ажиллагааны төлөвлөлт, 

гүйцэтгэл, тайлагналтын байдал, тайлант хугацааны санхүүгийн анхан шатны 

баримтаас санхүүгийн тайлан хүртэлх баримтууд, эд хөрөнгийн дэлгэрэнгүй 



бүртгэл, тооллогын материалууд, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын 

төлөлт, хувь хүний орлогын албан татварын суутгал, төлөлт тайлагналын баримт 

материалууд зэрэг хяналт шалгалтын удирдамжид заасан асуудлуудыг 

шалгалтанд бүрэн хамруулав.  

 
ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Говь-Алтай аймгийн Мал эмнэлгийн газар нь /0570002046 тоот улсын 

бүртгэлийн гэрчилгээ, 3252914 тоот регистр/-ийн дугаартайгаар /Мал, 

амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах/ гэсэн үндсэн чиг үүрэгтэйгээр тус аймгийн 

Есөнбулаг сумын 4 дүгээр багт үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд, төсвийн шууд 

захирагчаар Н.Сандаг, Д.Наянбуу, нягтлан бодогчоор Д.Болормаа нар ажиллан 

төсвийн хөрөнгийг захиран зарцуулж ирсэн байна.  

 
   ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

  Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

  Говь-Алтай аймгийн Мал эмнэлгийн газрын 2018 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 өгчээ. Аудитаар нийт 40918.5 мянган төгрөгийн алдаа, зөрчил илэрч, 

3212.5 мянган төгрөгийн зөрчлийг залруулж, 3009.5 мянган төгрөгийн зөрчилд 

төлбөийн акт тогтоон, 34696.5 мянган төгрөгийн зөрчилд албан шаардлага 

хүргүүлсэн байна. 

 Дараах зөрчилд төлбөрийн акт тогтоосон байна. Үүнд: 

 1. Анхан шатны баримтгүй 240.0 мянган төгрөгийн оролцооны мөнгийг албан 

томилолтын зардлаас тооцож олгосон, 

 2. Тээвэр шатахууны зардлыг нормативаас 92.5 мянган төгрөгөөр илүү 

тооцсон,   

 3. Тус байгууллагын мэргэжилтэн Ц.Алимаа, Б.Гантулга нарт зэрэг дэвийн 

нэмэгдлийг олгох тушаал шийдвэргүйгээр олгосон, 

 4. Түр орлон гүйцэтгэгчээр ажиллаж байсан Б.Сувд нь өөрөө өөртөө тушаал 

шийдвэр гарган жилийн эцсийн үр дүнгийн урамшуулалд 326.0 мянган төгрөг 



авсан, тушаал шийдвэргүй Д.Бүжинлхамд 157.3 мянган төгрөгийг  тус тус илүү 

олгосон. 

 

Дараах зөрчилд албан шаардлага хүргүүлсэн байна. Үүнд: 

1. Дээд газраас ирүүлсэн аймгийн Мал эмнэлгийн газрын бүтэц орон тоонд 

батлагдаагүй няравын орон тоонд ажилтан томилон ажиллуулсан, 

2. ХХААХҮЯамнаас ажиллагсдын цалин хөлстэй холбогдох зардлыг бусдаар 

гүйцэтгүүлсэн нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр гэсэн  эдийн засгийн ангилалд 

төлөвлөн баталсан, 

3. Тээвэр шатахууны зардалд худалдан авах ажиллагаа зарлаагүй, тээвэр 

шатахууны тооцоо бодоогүй, ур чадварын нэмэгдэл хавтгайруулан олгосон, 

Дараах зөрчилд санал хүргүүлсэн байна. Үүнд: 

1. Мал эмнэлгийн газрын бүтцэд ажиллаж байгаа 21 ажилтан нь тухайн 

ажлын байрны тодорхойлолтод нийцэхгүй, төрийн албаны шалгалтад тэнцээгүй 

ажилтнууд байна. 

    

    ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

2019 оны санхүүгийн анхан шатны баримтаас санхүүгийн тайлан хүртэлх 

хугацааны удирдамжид заасан баримтуудыг нэг бүрчлэн тулган шалгав. Үүнд:  

       6.1: Санхүүгийн анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн 

баримтын бүрдүүлэлт, хөтлөлт, баталгаажуулалт. 

  2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр Уран шувуу ХХК-ийн Хаан банк дахь  

5337003344 тоот данс руу эмч нарын нормын хувцасны үнэ гэсэн утгатайгаар 

1000.0 мянган төгрөг шилжүүлэн, 2019 оны 12 дугаар сарын эд хариуцагчийн 

тайланд орлогод авсан боловч хяналт, шалгалтын явцад буюу 2020 оны 04 

дүгээр сарын 01-ний өдөр аймгийн Мал эмнэлгийн газарт очиж ажиллан 

худалдан авсан хөрөнгөд түүвэрчлэн тооллого хийх явцад тус 1000.0 мянган 

төгрөгөөр 10 ширхэг цоохор хувцас захиалсан боловч хүлээж аваагүй байв. 

Улмаар 2020 оны 05 дугаар сард тус нормын хувцас хүлээж авсан тухай тайлан, 

илтгэх хуудас ирүүлэв.  

6.2: Эд хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, тооллого 

тооцоо бодолтын байдал. 

а/ Байгууллагын даргын “Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулах тухай” 

2019 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/07 дугаар тушаалаар Мал амьтны 



эрүүл мэндийн албаны даргаар ахлуулсан 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй Өмч 

хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулсан боловч 2019 онд арга хэмжээ 

хэрэгжүүлээгүй байна. 

  б/ Байгууллагын даргын “Тооллогын комисс байгуулах тухай” 2019 оны 07 

дугаар сарын 09-ний өдрийн А/08 дугаар тушаалаар хагас жилийн тооллогын 

комисс томилсон боловч тооллого хийгээгүй. “Тооллогын комисс байгуулах 

тухай” 2019 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/17 дугаар тушаалаар жилийн 

эцсийн тооллого хийсэн байна. 

6.3: Дотоод журам, удирдлагын гаргасан тушаал, гадны 

байгууллага хүмүүстэй хийсэн гэрээ, хэлцэл нь санхүүгийн хууль, эрх 

зүйн үндэслэлтэй  эсэх.   

Байгууллагын даргын “Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай” 2019 оны 

01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/02 дугаар тушаалаар баталсан хөдөлмөрийн 

дотоод журам үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажилладаг. 

6.4: Түрээсийн болон өөрийн орлого бүрдүүлэлт, байгуулсан гэрээ, 

түүний хэрэгжилт. 

Малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний лаборотарийн шинжилгээ хийж 

нийт 1046.9 мянган төгрөгийн өөрийн орлого бүрдүүлэн ажилласан байна. 

6.5: Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолын 

хэрэгжилт, түүний үр дүн. 

Байгууллагын даргын “Д.Наянбууг  түр орлон гүйцэтгэгчээр томилох тухай” 

2019 оны 04 дугаар сарын 15-ны өдрийн Б/22 дугаар тушаалаар Мал амьтны 

эрүүл мэндийн албаны дарга Д.Наянбууг Мал эмнэлгийн тасаг, Мал эмнэлгийн 

үржлийн нэгж болон дотоод хяналт, шилжилт хөдөлгөөн, баталгаажуулалт, эмийн 

хяналтын асуудал хариуцсан улсын ахлах байцаагчийн албан тушаалыг түр 

орлон гүйцэтгэгчээр томилон ажиллуулж байгаад “С.Бөхбаатарыг ажилд томилох 

тухай” 2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн Б/41 дүгээр тушаалаар тус албан 

тушаалд С.Бөхбаатарыг томилсон байна. Тайлант хугацаанд дотоод хяналт 

хариуцсан мэргэжилтэн ажилласан боловч байгууллагад мөрдөх дотоод 

хяналтын журмыг төсөл хэлбэрээр гаргасан, 2019 онд хийх ажлын төлөвлөгөө 

батлуулаагүй, дотоод хяналтын чиглэлээр хангалттай үйл ажиллагаа 

хэрэгжүүлээгүй байна. Иймд дотоод хяналт хариуцсан мэргэжилтэнд холбогдох 

заавар зөвлөгөө өгч ажиллав. 

 



6.6: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт, нэгдсэн цахим 

системд байршуулсан мэдээллийн чанар, бодит байдалд үнэлгээ өгөх. 

Тайлант хугацаанд шилэн дансны цахим системд нийт 149 мэдээлэл 

байршуулахаас 147 мэдээлэл хуулийн хугацаанд байршуулж 2 мэдээлэл хугацаа 

хоцорч байршуулсан байна. 

6.7: Шагнал, урамшуулал, ур чадварын нэмэгдэл олголт, түүний 

хэрэгжилт: 

Илэрсэн зөрчил, дутагдлыг шалгалтын танилцуулгын долоо дахь хэсэгт 

дэлгэрэнгүй дурдав. 

 

ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

1. Хавсралтад нэр дурдсан ажилтнуудад томилолтоор ажилласан 

хугацаанд нийт 1373.9 мянган төгрөгийн хоолны хөнгөлөлт давхардуулан 

олгосон байгаа нь Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 

6.4.1/Төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж, зарцуулах/, 16.5.5 

/Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу зарцуулна/ дахь заалтыг 

Шалгалтын танилцуулгын 7.1-д дурдсан зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 

нийт 1373.9 мянган төгрөгийн төлбөрийн акт тогтоов. 

2. Байгууллагын 2019 оны батлагдсан төсөвт жилд 3560.0 мянган төгрөгийг 

унаа, хоолны хөнгөлөлт эдлүүлэхээр баталсан байхад  12759.9 мянган төгрөг 

олгож, нийт 9199.9 мянган төгрөгийг батлагдсан төсвөөс хэтрүүлэн зарцуулсан нь 

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 /Батлагдсан төсвийг 

зориулалтын дагуу зарцуулах/ дахь заалтыг 

3. Төрийн үйлчилгээний албан тушаалтнуудыг ажилд томилохдоо тус бүр 

10-25 хувийн ур чадварын нэмэгдэл олгохоор шийдвэрлэж сар бүр олгосон 

байгаа нь Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн сайд, сангийн сайдын хамтарсан 1996 

оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 63/104 дүгээр тушаал буюу “Төрийн 

үйлчилгээний албаны түгээмэл мэргэжлийн албан хаагчдад ур чадварын 

нэмэгдэл олгох нийтлэг журам”-ын хавсралтын 5/Ажилтанд олгож байгаа ур 

чадварын нэмэгдлийг заасан хязгаарт багтаан нэмэгдүүлэх, бууруулах 

асуудлыг улирал бүр хэлэлцэн шийдвэрлэж байна./, 7/Ур чадварын нэмэгдлийг 

ажилтнуудын цалинг нэмэх, амьдрал ахуйг харгалзах зэргээр хавтгайруулан 

олгохыг хориглоно./ дахь заалтуудыг тус тус 



4. Байгууллагад мөрдөж ажиллах дотоод хяналтын журам болон дотоод 

хяналт, шалгалтаар хийх жилийн ажлын төлөвлөгөө батлуулаагүй байгаа нь 

Засгийн газрын 2014 оны 311 дүгээр тогтоолыг зөрчиж байна. 

 Шалгалтын танилцуулгын 7.2-7.4-д дурдсан зөрчил дутагдалтай 

холбогдуулан 3 заалт бүхий 1 албан шаардлага хүргүүлэв. 

 
НАЙМ: ДҮГНЭЛТ.  

Шинээр үүсгэн байгуулагдаж үйл ажиллагаа явуулж байгаа тул 

байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөл, дотоод хяналтын үйл ажиллагаа 

сайн жигдрээгүй байгаатай холбоотойгоор шалгалтын танилцуулгын 7 дахь 

хэсэгт дурдсан зөрчил дутагдал илэрсэн байна. 

 
ЕС: ЦААШДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА 

ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ. 

  1. Бараа материал, үндсэн хөрөнгийн тооллогыг хагас бүтэн жилээр хийж 

хэвших.  

 2. Аж ахуйн материал, хөрөнгө, лабораторийн хэрэгсэл их хэмжээгээр 

худалдан авч сумдын болон төвийн мэргэжилтнүүдэд олгосон тохиолдолд хүлээн 

авсан албан тушаалтнуудаар гарын үсэг зуруулж жагсаалт үйлдэх. 

    Шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлүүдийг цаг алдалгүй арилган, цаашид 

давтан гаргахгүй байх талаар онцгой анхаарч, шалгалтын танилцуулгаар өгсөн 

зөвлөмж, улсын байцаагчийн гаргасан захиргааны акт, шийдвэрийн биелэлтийг 

бүрэн хангуулж, 2020 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг 

даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр  хариу 

ирүүлэхийг аймгийн Мал эмнэлгийн газрын дарга Д.Наянбуу, нягтлан бодогч 

Д.Болормаа нарт хариуцуулав.  
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