
 

                                                                                            

                                                                                              Санхүүгийн хяналт шалгалт 

                                                                                                    хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

 

НЭГ: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2020 

оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, тус албаны  даргын баталсан 04 дүгээр сарын 

03-ны өдрийн 21-05/04/16 дугаар удирдамжийн дагуу Орон нутгийг судлах музейн  

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” 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 04 дүгээр сарын 13-ны өдрөөс 2020 оны 04 дүгээр 

сарын 24-ний өдрийг дуустал ажлын 10 өдрийн хугацаанд төлөвлөгөөт хяналт 

шалгалт хийхээр удирдамжид тусгасан боловч, Монгол Улсын Сангийн яамнаас 

ирүүлсэн удирдамжийн дагуу төлөвлөгөөт бус хяналт, шалгалт хийсэн тул 2020 оны 

04 дүгээр сарын 26-ны өдрөөс эхлэн 05 дугаар сарын 08-ны өдрийг дуустал ажлын 

10 өдөр хийж гүйцэтгэв. 

 
ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Орон нутгийг судлах музейн 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 Орон нутгийг судлах музей нь  /0570001007 тоот улсын 

бүртгэлийн гэрчилгээ, 9015175 тоот регистр/-ийн дугаартайгаар /музей, түүх, 

соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах үйл ажиллагаа/ гэсэн үндсэн чиг үүрэгтэйгээр 

тус аймгийн Есөнбулаг сумын 4 дүгээр багт үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд, 

төсвийн шууд захирагчаар Ц.Оюунзул, нягтлан бодогчоор С.Долгормаа нар 

ажиллан төсвийн хөрөнгийг захиран зарцуулж ирсэн байна.  

 
   ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

  Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

  Говь-Алтай аймгийн Орон нутгийг судлах музейн 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.          

Аудитаар нийт 3472.6 мянган төгрөгийн алдаа, зөрчил илэрч, 587.6 мянган 

төгрөгийн зөрчилд төлбөийн акт тогтоон, 2885.0 мянган төгрөгийн зөрчилд албан 

шаардлага хүргүүлсэн байна. 

 Дараах зөрчилд төлбөрийн акт тогтоосон байна. Үүнд: 

 1. Ажилчдын цалингаас НДШ, ХХОАТ буруу тооцож 101.6 мянган төгрөгийн 

цалин дутуу олгосон, 

 2. Засгийн газраас баталсан ур чадварын нэмэгдэл олгох журамд ур чадварын 

нэмэгдлийн хувиас илүү хувиар тооцож 302.0 мянган төгрөгийг ажилчдад илүү 

олгосон,    

 3. Албан томилолтоор ажилласан ажиллагсдад 184.0 мянган төгрөгийн хоолны 

мөнгийг давхардуулан илүү олгосон. 

Дараах зөрчилд албан шаардлага хүргүүлсэн байна. Үүнд: 

1. Музейн үзмэрээс орсон кассын орлогыг өдөр бүр тооцож харилцах дансанд 

тушаахгүйгээр сар, жилийн эцэст бөөн дүнгээр орлого тушаасан. 

 



     Тус албаны санхүүгийн хяналт шалгалтаар: 

Орон нутгийг судлах музейн 2015 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн 

шалгалтаар: 

 1. 2015 оны 02 дугаар сард ажлын 18 өдөр байхад 20 өдрөөр тооцон 9 хүнд 

тус бүр 7.0 мянган төгрөг, нийт 63.0 мянган төгрөгийн унаа, хоолны хөнгөлөлт илүү 

олгосон зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож,  

2. Шилэн дансны цахим системд холбогдох мэдээллүүдийг хуулийн 

хугацаанд байршуулаагүй,  

3. Байгууллагын дотоод хяналтын төлөвлөгөөнд 7 ажил хийхээр төлөвлөсөн 

боловч биелэлтийг бүрэн хангаж ажиллаагүй зөрчлийг арилгаж ажиллахыг үүрэг 

болгосон 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 16-ны өдөр иргэн С.Цэрэнпилийн Хаан банк дахь  

5315043872 тоот данс руу Шилдэг үзмэрийн дээжис номны үнэ гэсэн утгатайгаар 

930.0 мянган төгрөгөөс ХХОАТ суутган 837.0 мянган төгрөг шилжүүлсэн боловч 12 

нэр төрлийн 19 ширхэг ном худалдаж авсан анхан шатны баримт бүрдүүлсэн 

байна. Хяналт, шалгалтын явцад буюу 2020 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр 

аймгийн Орон нутгийг судлах музейд очиж ажиллан, худалдан авсан номонд 

тооллого хийхэд тухайн номнуудыг худалдаж аваагүй, хөрөнгөд бүртгээгүй байна. 

2019 оны жилийн эцсийн тооллогын материалаас үзвэл нэг бүр нь 310.0 мянган 

төгрөгийн үнэтэй 3 ширхэг шилдэг үзмэрийн дээшис номыг хөрөнгийн бүртгэлд 

бүртгэсэн, бүртгэлийн дагуу тооллогод хамруулсан баримт үйлдсэн хэдий ч тухайн 

номыг хүлээж аваагүй болох нь тодорхой байна. Улмаар хяналт, шалгалтын явцад 

тус 3 боть номыг нийлүүлэгч С.Цэрэнпил Улаанбаатар хотоос ирүүлсэн бөгөөд зах 

зээлийн үнэтэй харьцуулбал нийт 417.0 мянган төгрөгийг үр ашиггүй зарцуулсан 

байна. 

 

 



  6.2: Эд хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, тооллого 

тооцоо бодолтын байдал. 

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

2019 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/07 дугаар тушаалаар дохиолол, 

хяналтын ажилтан С.Энхжаргалаар ахлуулсан 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй Өмч 

хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулан үйл ажиллагаа явуулсан байна. 

  б/ Байгууллагын даргын “Эд хөрөнгийн тооллого хийх тухай” 2019 оны 12 

дугаар сарын 09-ний өдрийн А/19 дүгээр тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг 

жилийн эцсийн тооллого хийсэн байна. 

6.3: Түрээсийн болон өөрийн орлого бүрдүүлэлт, байгуулсан гэрээ, 

түүний хэрэгжилт. 

2019 онд 2885.5 мянган төгрөгийн өөрийн орлого бүрдүүлэн зарцуулсан 

байна. 

6.4: Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолын 

хэрэгжилт, түүний үр дүн. 

Байгууллагын даргын 2012 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/07 дугаар 

тушаалаар сан хөмрөгийн эрхлэгч Б.Сарангэрэлийг дотоод хяналтын ажилтнаар 

томилсон байна. 2019 онд нийт 7 ажил хийхээр төлөвлөгөө боловсруулан 

батлуулж, илтгэх хуудас бичсэн байна. Шалгалтын явцад дотоод хяналт хариуцсан 

мэргэжилтэнд заавар, зөвлөгөө өгч ажиллалаа. 

6.5: 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 134 мэдээлэл хуулийн хугацаанд байршуулж, 13 мэдээлэл хугацаа 

хоцорч байршуулсан байна. Байршуулсан мэдээлэлд нэг бүрчлэн нэвтэрч 

мэдээллийн чанарт үнэлгээ хийхэд дараах зөрчил илэрч байна. Үүнд: 

1. Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн 

шалтгаан цэсэнд зарим саруудад хэтрэлт, хэмнэлт тооцоолоогүй, шалтгаан 

тайлбар бичээгүй, 

2. Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд 3965.5 мянган төгрөгийн машин тоног 

төхөөрөмж, 30000.0 мянган төгрөгийн тавилга, эд хогшил, 3070.0 мянган төгрөгийн 

түүх соёлын дурсгалт зүйл, нийт 37035.5 мянган төгрөгийн үндсэн хөрөнгө 

хандиваар хүлээн авсан боловч шилэн дансны нэгдсэн системийн хандив, 

тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан хэсэгт тусгаагүй, 



3. Хөрөнгө мөнгө зарцуулсан шийдвэрийг тухай бүр байршуулаагүй, нөхөж 12 

дугаар сард бүх шийдвэрийг байршуулсан, 

4. Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээний тайлан цэсэнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг PDF хэлбэрээр 

байршуулаагүй зэрэг зөрчил илэрлээ. 

6.6: Цалин, илүү цаг, ээлжийн амралт, жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж 

олголт. 

1. 2019 онд 5378.8 мянган төгрөгийн илүү цагийн хөлс тооцож олгосон 

боловч цагийн бүртгэлээс харахад 1, 2, 3 дугаар сард илүү цагаар ажиллаагүй, 

сүүлд нөхөж бүртгэл хөтөлсөн байна. 

2. Ээлжийн амралтын олговор олгохдоо унаа, хоолны хөнгөлөлт 

хасалгүйгээр дундаж цалин тодорхойлсон байна. 

 

ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

1. Шалгалтын танилцуулгын 6.1-д дэлгэрэнгүй дурдсанаар Монголын музейн 

шилдэг үзмэрийн дээжис 3 боть номыг нийлүүлэгч С.Цэрэнпилээс зах зээлийн 

үнээс нийт 417.0 мянган төгрөгөөр өндөр үнээр худалдаж авсан байгаа нь Монгол 

Улсын Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 /төсвийг үр ашигтай, 

хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж зарцуулах/ дахь заалтыг 

2. Шалгалтын танилцуулгын 6.5-д дэлгэрэнгүй дурдсанаар шилэн дансны 

тухай хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаа нь Шилэн дансны тухай хууль, Засгийн 

газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолыг тус тус зөрчиж байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан нийт 417.0 мянган төгрөгийн 

төлбөрийн акт тогтоож, 1 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэв. 

 
НАЙМ: ДҮГНЭЛТ.  

Ажилтнуудад ур чадварын нэмэгдэл журамд зааснаас илүү хувиар олгосон, 

ажилтнууд илүү цагаар ажилласан тохиолдолд нөхөн амруулаагүй, цагийн 

бүртгэлгүйгээр илүү цагийн хөлс хавтгайруулан олгосон, ээлжийн амралтын 

олговрын дундаж цалин хөлс тооцохдоо унаа хоолны хөнгөлөлт хасаагүй, төсвийн 

хөрөнгөөр худалдаж авсан хөрөнгө дутагдуулсан зэрэг зөрчил илэрч байгаа нь 

төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж зарцуулаагүй байна. 

 

 



 
ЕС: ЗӨВЛӨМЖ. 

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

хэвших.  

 2. Ажил хавсарсны нэмэгдлийг албан тушаалын цалингаас тооцож олгох. 

 3. Ур чадварын нэмэгдлийг хавтгайруулан олгохгүй байх. Олгох тохиолдолд 

холбогдох журмын дагуу, заасан хязгаарт багтааж олгох. 

 4. Ажилтнуудыг илүү цагаар ажилласан тохиолдолд нөхөж амруулах. 

 5. Зах зээлийн үнээс өндөр үнээр хөрөнгө худалдаж авахгүй байх. 

    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 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг 

даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр  хариу 

ирүүлэхийг Орон нутгийг судлах музейн захирал Ц.Оюунзул, нягтлан бодогч 

С.Долгормаа нарт хариуцуулав.  
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