
 

 

                                                                                            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 2020 оны 02 

дугаар сарын 03-ны өдрийн 21-02/01/03 дугаар удирдамжийн дагуу 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 актуудын хэрэгжилтийг аймгийн Орон нутгийн 

өмчийн албаны 2019 оны  санхүүгийн үйл ажиллагааны баримтанд тулгуурлан 

шалгаж, шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг хуулийн дагуу шийдвэрлэн, цаашид давтан 

гаргахгүй байх талаар холбогдох албан тушаалтнуудад мэргэжил, арга зүйн 

заавар, зөвлөгөө өгөхөд шалгалтын зорилгыг чиглүүлэн ажиллав. 

ХОЁР: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН, ХУГАЦАА. 
 

 

Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагч А.Бүрэндэлгэр 2020 оны 02 

дугаар сарын 06-ны өдрөөс эхлэн ажлын 10 хоногийн хугацаанд хийж гүйцэтгэв.  

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Тус аймгийн Орон нутгийн өмчийн албаны тайлант хугацааны санхүүгийн 

анхан шатны баримтаас санхүүгийн тайлан хүртэлх хугацааны баримтууд, эд 

хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл, тооллогын материалууд, нийгмийн болон эрүүл 

мэндийн даатгалын төлөлт зэрэг хяналт шалгалтын удирдамжид заасан 

асуудлуудыг шалгалтанд бүрэн хамруулав. 

ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Говь-Алтай аймгийн Орон нутгийн өмчиййн газар нь /0570002044 тоот улсын 

бүртгэлийн гэрчилгээ, 3251365 тоот регистр/-ийн дугаартайгаар 8-н орон 

тоотоогоор үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд, хяналт шалгалтанд хамрагдах 

хугацаанд орон нутгийн өмчийн газрын даргаар Д.Ойнбилэг, Л.Ганхуяг, нягтлан 



бодогчоор Я.Зогсохжарал нар ажиллаж төсвийн хөрөнгийг зарцуулж ирсэн бөгөөд 

тус газар нь хөрөнгийн хадгалалт, ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах, хяналт 

тавих  зорилготойгоор 9 орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж ирсэн байна. 

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Тус албаны 2017 оны төлөвлөгөөний дагуу  хяналт шалгалтанд хамрагдаж 

дараах зөрчил илэрсэн байна. Үүнд: 

  “Ажилд томилох тухай” Орон нутгийн өмчийн албаны даргын 2014 оны 8 

дугаар сарын 19-ний өдрийн 12 дугаар тушаалаар Жанчивдоржийн Төгөлдөрийг 

шийдвэр гарсан өдрөөс эхлэн тус албанд мэргэжилтнээр томилоод албаны даргын 

2016 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Б/01 дугаар тушаалаар үүрэгт ажлаас нь 

чөлөөлжээ. Ажлаас чөлөөлөхдөө амралтын эцсийн тооцоо хийгээгүй, амралтын 

олговорт 320793 төгрөгийг тооцож олгоогүй байгаа нь “Журам батлах тухай” Эрүүл 

мэнд нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 6 дугаар сарын 14-ны өдрийн 166 

дугаар тушаалаар баталсан “Ээлжийн амралт олгох заавар”-ын  15 дахь 

заалт/Ажилтан ажлаас халагдах үед ажил олгогч нь түүнтэй ээлжийн амралтын 

тооцоог заавал хийнэ.  Ээлжийн амралтын тооцоог дор зааснаар хийнэ. Үүнд: а/ 

ажилтанд ажилласан хугацаанд нь ногдох амралтын тооцооны дагуу мөнгөн 

олговор олгох, б/ ажилтнаас суутгал тооцох/-ыг  

2.  Мэргэжилтэн Ж.Төгөлдөрт 2016 оны 2 дугаар сард 25497  төгрөгийн 

цалинг  илүү олгосон байгаа нь “Төсвийн тухай” хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 

дугаар зүйл /Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулна/-ыг тус тус зөрчиж 

байна. 

Говь-Алтай аймгийн төрийн аудитын газраас Орон нутгийн өмчийн газрын 

2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн 

аудитаар дараах зөрчил илэрсэн байна. Үүнд: 

Орон нутгийн өмчийн газрын 20 оны санхүүгийн тайланд “ЗӨРЧИЛГҮЙ” 

санал дүгнэлт өгсөн байна. Шалгалтаар ажилчдын амралтын цалинг үндсэн 

цаинтай давхардуулан 96.3 мянган төгрөгийг олгосон, сахилгын шийтгэлтэй 

ажилтанд 300.0 мянган төгрөгийн үр дүгийн урамшуулал олгосон, төрийн аудитын 

байгууллагын тогтоосон төлбөрийн актаас 700.0 мянган төгрөгийг төсвөөс буюу 

тээвэр шатахууны зардлаас төлсөн, анхан шатны баримтын бүрдэл хангаагүй, 

хамааралгүй этгээдээр тэмдэг даруулсан албан томилолтын хуудсаар 594.0 

мянган төгрөгийн албан томилолт олгосон зэрэг зөрчилд нийт 1690.3 мянган 

төгрөгийн төлбөрийн акт тогтоож тайлант жилд 267.5 мянган төгрөгийн бичиг 



хэргийн материалыг орлогод аваагүй шууд зардлаар тайлагнасан зөрчилд албан 

шаардлага хүргүүлсэн байна. 

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

Шалгалтын явцад 2016 оны касс, харилцах дансны гүйлгээний  баримтуудыг 

нэг бүрчлэн тулган шалгасны зэрэгцээ агуулах дахь лтын чиглэлээр хийсэн ажлын 

тайлан, төлөвлөгөөтэй танилцаж “Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилтэд 

үнэлэлт дүгнэлт өгч холбогдох албан тушаалтнуудад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө 

өгч ажиллалаа. 

        6.1 Шилэн дансны талаар: 

        Шалгалтад хамрагдаж буй тайлант онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд 

байршуулах 149 мэдээллээс 144 мэдээллийг хуулийн хугацаанд, 5 мэдээллийг 

хугацаа хоцорч байршуулсан байна.   

        6.2: Дотоод хяналтын үйл ажиллагааны талаар: 

          Засгийн Газрын 2011 оны 311 зүгээр тогтоолоор байгууллага аж ахуйн 

нэгжүүд дотоод хяналтын нэгж, ажилтан томилж дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх 

ѐстой боловч энэ байгууллагын тухайд тайлант хугацаанд энэ шийдвэрийн 

хэрэгжилт огт хангагдаагүй байна.  
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      ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

1.Орон нутгийн өмчийн газрын ахлах мэргэжилтэн З.Мөнхнасанг төрийн 

албанд 13-н жил ажилласан байхад 2019 оны 01, 02 дугаар сарын төрийн алба 

хаасан хугацааны нэмэгдлийг 5-н хувиар бодож 71.6 мянган төгрөгийг олгоогүй 

байгаа нь Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын 2-т 

Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг тухайн төрийн албан хаагчийн төрийн 

байгууллагад ажилласан хугацааг харгалзан түүний албан тушаалын сарын 

үндсэн цалингаас дор дурдсан хувиар бодож олгоно. Үүнд:  

Төрийн албанд 11-15 жил ажиллахад 10-н хувийн нэмэгдэл олгоно гэснийг 

зөрчсөн байна. 

НАЙМ: ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ, ШИЙДВЭРЛЭВЭЛ ЗОХИХ АСУУДАЛ. 

 1. Шилэн дансны нэгдсэн цахим сайтад мэдээллээ хуулийн хугацаанд 

байршуулан, мэдээллийн чанарт онцгой анхаарах. 

        2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолын 

хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг тасралтгүй 



зохион байгуулан Улсын байцаагчын тогтоосон актын биелэлтийг 2020 оны 03 

дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор биелүүлж, мөн хугацаанд албан бичгээр хариу 

ирүүлэхийг аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын дарга Л.Ганхуяг, нягтлан бодогч   

Я.Зогсохжаргал нарт хариуцуулав.  

 

 

 

 

 

 

ТАНИЛЦАЖ  ХЯНАСАН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН 

 АЛБАНЫ ДАРГА                                                           Д.ГАНЗОРИГ 

 

БИЧСЭН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН 

УЛСЫН  БАЙЦААГЧ:                                                         А.БҮРЭНДЭЛГЭР 

                                                                               
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                   
 
                                                                      

                                                                            АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН  
                                                                          ГАЗРЫН ДАРГА Л.ГАНХУЯГ,  

                                                                         НЯГТЛАН БОДОГЧ Я.ЗОГСОХЖАРГАЛ 
                                                                     НАРТ  

 

 

 

 

            Төлбөр хариуцуулах тухай 

 

 Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, Аудитын албаны 2020 

оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, тус албаны даргын баталсан 2020 оны 02 

дугаар сарын 03-ны өдрийн 21-02/01/03 дугаар удирдамжийн дагуу 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 актуудын хэрэгжилтийг аймгийн Орон нутгийн 

өмчийн албаны 2019 оны  санхүүгийн үйл ажиллагааны баримтанд тулгуурлан 

шалгаж, шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг хуулийн дагуу шийдвэрлэн, цаашид давтан 

гаргахгүй байх талаар холбогдох албан тушаалтнуудад мэргэжил, арга зүйн 

заавар, зөвлөгөө өгөхөд шалгалтын зорилгыг чиглүүлэн ажиллав. 

 

Шалгалтаар:  

Орон нутгийн өмчийн газрын ахлах мэргэжилтэн З.Мөнхнасанг төрийн 

албанд 13-н жил ажилласан байхад 2019 оны 01, 02 дугаар сарын төрийн алба 

хаасан хугацааны нэмэгдлийг 5-н хувиар бодож 71.6 мянган төгрөгийг олгоогүй 

байгаа нь Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын 2-т 

Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг тухайн төрийн албан хаагчийн төрийн 

байгууллагад ажилласан хугацааг харгалзан түүний албан тушаалын сарын 

үндсэн цалингаас дор дурдсан хувиар бодож олгоно. Төрийн албанд 11-15 жил 

ажиллахад 10-н хувийн нэмэгдэл олгоно гэснийг зөрчсөн байна. 

 



Монгол Улсын “Төрийн хянат шалгалтын тухай” хуулийн 3 дугаар зүйлийн 

3.З./Засгийн газар, яам, агентлаг, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг хорооны Засаг 

даргын хяналт шалгалт, хууль тогтоомжоор тусгайлан эрх олгогдсон мэргэжлийн 

хяналт, түүнчлэн нутгийн өөрөө удирдах байгууллагаас энэ хуулийн дагуу 

хэрэгжүүлэх хяналт шалгалттай холбогдсон харилцааг энэ хуулиар зохицуулна./, 

10 дугаар зүйлийн 10.12.2./аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний хууль бусаар 

олсон орлого, эд хөрөнгийг акт үйлдэж улсын орлого болгох, түүнчлэн бусдад 

учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 

шийдвэрлэх;/ дахь заалтыг үндэслэн ТОГТООХ НЬ: 

Ахлах мэргэжилтэн З.Мөнхнасанд төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл 

71.6 мянган төгрөгөөс татвар,нийгмийн даатгалыг суутган 2020 оны 03 дугаар 

сарын 31-ний дотор олгож хариуг аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн 

хяналт, аудитын албанд албан бичгээр ирүүлэхийг дарга Л.Ганхуяг, нягтлан 

бодогч Я.Зогсохжаргал нарт хариуцуулав. 

 

/Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийг үндэслэлгүй гэж үзвэл түүнийг 

хүлээн авсанаас хойш 10 хоногт багтаан Санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын 

ерөнхий байцаагчид гомдол гаргах эрхтэй/  

 

ТОГТООСОН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН  

АЛБАНЫ ДАРГА, САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН  

УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ                                                         Д.ГАНЗОРИГ 

 
 

САНХҮҮГИЙН  ХЯНАЛТ  ШАЛГАЛТЫН 
 

УЛСЫН  БАЙЦААГЧ                                         А.БҮРЭНДЭЛГЭР 

 

ЗӨВШӨӨРСӨН: 
 

ОРОН НУТГИЙН ГАЗРЫН ДАРГА                                     Л.ГАНХУЯГ 
 

НЯГТЛАН БОДОГЧ                                                   Я.ЗОГСОХЖАРГАЛ 

 


