
 

 

                                                                          

                                                                                 Санхүүгийн хяналт шалгалт 

                                                                                    хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

 

 Говь-Алтай аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны  2021 оны хяналт 

шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу тус аймгийн Есөнбулаг сумын Ерөнхий 

боловсролын 3 дугаар сургуулийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд Монгол 

Улсын “Төсвийн тухай”, “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн 

хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн тухай”, “Боловсролын 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: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

Шалгалтыг санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын 2021 оны 02 дугаар 

сарын  01-ний өдөр баталсан удирдамжийн дагуу Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 

санхүүгийн хяналт, шалгалтын Улсын ахлах байцаагч А.Бүрэндэлгэр ахалж, санхүүгийн 

хяналт, шалгалтын Улсын байцаагч А.Мөнхтөр нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр 2021 оны 02 

дугаар сарын 02-ны өдрөөс шалгалтыг эхлүүлж ажлын 10-н хоногийн хугацаатай 

хийхээр төлөвлөсөн боловч Баян-Уул суманд албан томилолтоор ажилласан, 

Удирдлагын акидемын мэргэшүүлэх онлайн сургалтанд хамрагдсан зэргээс шалтгаалж 

шалгалтын хугацааг сунгаж ажиллаа. 

 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Тус сургуулийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны анхан шатны баримтанд 

тулгуурлан шалгаж, санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулах, байгууллагын дотоод 

хяналтын төлөвшилд үнэлэлт дүгнэлт өгч, мэргэжил арга зүйн заавар зөвлөмжөөр 

хангахад чиглүүлэн ажиллаа. 

 



ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН  ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын 12 жилийн 3 дугаар сургууль нь /9016716 

регистрийн дугаартай 570001084 тоот улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй/Баянхайрхан 

багт байрлан бүрэн дунд боловсрол олгох 36, бага боловсрол олгох 16, удирдах, 

гүйцэтгэх ажилтан 25 нийт 77 орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 

тайлант онд сургуулийн захирал, төсвийн ерөнхий менежерээр М.Нохойхүү, нягтлан 

бодогчоор Х.Батхүү нар ажиллаж, Есөнбулаг сумын Төрийн сан дахь 100050115103 

тоот харилцах данс, нэмэлт 100050115403 тоот дансаар дамжуулан төсвийн хөрөнгийг 

захиран зарцуулжээ. 

 

      ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2017 онд хийсэн төлөвлөгөөт бус 

хяналт, шалгалтаар 

 1. Багш нарыг илүү цагаар ажиллуулсан мэт баримт бүрдүүлэн илүү цагийн хөлс 

олгож төсвөөс 2100.0 мянган төгрөгийг зориулалт бусаар зарцуулсан. 

 2. 12 багш, албан хаагчдад 723480-н төгрөгийг дүн бүхий ээлжийн амралтын 

олговрыг илүү олгосон, 76-н багш, албан хаагчдад 25542965-н төгрөгийг дүн бүхий 

ээлжийн амралтын олговрыг дутуу олгосон. 

 3.  8 дугаар сард 00-ийн өрөөнүүдийн засвар хийсэн 3-н иргэний цалингаас 

тооцсон НДШ-ийг өндөр насны тэтгэвэрт гарч буй багш Д.Дулмаа, Ш.Хашчулуун нарын 

нэр дээр нэмж тайлагнасан. 

 4.  Тус байгууллагын үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга Б.Булгамаагийн 

ХААН банкин дахь 5336019141 тоот дансанд байгууллагын “Үйлдвэрчний эвлэлийн 

татвар”-ыг төвлөрүүлэн зарцуулж ирсэн. ҮЭ-ийн татварын бүрдүүлэл зарцуулалтыг 

шалгахад дараах зөрчил илэрсэн байна. Үүнд:  

 - Үйлдвэрчний эвлэлийн татварын дансанд байвал зохих үлдэгдэл байдаггүй, 

ҮЭ-ийн хорооны дарга хувьдаа ашигладаг. 

 - Анхан шатны баримтын бүрдлийг хангаж ажилладаггүй, шууд зардал гаргадаг. 

 - Есөнбулаг сумын 3 дугаар  сургуулийн захиргаа ҮЭ-ийн хороотой байгуулсан 

хамтын гэрээнд Үйлдвэрчний эвлэлийн татварыг хэрхэн зарцуулах талаар тусгаагүй, 

хамт олны хурлаар хэлэлцүүлж, нийтийн оролцоог ханган, хурлын тэмдэглэлээр 

баримтжуулдаггүй. 



 5. 2015-2017 онуудад сургалтын менежер П.Батболд, И.Хургаа, нийгмийн 

ажилтан С.Уранчимэг, нягтлан бодогч Х.Батхүү,  бичиг хэргийн ажилтан Б.Алтанцэцэг 

нарт сар болгон тогтмол ур чадварын нэмэгдэлд үндсэн цалингийн 10-25%-иар тооцож  

цалин олгосон. 

 6. Нягтлан бодогч Х.Батхүү нь 2015-2017 онд Засгийн Газрын 90 дүгээр 

тогтоолын нэмэгдэл гэж нийт 942377/есөн зуун дөчин хоёр мянга гурван зуун далан 

долоо/-н төгрөгийн нэмэгдэл цалин авсан зэрэг зөрчлүүд илэрсэн байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 3765857/Гурван сая долоон зуун жаран 

таван мянга найман зуун тавин долоо/-н төгрөгийг орон нутгийн төсвийн орлогын 

дансанд төвлөрүүлэхээр, 25542965/Хорин таван сая таван зуун дөчин хоёр мянга 

есөн зуун жаран тав/-н төгрөгийг багш, ажиллагсдад нөхөн олгохоор төлбөрийн акт 

тогтоожээ. Дээрх шийдвэрийн биелэлтийг ханган ажилласан байна. 

 

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн тайланд 

зөрчилгүй дүгнэлт өгсөн байна. Шалгаалтаар дараах зөрчил илэрчээ. 

Аймгийн аудитын газраас тус сургуулийн 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн 

тайланд аудит хийхэд дараах зөрчлүүд илэрсэн байна. 

Ажиллагсдын үндсэн цалин амралтыг давхардуулан 77.1 мянган төгрөгийг илүү 

олгосон, тэмдэгтийн хураамж 93.8 мянган төгрөгийг цалингийн зардлаас төлсөн, 3н 

ажилтанд цалингийн нэмэгдэл 161.7 мянган төгрөгийг илүү олгосон, мөн сургуулийн 

гал тогоог түрээслэсэн түрээсийн төлбөр 80.0 мянган төгрөгийг дутуу төвлөрүүлсэн 

зэрэг нийт 411.8 мянган төгрөгт төлбөрийн акт тогтоожээ.  

Цалингийн зардлаас 3909.6 мянган төгрөгийг эдийн засгийн ангилал зөрчин 

олгосон, Шүүхийн шийдвэрээр олгогдсон цалингийн 22680.3 мянган төгрөгийг 

барагдуулаагүй зэрэг зөрчил илэрч хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 ажилтнаас 542.1 мянган төгрөгийн ХХОАТ суутгасан, 

батлагдсан орон тооноос 4 орон тоо илүү ажиллуулж 36179.4 мянган төгрөгийн цалин 

олгосон, төсвөөс 300.0 мянган төгрөгийн худалдан авалт хийхдээ И-баримт 

хавсаргаагүй зэрэг зөрчлүүдэд зөвлөмж хүргүүлсэн байна. 

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН 

АСУУДЛУУД  

Шалгалтын явцад 2020 оны касс, харилцах дансны гүйлгээг санхүүгийн анхан 

шатны баримттай тулган шалгасны зэрэгцээ нэмэлт орлого түүний бүрдүүлэлт, 

зарцуулалт, эд хөрөнгийн тооллого тооцоо бодолт,  санхүү, төсвийн ил тод байдлын 



хэрэгжилт, Монгол Улсын “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн хэрэгжүүлэлт, зэргийг 

шалгалтанд хамруулав. 

 

           6.4: Дотоод хяналтын үйл ажиллагааны талаар: 

             Тус сургуулийн дотоод хяналтын нэгж 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг 

бөгөөд төсөв захирагч нь 2020 оны хичээлийн жилд төлөвлөгөөний дагуу дотоод 

хяналт шалгалтыг бүрэн хийсэн гэж ажлын тайланг үндэслэн урамшуулал олгосон 

боловч нь ажлын тайланг дүгнэсэн баримт байхгүй, ажлын тайланг төлөвлөгөөний 

дагуу гаргаагүй хэрэгжилт хангалтгүй байна. 

  6.5  Санхүүгийн ил тодын байдал,  “Шилэн дансны тухай” хуулийн 

хэрэгжилтийн талаар: 

 Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд 2020 оны 1-12 сарын төсөв гүйцэтгэл, 

хэтрэлт, хэмнэлтийн тайлбар, жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт, 

2020 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан, аудитын тайлан, дүгнэлтэд 

тусгагдсан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, дараа жилийн төсвийн төсөл, 

орон тооны өөрчлөлт болон хөрөнгө зарцуулахтай холбоотой шийдвэр гэх мэт 

мэдээлэлийг цаг хугацаанд нь байршуулж ажиллажээ.  

ДОЛОО: ОЛОЛТ, ДЭВШИЛТТЭЙ ТАЛ 

Шилэн дансны цахим хуудсанд шаардлагатай мэдээллийг байршуулж хэвшсэн, 

өмнөх шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг давтан гаргаагүй ажлын бүтээмж үр дүн 

сайжирсан  санхүүгийн баримт бүрдүүлэлт, тайлагналт сайн байна. 

НАЙМ: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

1. Удирдлагын гаргасан зарим тушаал шийдвэрт хуулийн заалтийг буруу бичсэн 

байгаа нь хуулийн хүчин төгөлдөр шийдвэр болохгүй байна. 

2. 2020 оны 12 дугаар сарын 23 өдрийн 226 дугаар төлбөрийн хүсэлтээр 

сургуулийн зарим албан хаагчдад шагнал 1000.0 мянган төгрөгийг бараа үйлчилгээний 

бусад зардлаас, 2020 оны 12 дугаар сарын 23 өдрийн 234 дугаар төлбөрийн хүсэлтээр 

Баянцээл Алтай ХХК-с 280.0 мянган төгрөгийн сандал буюу тавилгыг бага үнэтэй, 

түргэн элэгдэх аж ахуйн эд зүйлсийн зардлаас  худалдан авсан байгаа нь Сангийн 

сайдын 2015 оны 07 дугаар тушаалын 01 дүгээр хавсралт /Эдийн засгийн ангилал 

батлах тухай/, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 /Батлагдсан төсвийн 

хүрээнд зардал гаргах/, 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 /батлагдсан төсвийг зориулалтын 

дагуу зарцуулах/ зэргийг зөрчиж байна.  



ЕС: АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАЛЦАА, ЗӨВЛӨГӨӨ. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг шалгалтын явцад арилгуулах арга 

хэмжээ авч, цаашид давтан гаргахгүй байх талаар сургуулийн захирал, нягтлан бодогч, 

дотоод хяналтын ажилтанд заавар зөвлөмж өгч ажиллав. 

АРАВ:  ДҮГНЭЛТ 

Санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдүүлэлт сайн боловч дотоод хяналтын 

ажлыг сайжруулах, илэрсэн зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх талаар сургуулийн 

эрх бүхий албан тушаалтануудын зүгээс анхааран ажиллах шаардлагатай байна.  

Мөн дотоод хяналтын нэгж байгууллагын эрсдэлтэй байгаа санхүүгийн болон 

бусад үйл ажиллагаанд анхааран, ажлын төлөвлөгөөндөө тусган үйл ажиллагааг 

тогтмолжуулах нь зүйтэй гэж шалгалтын бүрэлдэхүүний зүгээс дүгнэв. 

АРВАН НЭГ: ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНАЛ. 

          Цаашид: 

1.Байгууллагын үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтын чанар, үр нөлөөг 

дээшлүүлж, дотоодын хяналт шалгалтыг тогтмол хийж, илэрсэн зөрчлүүдийг арилгах 

талаар байгууллагын удирдлагад танилцуулах, өгсөн үүрэг, чиглэл түүний мөрөөр 

авсан арга хэмжээ, шийдвэрлэсэн асуудлыг хийсэн ажлын тайланд тодорхой тусгах,  

төсөв захирагч нар цаг тухай бүрт ажлын үр дүнг үнэн зөв бодитой дүгнэж байх 

шаардлагатай байна.  

2. Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулах. 

  Шалгалтын мөрөөр тодорхой ажил зохион байгуулж, шалгалтын бүрэлдэхүүнээс 

өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээг бүрэн хангуулж, 

хариуг 2021 оны 06 дугаар сарын 25-ны дотор аймгийн Засаг даргын дэргэдэх 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд  албан бичгээр хариу ирүүлэхийг Сургуулийн 

захирал, Төсвийн ерөнхий менежер М.Нохойхүү, нягтлан бодогч Х.Батхүү нарт 

хариуцуулав. 
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