
 

 

 

                                                                                    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 4 дүгээр сургуулийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын 

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

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 баталсан 2021 оны 03 

дугаар сарын  01-ний өдрийн удирдамжийн дагуу Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 

санхүүгийн хяналт, шалгалтын Улсын байцаагч Ц.Баттөр ахалж,  санхүүгийн хяналт, 

шалгалтын Улсын байцаагч А.Мөнхтөр нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр 2021 оны 03 дугаар 

сарын 01-ний өдрөөс шалгалтыг эхлүүлж, ажлын 10-н хоногийн хугацаанд хийж 

гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн боловч Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуулийн 

Улаанбаатар хотоос ачуулсан гэх хөрөнгөтэй холбоотойгоор шалгалтын хугацааг сунгаж 

ажилласан болно. 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Тус сургуулийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн анхан шатны 

баримтад тулгуурлан шалгаж, байгууллагын дотоод хяналтын төлөвшилд үнэлэлт 

дүгнэлт өгч, мэргэжил арга зүйн заавар зөвлөмжөөр хангаж ажиллав. 

ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДСАН  ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын 12 жилийн 4 дүгээр  сургууль нь /8301999/ 

регистрийн дугаартай 000151872 тоот улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй/Баянхайрхан багт 

байрлан нийт 86 орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд тайлант онд 

сургуулийн захирал, төсвийн шууд захирагчаар Ч.Сэндэрмаа, нягтлан бодогчоор 



Г.Мөнхжаргал нар ажиллаж, Есөнбулаг сумын Төрийн сан дахь 100050115105, тоот 

харилцах данс, нэмэлт санхүүжилтийн 100050115405 тоот дансаар дамжуулан төсвийн 

хөрөнгийг захиран зарцуулжээ. 

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2019 онд хийсэн төлөвлөгөөт бус 

хяналт, шалгалтаар 

 1.Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмыг зөрчсөн 13108.7 мянган төгрөгийн 7 

удаагийн гүйлгээ. 

 2. 53393,5 мянган төгрөгийн өр төлбөрийг санхүүгийн тайланд тусгаагүй 

 3.  55206.8 мянган төгрөгийн үнэ бүхий тавилга, эд хогшил худалдан авсан боловч 

данс бүртгэлд тусгаагүй. 

 4.  Иргэн н.Сарангэрэлээс 9780.0 мянган төгрөгийн, иргэн Ц.Сүхбаатараас 9460.0 

мянган төгрөгийн худалдан авалт хийхдээ босго үнэд багтаасан. 

 5. Сургуулийн төсөв захирагч нь өөрийн хөрөнгөөр 12375.0 мянган төгрөгийн үнэ 

бүхий тавилгыг бэлтгэн нийлүүлж, сургуулиас авах авлаг үүсгэсэн зэрэг зөрчлүүд 

илэрсэн байна. 

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

Аймгийн аудитын газраас тус сургуулийн 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн 

тайланд аудит хийхэд дараах зөрчлүүд илэрсэн байна. 

1. Цалингаас 12 ажилтанд 1151.4 мянган төгрөгийг илүү тооцож олгосон  

Ажиллагсдад 482.9 мянган төгрөгийн цалин илүү бодон олгож суутган авсан 

боловч төвлөрүүлээгүй.  

Сургуулийн гал тогооны түрээсийн төлбөр 1050.0 мянган төгрөгийг дутуу 

төвлөрүүлсэн. 

Үр дүнгийн урамшууллыг 2 ажилтанд, төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл 

374.1 мянган төгрөгийг дутуу олгосон. 

Ажиллагсдад 1181.5 мянган төгрөгийн ХХОАТ-н хөнгөлөлт дутуу эдлүүлсэн. 

Цалингийн зардлаас 1496.2 мянган төгрөгийн урамшууллыг ур чадвар нэрээр 

шалгуур үзүүлэлтийг дүгнээгүй олгосон зэрэг зөрчлүүдэд төлбөрийн акт тогтоосон 

байна. 

2. Ажиллагсдад жилийн туршид 21180.0 мянган төгрөгийн урьдчилгаа олгосон 

бөгөөд сар бүр суутган тооцоогүй 6190.6 мянган төгрөгийг 12 дугаар сарын 23-ны өдөр 

бэлнээр тушаасан. 

Батлагдсан төсөвт тусгагдаагүй ажил хавсарсны нэмэгдэл 3234.2 мянган 

төгрөгийг олгосон. 

Жолоочийн шатахуун зарцуулалтын тооцоог явсан километрээр тооцож олгоогүй 

4212.5 мянган төгрөг. 



Автомашины спидометрийн заалт давхардуулан 67.2 мянган төгрөгийн шатахуун 

олгосон, 343.8 мянган төгрөгийн үнэ бүхий шатахуун зарцуулалтын тооцооны хуудас 

байхгүй. 

Шилэн дансны цахим системд мэдээллэх 29 төрлийн мэдээллээс 3 гүйлгээг 

хугацаа хоцорч мэдээлсэн, 3 гүйлгээр огт мэдээллээгүй. 

Ажиллагсдад цалин илүү, дутуу бодож олгодог, зарим ажиллагсдад ур чадварыг 

шалгуургүйгээр олгосон, анхан шатны баримтгүй гүйлгээ хийдэг зэрэг зөрчилд албан 

шаардлага хүргүүлсэн байна.  

3. “Тэвхэн хар” ХХК-иас авсан 4500.0 мянган төгрөгийн үнэ бүхий хөрөнгө, “Вольф 

оф лангвиж” байгууллагаас авсан 800.0 мянган төгрөгийн хөрөнгүүд бодит байдал дээр 

ирээгүй байхад жилийн эцсийн тооллогоор байгаагаар тоолсон  

Ажиллагсдад цалин илүү дутуу олгодог, зарим ажиллагсдад ур чадварыг 

шалгуургүйгээр олгосон, анхан шатны баримтгүй гүйлгээ хийдэг, цалингийн урьдчигааг 

их хэмжээгээр олгон жилийн эцэст бөөн дүнгээр бэлнээр тушаадаг, жилийн эцэст 

хөрөнгө худалдан авахаар шилжүүлсэн боловч хөрөнгө бодитоор ирээгүй, НББ-д хий 

орлого авч тооллогын баримтыг хуурамчаар үйлдсэн, сургуулийн гал тогоог зориулалт 

бусаар ашигласан зэрэг зөрчилүүдэд холбогдох албан тушаалтан нарт сахилгын 

шийтгэл тооцуулах тухай хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

4. Аудитаар илэрсэн 3386.3 мянган төгрөгийг бусад алдаа зөрчилд 3 зөвлөмж өгч 

менежментийн захидалд тусгасан байна. 

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН 

АСУУДЛУУД  

1.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, тайлант онд хандиваар болон 

шинээр худалдан авсан хөрөнгө, санхүү төсвийн ил тод байдлын хэрэгжилт, Шилэн 

дансны цахим цэс хөтлөлт зэрэгт санхүүгийн хяналт, шалгалт хийв. 

2. Хөрөнгө, бараа материал худалдан авах зорилгоор 2020 оны 12 дугаар сард 

“Тэвхэн-Хар” ХХК-ийн харилцах дансруу байгууллагын төсвөөс 6000.0 мянган төгрөгийг 

шилжүүлсэн байна. Тус оны жилийн эцсийн тооллогоор “Тэвхэн-Хар” ХХК-ийн нийлүүлэх 

хөрөнгүүдийг байгаагаар тоолон нягтлан бодох бүртгэлд тусгасан боловч уг хөрөнгүүд 

нь ирээгүй, эд хариуцагч, нягтлан бодогч нар хуурамчаар орлогод авсан нь тогтоогдсон 

учир шалгалтын явцад шаардан Улаанбаатар хотоос татан ирүүлж, зөрчлийг арилгаж 

ажиллалаа. 

6.1 : Дотоод хяналтын үйл ажиллагааны талаар: 

“Дотоод хяналтын ажлын хэсэг байгуулах тухай” Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр 

сургуулийн захирлын 2020 оны 08 дугаар 27-ны өдрийн А/44 дүгээр тушаалаар дотоод 



хяналтын нэгжийг 4-н хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулжээ. Шалгалтаар илэрч буй зөрчил 

дутагдлаас харахад дотоод хяналт бүрэн хэрэгжихгүй байгаа нь ажиглагдаж байна. 

  6.2 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 

байршуулсан боловч 12 мэдээллийг хугацаа хоцорч байршуулсан байна. 

ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

1. Удирдлагын гаргасан зарим тушаал шийдвэрт удирдлага болгож буй хуулийн 

заалтыг буруу хэрэглэсэн, тухайн шийдвэрийн зорилго чиглэлд огт хамааралгүй хуулийн 

заалт ашигласан, бичиг хэргийн стандартад нийцээгүй, Монгол хэл бичгийн дүрмийн 

алдаатай, шийдвэрийн дугаар давхардсан байгаа нь ажил хариуцсан ажилтан, албан 

хаагчийн хариуцсан ажилдаа хандах хандлага сул, хариуцлага муу байгааг харуулж 

байгаад онцгой анхаарах. 

2. Сургуулийн захирлын 2020 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/04 тоот 

тушаалаар Спортын мастер цолны болзол хангасан биеийн тамирын багш Х.Баянтуул, 

О.Баясгалан, Н.Түмэнбаяр, ОУХМ Н.Энхжаргал нарт жилийн турш цолны нэмэгдэл гэх 

3897.1 мянган төгрөгийн олгожээ. 

“Биеийн тамир, спортын тухай” хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.2 дахь заалтад 

“Спортын цол авсан тамирчин, спортын шүүгчид харьяалах байгууллага нь мөнгөн 

урамшуулал олгож болно” гэж заасны дагуу Цолны нэмэгдэл олгох тухай асуудлыг 

байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журмаар зохицуулах ёстой байдаг.  

Сургуулийн хөдөлмөрийн дотоод журмын 7 дугаар зүйлийн 7.10 дахь заалтыг 

удирдлага болгосон боловч тус дотоод журамд энэхүү заалт тусгагдаагүй байгаа  нь 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг 

3. Дээрх багш нарт 8 дугаар сард цолны нэмэгдлийг тооцож олгохдоо ажилласан 

хоногт ногдох бодогдсон цалингаас тооцоогүй, үндсэн цалингаас тооцон  202.1 мянган 

төгрөгийг илүү олгосон байгаа нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 

/Төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж зарцуулах/ дэх заалтыг 



4.2020 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 203, 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн  

293, 294, 6 дугаар сарын 03-ны №128, 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 135 дугаартай 

төлбөрийн хүсэлтүүдээр“Тэвхэн хар” ХХК-ны дансруу нийт 7112.1 мянган  төгрөгийн дүн 

бүхий гүйлгээ хийж, багаж техник хэрэгсэл бараа материал, БҮТЭЗ худалдан авсан 

байна.“Тэвхэн хар” ХХК-ийн захирал А.Энхтөр нь нягтлан бодогч Г.Мөнхжаргалын хадам 

ах, хамаарал бүхий иргэн байгаа нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 

сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 

11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх заалт /.Албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхдээ 

өөрийн болон өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн хувийн ашиг сонирхлыг хөндсөн 

захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, хяналт, шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, 

гэрээ байгуулах, эдгээрийг хэлэлцэх, бэлтгэх, оролцох зэрэг үйл ажиллагаа явуулахыг 

хориглоно/ -ыг 

5. Худалдан авалт хийсэн хөрөнгүүдээс 6000.0 мянган төгрөгийн үнэ бүхий багаж 

техник хэрэгсэл, бараа материалыг  жилийн эцсийн тооллогоор орлогод авч 

байгууллагын санхүүгийн тайланд тусгажээ. Шалгалтын явцад тайлант онд шинээр 

худалдан авсан хөрөнгүүдийн тооллого хийхэд тус хөрөнгүүд ирээгүй байхад  орлогод 

авсан нь тогтоогдов. Нягтлан бодогч тайлбарлахдаа: Короно вирусын нөхцөл байдлын 

улмаас захиалсан ачаа хугацаандаа ирэхгүй байгаа талаар ярьж байлаа. Үүнтэй 

холбоотойгоор хөрөнгүүдийг авч ирэх хугацаа өгч шалгалтын хугацааг сунган, 2021 оны 

03 дугаар сарын 24-ний өдөр сургууль дээр очиход уг хөрөнгүүд бүрэн ирээгүй, зарим 

худалдан авах хөрөнгүүдийг авахаа больж өөр нэр төрлийн 2 хөрөнгийг /Epson L3118 

өнгөт принтер, гагнуурын аппарат/,оронд нь авсан гэх тайлбарыг өгч байсан нь Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 72 дугаар зүйлийн4.1 /эд хөрөнгийн 

тооллогыг тогтоосон хугацаанд үнэн зөв, чанартай явуулж дуусгах; /дэхь хэсэг,  Нягтлан 

бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4 дэх заалт /үнэн, зөв байх/-ыг 

А Хүснэгтээр жилийн эцэст худалдан авалт хийсэн гэж хуурамчаар орлогод 

авсан хөрөнгийг харуулав.                                                                                     /хүснэгт-А/ 

 

д/д 

12 сард худалдан авалт хийж, жилийн 

эцсийн тооллогоор байгаагаар тоолсон 

хөрөнгүүд 

Тоо ширхэг Нийт үнийн дүн 

1 
Үйлчлэгчийн цэвэрлэгээний тэргэнцэрийн 

ком 
7 2695000 

2 Заалны хуурай тоос сорогч 1 1175000 

3 Цохилттой дрилл 1 380000 

4 Жижүүрийн бие хамгаалах хэрэгсэл 1 250000 



 

                                                         

     Б - Хүснэгтээр  шалгалтын явцад авч ирүүлсэн хөрөнгүүдийг харуулав. 

                                                                                                                             /Хүснэгт –Б/ 

д/д 
Шалгалтын явцад авч ирүүлсэн 

хөрөнгүүд 
Тоо ширхэг Үнийн дүн 

1 
Үйлчлэгчийн цэвэрлэгээний тэргэнцэрийн 

ком 
7 2695000 

2 Цохилттой дрилл 1 280000 

3 Тоос сорогч 1 595000 

4 Өнгөт принтер EPSON L3118 1 580000 

5 Гагнуурын аппарат 1 350000 

6 Хөшиг 20м квадрат 1500000 

Дүн 6000000 

 

6. “Тооллогын комисс байгуулах тухай” сургуулийн захирлын 2020 оны 12 дугаар 

сарын 02-ны өдрийн А/78 тоот тушаалаар тооллого хийх комиссыг байгуулсан 

байна.Ингэхдээ байгууллагын нягтлан бодогч, нярав нарыг оролцуулан томилсон байгаа 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 71 дүгээр зүйлийн 71.1 дэх заалт 

/Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн эрх баригч, ерөнхий нягтлан бодогч нь тооллого 

эхлэхийн өмнө дараахь бэлтгэл хангасан байх үүрэгтэй/, 72.1 дэх заалт /  Төрийн 

өмчит хуулийн этгээдийн эрх баригч нь тооллого эхлэхээс өмнө өмч хамгаалалтад 

хяналт тавих үүрэг бүхий болон холбогдох мэргэжлийн хүмүүсийг оролцуулан 

Тооллогын комисс томилж байгуулна./-ыг 

7.Тус сургуулийн бага боловсролын сургалтын менежерээр ажиллаж байсан 

Ч.Цагаанцоожид 2020 оны 12 сарын 25 өдөр төрийн албан хаагчид өндөр насны 

тэтгэвэрт  гарахад олгодог нэг удаагийн буцалтгүй тусламж 25600.0 мянган төгрөгийг 

улсын төсвөөс олгосон байтал сургуулийн захирлын 2020 оны 09 дүгээр сарын 25-ны 

өдрийн А/60 тоот тушаалаар тэтгэвэрт гарсны шагнал гэж 300.0 мянган төгрөгийг 

олгосон байгаа нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 /Төсвийг үр ашигтай, 

хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж зарцуулах/ дэх заалт, 16.5.5/батлагдсан төсвийг 

5 Хөшиг 20м квадрат 1500000 

Дүн 6000000 



зориулалтын дагуу зарцуулах/ дахь заалт,  Засгийн газрын 2019 оны 5 

дугаартогтоолын 1 дүгээр хавсралт /төрийн албан хаагчид шагналолгох журам/-ыг 

8. “Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулах тухай” Ерөнхий боловсролын 4 

дүгээр сургуулийн захирлын 2020 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/66  дугаар 

тушаалаар өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийг нягтлан бодогч Г.Мөнхжаргалаар 

ахлуулан 5-н хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулжээ. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл нь 

шинээр худалдан авсан хөрөнгийг хүлээн авч, чанар байдал, үнэ ханш зэрэгтдүгнэлт 

хийж,чиг үүргийн дагуу ажиллаагүй байгаа нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

тухай” хуулийн 67 дугаар зүйлийн1./Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн эрх баригч нь 

өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтын байдалд өдөр тутам тавих дотоодын 

хяналтыг зохион байгуулж, түүний үр дүнг төрийн өмнө хариуцна./ дэх заалтыг 

9. Covid-19 халдварт өвчний улмаас шалтгаалан 2019-2020 оны хичээлийн жилд 

сургуулийн үйл ажиллагааг түр хязгаарласантай холбогдуулан сурагчдын үдийн цайны 

материалуудыг зарж борлуулан сургуулийн дансанд төвлөрүүлсэн байна. Ингэхдээ зарж 

борлуулсан материалуудын үнийг байгууллагын дансанд тухай бүрт нь  шууд 

төвлөрүүлээгүй, нярав Б.Нэргүйн дансанд байршуулан, жилийн эцэст /2020-12-31/ өдөр 

бөөн дүнгээр 2241.0 мянган төгрөгийг  сургуулийн  дансанд төвлөрүүлсэн байгаа нь  

“Төсвийн байгууллагын мөнгөн кассын  ажиллагааны журам”-ын 2.6 /төсвийн 

байгууллага үндсэн болон туслах үйл ажиллагаа (бусад орлого)-наас орох орлогыг 

мөнгөн касстаа бэлнээр хүлээн авч энэхүү орлогыг / түүнийг шууд захиран зарцуулах 

эрхгүй / ажлын дараагийн өдөрт багтаан кассын нярав төрийн сан дахь бүртгэлийн 

дансанд тушаана/-д заасныг,8.3 /энэ журмын 2.6-д заасан үйл ажиллагаанд тухайн 

байгууллагын төсвийн эрх захирагч, нягтлан бодогч нар хяналт тавьж ажиллана/-д 

заасныг тус тус зөрчсөн байна. 

НАЙМ: АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАЛЦАА, ЗӨВЛӨГӨӨ. 

 Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдалтай холбогдуулан орон нутгийн төсөвт 

төвлөрүүлэхээр 502.1 мянган төгрөгийн дүн бүхий төлбөрийн акт тогтоож, 5-н заалт 

бүхий хугацаатай албан шаардлага 1-ийг хүргүүлэв. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг шалгалтын явцад арилгуулах арга хэмжээ 

авч, цаашид давтан гаргахгүй байх талаарсургуулийн захирал, нягтлан бодогч, эд 

хариуцагч, дотоод хяналтын ажилтанд заавар зөвлөмж өгч ажиллав. 

ЕС:  ДҮГНЭЛТ 

Байгууллагын дарга, нягтлан бодогч нар ажилдаа хандах хандлага сул хяналтын 

байгууллагын шалгалтаар илэрсэн алдаа дутагдлаа тухай бүр залруулж ажиллаагүйгээс 



зөрчил дутагдал үүсэх нөхцөл бүрджээ гэж шалгалтын бүрэлдэхүүний зүгээс дүгнэж 

байна. 

 

АРАВ: ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ. 

Цаашид: 

1.Байгууллагын үйл ажиллагаанд өдөр тутмын дотоод хяналтыг төлөвшүүлэх. 

2.Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулах. 

3. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл чиг үүргийн дагуу хариуцсан ажлаа хийх. 

4. “Шилэн дансны тухай”  хуулийг хэрэгжүүлж, Шилэн дансны нэгдсэн цахим сайтад 

мэдээллээ хуулийн хугацаанд байршуулан, мэдээллийн чанарт онцгой анхаарах. 

 5. Эд хариуцагчийн эрх, үүргийн дүрмийг мөрдөж ажиллах. 

 6. Байгууллагын удирдлагаас гаргаж буй захиргааны актад удирдлага болгож буй 

хуулийн заалтыг зөв хэрэглэх. 

 Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгаж, дахин давтан болон шинээр 

зөрчил гаргахгүй байхад онцгой анхаарч,Улсын байцаагчийн гаргасан захиргааны актын 

биелэлтийг бүрэн хангуулж, 2021 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор аймгийн 

Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд  албан бичгээр хариу 

ирүүлэхийг сургуулийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, төсвийн шууд захирагч 

Ч.Чанцалдулам, нягтлан бодогч Г.Мөнхжаргал нарт хариуцуулав. 
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