
 

 

  Санхүүгийн  хяналт шалгалт 

                                                                                              хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

 

 

  НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн 

төлөвлөгөө, иргэнээс ирсэн өргөдөл, тус албаны даргын баталсан 2021 оны 09 дүгээр 

сарын 16-ны өдрийн 21-02/03/20 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 Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын төсөвт байгууллагууд, 

“Сум хөгжүүлэх сан”, “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн 2020 оны санхүүгийн үйл 

ажиллагааг дотоод аудитын дүрэмд нийцүүлэн шалгаж, шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг 

хуулийн дагуу шийдвэрлэн,  цаашид давтан гаргахгүй байх талаар мэргэжил, арга зүйн 

заавар, зөвлөгөө өгөхийн зэрэгцээ иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг 

шийдвэрлэхэд шалгалтын зорилгыг чиглүүлэн ажиллав. 

 

   ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

 Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Санхүүгийн 

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

шалгалтын Улсын байцаагч Ц.Баттөр, А.Мөнхтөр нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр 2021 оны 

09 дүгээр сарын 21-ний  өдрөөс 2021 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийг дуустал 4-н 

хоногийн хугацаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийв. 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Тайлант хугацааны санхүүгийн анхан шатны баримтаас санхүүгийн тайлан 

хүртэлх хугацааны баримтууд, эд хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл, тооллогын 

материалууд, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын төлөлт, тайлагналын үйл 

ажиллагааны баримтуудыг шалгалтад бүрэн хамруулснаас гадна Шилэн дансны 

нэгдсэн системд байршуулсан мэдээллийн чанарт үнэлэлт дүгнэлт өгөв. 



ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН  ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Говь-Алтай аймгийн Бугат  сумын /0570001136 дугаартай улсын бүртгэлийн 

гэрчилгээ, 9017879 регистрийн дугаартай/ ИТХ-ын нарийн бичгийн даргаар Я.Батболд, 

нягтлан бодогчоор Р.Нарантуяа , Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар Я.Мятав,  

Ч.Дашням, /0570001136 дугаартай улсын бүртгэлийн дугаартай, 9017755 регистрийн 

дугаартай/  Засаг даргын Тамгын газрын даргаар Ц.Байгальмаа, А.Мягмаршагдар 

нягтлан бодогчоор Р.Нарантуяа,  /570001072 дугаартай улсын бүртгэлийн 

гэрчилгээтэй, 9018182 регистерийн дугаартай/ Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгчээр 

Б.Долзодмаа, нягтлан бодогчоор  Э.Өлзийсайхан /  570001102 дугаартай улсын 

бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 9016503 регистрийн дугаартай/ Соѐлын төвийн эрхлэгчээр 

Г.Мядагмаа, нягтлан бодогчоор Р.Нарантуяа, №2001/213  дугаартай улсын бүртгэлийн 

гэрчилгээтэй, 9017631 регистрийн дугаартай/ Ерөнхий боловсролын сургуулийн 

захирал, төсөв захирагчаар Я.Цэрэндолгор  нягтлан бодогчоор Э.Өлзийсайхан, 

/570001102 улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, 9018085 регистрийн дугаартай/ Эрүүл 

мэндийн төвийн даргаар О.Нэргүй , Э.Бямбажаргал нягтлан бодогчоор  Р.Нарантуяа, 

Тахийн талийн бага сургуулийн захирлаар Л.Бэлэгдэмбэрэл , нягтлан бодогчоор 

Э.Өлзийсайхан,  Төрийн сангийн төлөөлөгчөөр О.Энх-Амгалан нар тус тус ажиллан 

төсвийн хөрөнгийг захиран зарцуулж ирсэн байна. 

Мөн  “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн хөрөнгийн 1 дүгээр гарын үсгийг  Засаг дарга  

Я.Мятав,  2 дугаар гарын үсгийг  Р.Нарантуяа   нар зурж сангийн хөрөнгийг захиран 

зарцуулж иржээ. 

ТАВ: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

Бугат сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга А.Мягмаршагдарт шалгалтын 

удирдамжийг танилцуулж, ЗДТГ-ын буудалд баримтаа татаж авснаар санхүүгийн 

хяналт шалгалтыг эхлүүлэв. Тус сумын байгууллагууд болон сангийн санхүүгийн 

баримтыг Санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын ахлах байцаагч, Санхүүгийн хяналт 

шалгалтын Улсын байцаагчид доорх байдлаар хуваарилав. 

д/д Овог нэр Албан тушаал Байгууллага, сангийн нэр 

1 А.Бүрэндэлгэр СХШ-ын Улсын ахлах 
байцаагч 

Ерөнхий боловсролын сургууль, 
Эрүүл мэндийн төв, 

  Бага сургууль, 
Бага сургуультай холбоотой өргөдөл 

2 А.Мөнхтөр СХШ-ын Улсын байцаагч ЗДТГ, ИТХ, ОНХС 

3 Ц.Баттөр СХШ-ын Улсын байцаагч Соѐлын төв, Цэцэрлэг, “Сум хөгжүүлэх сан” 

 

 

 

  



Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт хийхэд: 

Сумын нэгдсэн систем: 

2020 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 139 мэдээллээс 3 мэдээлэл хугацаа хоцорч, 136 мэдээлэл хуулийн 

хугацаандаа байршуулсан байна. 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

2020 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149 мэдээллээс 13 мэдээллийг хугацаа хоцорч 136 мэдээллийг  

хуулийн хугацаанд байршуулсан байна. 

Засаг даргын Тамгын газар: 

2020 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149 мэдээллээс 1 мэдээллийг хугацаа хоцорч 148 мэдээллийг  

хуулийн хугацаанд байршуулсан байна. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

2020 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149-н мэдээллээс 9-н мэдээллийг хуулийн хугацаа хоцорч, 140-н 

мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь байршуулсан байна.   

Тахийн тал багийн Ерөнхий боловсролын сургууль: 

2020 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149-н мэдээллээс 2 мэдээллийг хуулийн хугацаа хоцорч, 147-н 

мэдээллийг хуулийн хугацаанд нь байршуулсан байна.   

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

2020 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149-н мэдээллээс 1 мэдээллийг хуулийн хугацаа хоцорч 

байршуулсан байна.  

Эрүүл мэндийн төв: 

2020 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149-н мэдээллээс 4-н мэдээллийг хуулийн хугацаа хоцорч 

байршуулсан байна. 

Соёл мэдээллийн төв: 

2020 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149 мэдээллээс 2 мэдээллийг хуулийн хугацаа хоцорч, 3  

мэдээллийг огт байршуулалгүй орхигдуулсан байна.   

Мөн байгууллагын нягтлан бодогчийн мэдээллийг шинэчлээгүй байсныг 

залруулж ажиллалаа. 



Шилэн дансны цахим цэсэнд “Хөрөнгө зарцуулах тухай” шийдвэрүүдийг 

байршуулаагүйгээс гадна мэдээлэл гараагүй гэж худал мэдээллэсэн, таван сая 

төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй 6875.0 мянган төгрөгийг мэдээлэлгүй орхигдуулжээ. 

 

Шалгалтын явцад хийгдсэн ажил: 

 Санхүүгийн анхан шатны баримтанд төлөвлөгөөт шалгалт хийхээс гадна Бугат 

сумын Эрүүл мэндийн төвийн эмийн сангийн эмийн үлдэгдэл, тахийн тал багийн бага 

сургуультай холбоотой өргөдөлд туссгасан асуудлууд, бага сургуулийн хүнсний 

материалын үлдэгдлийг ковид-19 цар тахлын үед харилцагч гэрээт байгууллагад 

буцаан олгож эргүүлэн авсан зэрэгт тулгалт хийв. Мөн байгууллагуудын дотоод 

хяналтын нэгж, ажилтануудад заавар зөвлөгөө өгөв. Хүнсний материал, болон 

байгууллагуудын эд хөрөнгөнд хийх тооллогыг цар тахлаас шалтгаалж хийгдээгүй 

болно. 

Сум хөгжүүлэх сан: 

 
БУГАТ СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН АВЛАГЫН ТООЦОО 

  

        

¹ 
Зээлдэгчийн 

нэр 

Зээлийн 
хэмжээ 
/төгрөг/ 

эхлэх 
огноо 

дуусах 
огноо 

Зориулалт 

Авлага 

Нийт 
авлагын 
үлдэгдэл 

тайлбар 

1 
Алтайн Алаг 

хайрхан 
хоршоо 

34200000 9/8/2011 8/8/2014 
Эсгий эсгий 
гутал  хийх 

35475127 
Хөөн хэлэлцэх хугацаа 

дууссан. 

2 
Ухааны хур 

хоршоо 
15800000 9/30/2011 9/30/2014 

Газар тариалан 
гар урлал 

9588718 
Шүүхтэй гэрээ 

байгуулаад төлж байгаа 

3 Д.Чимгээ 1500000 4/24/2013 7/8/2016 гуанз 464397 Прокурорт шилжсэн 

4 С.Болормаа 5000000 6/22/2014 7/17/2017 хэрчсэн гурил 5195525 

Аймагруу шилжсэн 
тодорхой эрхэлсэн 

ажилгүй Шүүхэд 
шилжүүлсэн хариу 

ирээгүй 

5 Л.Галбадрах 2000000 1/30/2015 12/31/2017 
Бүх төрлийн 
суран эдлэл 

тоноглол 
543469 

Шүүхийн гүйцэтгэх 
хуудас гарсан шүүхэд 
шилжүүлээгүй байгаа 

6 Б.Болормаа 5000000 1/30/2015 12/31/2017 
Нарийн боов, 
зоогийн газар 

1206727 
Шүүхийн гүйцэтгэх 

хуудас гарсан шүүхэд 
шилжүүлээгүй байгаа 

7 П.Түмэн-Өлзий 3000000 1/30/2015 12/30/2017 
Тахианы аж 

ахуй 
3817106 

Шуудан холбоонд 
ажилладаг Шүүхэд 
шилжүүлсэн хариу 

ирээгүй 

8 Ж.Нарууш 5000000 7/25/2017 7/25/2020 
хүнсний ногоо 

тариалалт 
2776149 

Прокурорын газарт 
шилжүүлсэн 

9 
Жандархайрхан 

ХХК 
5000000 7/25/2017 7/25/2020 Фото стүди 5340048 

Прокурорын газарт 
шилжүүлсэн 

10 Г.Бадамцэцэг 3000000 7/25/2017 7/25/2020 Зайрмаг цех 892486 
Прокурорын газарт 

шилжүүлсэн 11 сард 
багтаагаад төлнө 

11 Ч.Лхагваа 2500000 7/25/2018 6/25/2021 
хүнсний ногоо 

тариалалт 
2499997 

2021.07.25нд гэрээ 
дууссан шүүхэд 
шилжүүлээгүй 

12 
Тахилгат ширээ 

хайрхан ХХК/ 
Д.Бадамдорж 

10000000 7/25/2018 6/25/2021 
Газар тариалан 

төмс хүнсний 
ногоо 

6315954 
2021.07.25нд гэрээ 

дууссан шүүхэд 
шилжүүлээгүй 



13 Г.Нямлхагва 3000000 7/25/2018 6/25/2021 авто засвар 2224079 
2021.07.25нд гэрээ 

дууссан шүүхэд 
шилжүүлээгүй 

14 Х.Далхаа 10000000 4/20/2020 3/20/2023 
Гахайны аж 

ахуй 
8103524 Хэвийн 

15 А.Мөнх-Од 10000000 4/20/2020 3/20/2023 
Мебель тавилга 

үйлдвэрлэл 
8111694 Хэвийн 

16 А.Цогнэмэх 3000000 4/20/2020 3/20/2023 Модон эдлэл 2434374 Хэвийн 

17 Ц.Батхуяг 6200000 4/20/2020 3/20/2023 
Блокны цехийн 

өргөтгөл 
5299290 Хэвийн 

дүн 124200000 2716941 2787731 0 100288664 

  

Төрийн сан дахь“Сум хөгжүүлэх сан”-ийн 100050455401 тоот дансны 2019 оны 

жилийн эцсийн үлдэгдэл  77,381.4 мянган төгрөг, 2021 оны 09 дүгээр сарын 22-ны 

өдрийн байдлаар 91,484.6 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй байлаа. 

 “Сум хөгжүүлэх сан”-аас 2020 онд  иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд төсөл хөтөлбөр 

зарлаж Гахайны аж ахуй эрхлэх,  малын үүлдэр угсааг сайжруулах, гэр ахуйн тавилга 

үйлдвэрлэл, блокны цехийн өргөтгөл, мод модон эдлэл, амтат зоог, зоогийн газар 

зэрэг 8 төсөл  ирснийг  төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөл хуралдаж  4 төслийг дэмжиж 

29,200.0 мянган төгрөгийн зээлийг 4 иргэнд олгожээ.  

Тус сумын “Сум хөгжүүлэх сан”-д нийт 28 зээлдэгч зээлийн үлдэгдэлтэй 

байснаас зээлийн гэрээ нь дуусч хугацаа хэтэрсэн Г.Эрдэнэ, Б.Энхтуяа, О.Цоодол 

С.Үйлсжамц, Ц.Шоовдор, Д.Чингисбаатар, Б.Доржоо, Ц.Мягмардагва, Ч.Чинзориг, 

Х.Чинзориг нарын үндсэн зээл 5941.7 мянган төгрөг, зээлийн хүү 82.0 мянган төгрөг, 

зээлийн алданги 160.5 мянган төгрөг төлж, сум хөгжүүлэх сангийн дансанд 6184.2 

мянган төгрөгийг төвлөрүүлж зээлийн үлдэгдэлээ бүрэн төлж барагдуулсан байна.  

Зээлийн гэрээний хугацаа дууссан Г.Бадамцэцэг, Ж.Нарууш, Жандархайрхан 

ХХК, Д.Чимгээ нарын  зээлийн үлдэгдэл  9473.0 мянган төгрөгийг холбогдох 

материалын хамт прокурорын газарт шилжүүлсэнээс Г.Бадамцэцэг прокурорын 

газартай өөрийн биеэр очиж уулзаад энэ оны 11  дүгээр сард багтаан зээлийн 

үлдэгдлээ төлөхөөр тохиролцсон байна.  

“Алтайн алаг хайрхан” хоршоог 2020 онд сум дундын иргэний хэргийн анхан 

шатны шүүхэд холбогдох материалыг хүргүүлж,  2020 оны 04 дүгээр сарын 07- ны өдөр 

сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс 133/32020/00825 дугаартай 

шүүгчийн захирамжаар 2015 оны 3 дугаар сарын 24-ний  өдрийн 129 дугаартай  

шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэх тухай шийдвэр гарсан. Уг шийдвэрийн 

дагуу шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт материалыг хүргүүлэхэд  уг зээлийн хөөн 

хэлэлцэх хугацаа дууссан гэх шалтгаанаар хүлээн авахаас татгалзсан байна. 

2020 онд “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн зээлийн гэрээний хугацаа дууссан 7 иргэнийг  

шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж шилжүүлсэнээс Б.Болормаа, Ц.Мягмардагва, Ч.Чинзориг, 

Л.Галбадрах нарын шүүхийн гүйцэтгэх хуудас ирсэн бөгөөд Ц.Мягмардагва, 

Ч.Чинзориг нар зээлийн үлдэгдэлээ бүрэн төлж барагдуулжээ.  



“Ухааны хур” хоршоо нь 2020/06/10/421дугаартай шийдвэрээр шүүхтэй дахин 

гэрээ байгуулж зээлийн эргэн төлөлтөө төлөөд явж байна. Энэ оны 06 дугаар сард 

2000.0 мянга төгрөгийн зээлийн төлөлт хийсэн. С.Болормаа, П.Түмэн-Өлзий нарыг 

шүүхэд шилжүүлсэн боловч шүүхээс хариу ирээгүй байна. 

“Сум хөгжүүлэх сан”-ийн дансанд хэвийн төлөлттэй 4 зээлдэгчийн үндсэн зээл 

5830.8 мянган төгрөг, зээлийн хүү 517.8 мянган төгрөг, нийт 6348.6 мянган төгрөгийг 

төлж санд төвлөрүүлжээ.  

Одоо санд 18 зээлдэгчийн үндсэн зээл, зээлийн хүү, алдангийн үлдэгдэл  

100,288.6 мянган төгрөг төлөгдөхөөр хүлээгдэж байна.  

2021 оны зээлийн төлөлт 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар үндсэн 

зээлийн төлбөр 13772.5 мянган төгрөг, зээ/лийн хүү 599.8 мянган төгрөг, зээлийн 

алданги 160.5 мянган төгрөг, нийт 14,532.8 мянган төгрөг санд төвлөрсөн байна. 

Шалгалтын явцад зээлийн гэрээний хугацаа дууссан зээлдэгч Ж.Нарууш, 

Г.Нямлхагва, Ч.Лхагваа, Д.Бадамдорж нартай биечлэн уулзаж, зээл төлөх талаар 

ярилцан тохиролцов. 

 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаанд хяналт хийх явцад 

дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. 

 2020 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, хэрэгжилт: 

 Тус сумын 2020 оны ОНХС-ийн хөрөнгийн зарцуулалтыг төлөвлөхдөө 5-н 

багаас иргэдийн саналыг авч эрэмбэлэн ажиллажээ. Багийн иргэдийн саналыг 04 

дүгээр сард эрэмбэлсэн байгаа нь Сангийн сайдын 2014 оны 03 дугаар сарын 06-ны 

өдрийн 43 дугаар тушаалын хавсралт баталсан Орон нутгийн хөгжлийн сангийн заавар 

журмын 5.2/ Баг, хорооны ИНХ-ын дарга ирэх онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 

хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг хэлэлцэх, санал 

хураах хурлыг жил бүрийн 5 дугаар сард багтаан зохион байгуулна/ гэснийг 

хэрэгжүүлэн ажилласан байна. 

Сумын Засаг даргын Тамгын газар ОНХС-аас авч хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, 

төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний талаар багуудын иргэдээс санал асуулга авч, 

гаргасан саналыг багийн Иргэдийн нийтийн хуралд хэлэлцүүлж, саналын нэгдсэн 

жагсаалтыг гарган, саналын ач холбогдол, орон нутгийн хөгжлийн бодлоготой 

уялдуулан дараах байдлаар эрэмбэлэн сумын ИТХ-н 2019 оны 12 дугаар сарын 17-ны 

өдрийн 41 дүгээр тогтоол  /сумын 2020 оны төсөв батлах тухай/ -оор баталсан байна. 

Үүнд: 

№ Төсөл арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын нэр Санхүүжүүлэх дүн  

1 Ухаалаг худаг 2ш                        30000.0  

2 Замын гэрэлтүүлэг нэмэх  20000.0 

3 Гамшгаас хамгаалах аюулгүйн нөөцийн агуулах 
засварлах  

10000.0  



4 Гамшгаас хамгаалах аюулгүй нөөц бүрдүүлэх /өвс, 
тэжээл / 

12800.0 

5 Гамшгийн үед ажиллах бүрэлдэхүүнд иж бүрэн 
хувцас авах  

5000.0 

6 Ферм багт өвс тэжээлийн фондтой  болох  6000.0 

7 Фитнесс клубын тоног төхөөрөмж авах  15000.0 

8 Бохир соруулдаг машин авах  22000.0 

9 Орон нутгийн зам засах  5000.0 

10 Лан толгой төсөлд хашаа барих                        10000.0 

11 Алаг нуурт худаг засвар  5000.0 

12 Тахийн талд худаг засвар  2200.0 

13 Бага сургуулийн халаалтын зардал  5000.0 

14 Хүүхдийн тоглоомын талбайтай болгох  5000.0 

15 Цэцэрлэгийн ариун цэврийн байгууламж засварлах  5000.0 

16 Сумын төвийн хатуу хучилттай замыг нэмэгдүүлэх  30506.4 

17 Баяр наадмын зардал 5000.0 

 

/Мянган төгрөг/ 

№ Тайлант онд хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээ, 
хөрөнгө оруулалтын нэр 

Гэрээний мөнгөн дүн 

1 Ферм багт өвс тэжээлийн фондтой  болох  6000.0 

2 Орон нутгийн зам засах  5000.0 

3 Алаг нуурт худаг засвар  3500.0 

4 Тахийн талд худаг засвар  2000.0 

5 Баяр наадмын зардал 5000.0 

 Нийт дүн 21500.0 

.     

/Мянган төгрөг/ 

№ 
Төсөл арга 

хэмжээ, хөрөнгө 
оруулалтын нэр 

Гэрээний 
мөнгөн дүн 

Авсан 
санхүүжилт 

Худалдан авах 
ажиллагаанд 

мөрдсөн журам 

Гүйцэтгэгчийн 
нэр 

Тайлбар 

1 
Тахийн тал багт 

худаг засвар 
2000.0 

2000.0 
 

 

Нээлттэй тендер 
шалгаруулалт 

Арвайн ургац 
хоршоо  

70/30 
хувиарлан 

санхүүжилтийг 
олгосон 

2 
Гаханч баг Алаг 
нуурт байрлах 
худаг засвар  

3500,0 
 

3500,0 
 

Нээлттэй тендер 
шалгаруулалт 

Иргэн 
Б.Жаргалсайхан  

70/30 
хувиарлан 

санхүүжилтийг 
олгосон. 

3 Баяр наадам 5000.0 5000.0 Тогтоолын дагуу - - 

4 
Ферм багт өвс 

тэжээлийн 
фондтой  болох  

6000.0     6000.0 
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт 
Д.Бямбацогт  

70/30 
хувиарлан 

санхүүжилтийг 
олгосон 

5 
Орон нутгийн 

зам засах 

 

5000.0 5000.0 
Нээлттэй тендер 

шалгаруулалт 
С.Нанжидцэрэн 

70/30 
хувиарлан 

санхүүжилтийг 
олгосон 



ДҮН 21500.0 
 

21500.0 
 

   

 

Дээрх төсөл хөтөлбөрүүдийн анхан шатны баримтыг нэг бүрчлэн тулган 

шалгалтад хамруусан болно. 

 2020 оны эхний үлдэгдэл 57942.7 мянган төгрөг, ОНХС-ийн санхүүжилтээр 

103661.7 төгрөг, үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос 3182.5 мянган төгрөгийн эх үүсвэр 

бүрдүүлж дараах 5 ажилд 21500.0 мянган төгрөгийг зарцуулж 143286.9 мянган 

төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хяналт шалгалт хийхэд 

удирдлагаас гаргасан тушаалд Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар 

тогтоолын 3 дугаар хавсралтыг удирдлага болгож, ажилтан албан хаагчдад ур 

чадварын нэмэгдэл олгосон байна. Хүснэгтээр харуулав. 

 

д/д Шийдвэрийн 
утга 

Шийдвэрийн 
дугаар 

Ажилтны нэр 
Үндсэн 
цалин 

Нэмэгдлийн 
хувь 

Хугацаа 
Нэмэгдлийн 
мөнгөн дүн 

/төгрөг/ 

1 
Ур чадварын 

нэмэгдэл 
олгох тухай  

Б/2 Ц.Цэдэн-Иш 591812 20% 2 сар 236724 

2 
Ур чадварын 

нэмэгдэл 
олгох тухай 

Б/06 Г.Нямаасүрэн 825523 20% 1 сар 165105 

3 
Ур чадварын 

нэмэгдэл 
олгох тухай 

Б/06 Б.Туул 825523 20% 1 сар 165105 

4 
Ур чадварын 

нэмэгдэл 
олгох тухай  

Б/13 Ц.Даваажав 663418 20% 1 сар 132684 

5 
Ур чадварын 

нэмэгдэл 
олгох тухай  

Б/15 Ц.Тогтмаа 842702 20% 2 сар 337080 

дүн 1036698 

 

ЗУРГАА: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР: 

 Бугат сумын төсөвт байгууллагуудын 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны 

гүйцэтгэлд тус албанаас 2020 онд санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн байна.        

    Шалгалтаар дараах зөрчил илэрчээ: 

  

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

 “Цалин шинэчлэн тогтоох тухай” Бугат сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 

даргын 2019 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 01 тоот захирамжаар нарийн бичгийн 

даргад нууцын нэмэгдлийг 30 хувиар тооцож олгохоор шийдвэрлэсэн байна. Нягтлан 

бодогч тус оны 1-ээс 7 дугаар саруудад нууцын нэмэгдлийг 20 хувиар тооцон 464496 



төгрөгийг дутуу олгожээ. Энэ үйлдэл нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг 

зөрчжээ. 

 Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 464496-н төгрөгийг ИТХ-ын нарийн 

бичгийн даргад олгохоор төлбөрийн акт тогтоосныг холбогдох албан тушаалтнуудад 

уншиж танилцуулсныг хүлээн зөвшөөрсөн болно.  

Нөөц хөрөнгө: 

д/д Захирамжийн дугаар Захирамжийн огноо Зарцуулсан хөрөнгө /төг/ 

1 А/06 2019.01.23 1999600 

2 А/36 2019.05.15 250000 

3 А/71 2019.10.17 400000 

4 А/82 2019.11.06 1040000 

5 А/94 2019.12.13 270000 

6 А/95 2019.12.16 145000 

7 А/97 2019.12.20 1185000 

дүн 5289600 

 

Шалгалтад хамрагдаж буй тайлант онд дээрх 7-н удаагийн гүйлгээгээр 5289.6 

мянган төгрөгийг Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс зарцуулахаар шийдвэрлэж, 

гүйцэтгэлийг ханган ажиллажээ. Ингэхдээ Сангийн сайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 

15-ны өдрийн 239 дүгээр тушаалыг удирдлага болгосон байгаа нь “Журам шинэчлэн 

батлах тухай” Сангийн сайдын 2018.12.31-ний өдрийн 318 дугаар тушаалыг 

 Засаг даргын Тамгын газар: 

 1. Байгууллагын нам даралтын зуухны галлагаанд зориулж иргэдээс нүүрс 

худалдан авсан байна. Уурхайн пүүний бичиг, мөнгө тушаасан баримт зэрэг нүүрсний 

жинг тодорхойлох нотлох баримтгүйгээр гүйлгээ хийж, төлбөрийг барагдуулжээ. Энэ 

үйлдэл нь  Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг 

  2. Ажилтныг албан томилолтоор ажиллуулахаар томилсон огноо, ажиллах 

хугацаа зэргийг тодорхой заагаагүй шаардлага хангахгүй анхан шатны баримтыг 

үндэслэн албан томилолтын олговрыг олгож байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.6./Анхан шатны баримтын үнэн зөвийг 

түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан хариуцна./, 13.7./Анхан 

шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг 

хориглоно/ дахь заалтыг 



 3. 2019 оны 02 дугаар сард сумын ЗДТГ-ын ажлын хэрэгцээнд “Хантер” машин 

авсан байна. Тус машиныг ажилд бэлтгэх, тоноглоход зориулж байгууллагын төсвөөс 

2367.0 мянган төгрөгийг зарцуулжээ. Ингэхдээ зарим нэг сэлбэг хэрэгслийг 

Улаанбаатар хотын болон орон нутгийн зах зээлийн ханшнаас өндөр үнээр бэлгэсэн 

байгаа нь Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 /төсвийг үр 

ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж зарцуулах/ дэх заалт, Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хуулийг 

 4. “Байгууллагын дотоод хяналтын нэгжийг шинэчлэн байгуулах тухай” Бугат 

сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн  

А/15 дугаар тушаалаар 3-н хүний бүрэлдэхүүнтэй нэгж байгуулсан байна. 

Ингэхдээ Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 

удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалтыг удирдлага болгосон 

байгаа нь энэ хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5./Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг 

даргын Тамгын газрын дарга, Засаг даргын дэргэдэх газар, хэлтэс, албаны дарга 

эрх хэмжээнийхээ хүрээнд тушаал гаргаж, тогтоосон журмаар үйлдсэн тамга, 

тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас хэрэглэнэ./ дахь заалтыг 

 5. Бугат сумын Засаг даргын Тамгын газрын ажлын хэрэгцээний 88-48ГАА   улсын 

бүртгэлийн дугаар бүхий автомашинд ялгах тэмдэг, наалт наагаагүй байна. Энэхүү 

үйлдэл нь “Орон нутгийн өмчит байгууллагуудын автомашинд наалт хэрэглэх 

тухай” аймгийн Засаг даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/503 дугаар 

захирамжийн 2/........наалтыг байнга хэрэглэж хэвших, автомашины шатахуун 

зарцуулалтыг бууруулж, төсвийн хэмнэлт гаргаж ажиллахыг төрийн 

байгууллагуудын удирдлага (дарга, захирал, эрхлэгч)-д тус тус үүрэг болгосугай./-т 

заасныг  

6. 2019 оны 10, 11, 12 дугаар саруудад  Бугат сумын ЗДТГ-ын 13-н албан хаагчид 

нийт 500.0 мянган төгрөгийн холбооны зардлыг байгууллагын төсвөөс олгожээ. 

Хүснэгтээр харуулав. 

Нэр Албан тушаал 10 сар 11 сар 12 сар нийт 

Я.Мятав Засаг дарга 15000 15000 20000 50000 

Ц.Байгальмаа ЗДТГ дарга 20000 20000 25000 65000 

Ц.Давааням Засаг даргын орлогч 10000 10000 15000 35000 

Б.Мягмаржаргал Дотоод ажил 10000 10000 15000 35000 

С.Цэнгэлмаа Архив, бичиг хэрэг 10000 10000 15000 35000 

С.Пүрэвсүрэн САД 10000 10000 15000 35000 

Д.Одгэрэл МЭХАБХМ 10000 10000 15000 35000 

Т.Сугармаа БГТХЖДҮ мэргэжилтэн 10000 10000 15000 35000 

Ц.Энхтуул БОХУБ 10000 10000 15000 35000 

О. Энх-Амгалан 
Төсөв, төрийн сангийн 

мэргэжилтэн 
10000 10000 15000 35000 

Р. Нарантуяа нягтлан бодогч 10000 10000 15000 35000 

Ж. Урантунгалаг үйлчлэгч 10000 10000 15000 35000 



Ч. Баднаноров нярав 10000 10000 15000 35000 

  145000 145000 210000 500000 

 

Энэхүү үйлдэл нь “Монгол Улсын 2016 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах тухай” Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 09 дүгээр сарын 09-ний 

өдрийн 47 дугаар тогтоолын 2.В /Албан тушаалтны гар утасны зардлыг төсвөөс 

санхүүжүүлэхгүй байх/ -д заасныг 

7. Буудалд хэд хоносон, хэдэн төгрөг төлсөн нь тодорхойгүй баримтыг үндэслэн 

албан томилолтын олговор, ор хоногийн тооцоо хийсэн байна. Хүснэгтээр харуулав. 

д/д 

 
Албан хаагчийн нэр 

Албан томилолтоор ажиллсан 
хугацаанд Буудал 

хоносон хоног 
Олгосон 

төлбөр /төг/ 
Буудалд буусан Буудлаас гарсан 

2 Ц.Энхтуул 3.14 3.16 2 72000 

3 Ц.Байгальмаа 4.29 4.30 1 36000 

4 

Э.Одгэрэл 

8.26 9.3 7 252000 

5 10.28 10.30 2 72000 

6 11.19 11.21 2 72000 

7 11.24 11.26 2 72000 

8 О.Санжаасүрэн 11.10 11.12 2 72000 

9 С.Буяннэмэх 10.07 10.12 4 144000 

10 Т.Сугармаа 10.16 10.18 2 72000 

Дүн  864000 

Энэхүү үйлдэл нь Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 

/төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж зарцуулах/ дэх заалт, 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг тус тус зөрчжээ. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 9020.6 мянган төгрөгийг дүн бүхий 7-н 

заалттай хугацаатай албан шаардлага 2-ийг хүргүүлэв. ЗДТГ-ын дарга, нягтлан бодогч 

нарыг байлцуулан захиргааны акт, шийдвэрийн төслийг танилцуулсан байна. 

            Ерөнхий боловсролын сургууль: 

 1. Нягтлан бодогч Э.Өлзийсайхан зочид буудалд байрлалгүйгээр буудлын 

бичиг хавсарган 135.0 мянган төгрөг авсан байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” 

хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.6/Анхан шатны баримтын үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, 

зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан хариуцна./  дахь заалтыг, Сангийн сайдын 

1992 оны 39-н тоот тушаал, Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын 2008 оны 250 дугаар 

захирамжийн хавсралт “Албан томилолтын зардлыг төлөвлөх, олгох журам”-ыг 

 2. Баян биж ХХК-ий харилцах данс руу 2019 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр  

54.0 мянган төгрөгийн утасны төлбөр шилжүүлсэн нь Улсын Их Хурлын “Монгол Улсын 



2016 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай”  2016 оны 09 дүгээр 

сарын 09-ний өдрийн 47 дугаар тогтоолын 2.в /Бараа үйлчилгээний зардлыг дараах 

байдлаар бууруулна./, 2.в.2/Албан тушаалтны гар утасны зардлыг төсвөөс 

санхүүжүүлэхгүй байх./ дахь заалтыг тус тус зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 189.0  мянган төгрөгийг аймгийн төрийн 

сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт 

тогтоосон байна.  

Эрүүл мэндийн төв: 

1. 13-33 ГАА улсын дугаартай Nissan Xtrail маркийн авто машинд 2018 онд 

засвар үйлчилгээ хийсэн тухай анхан шатны баримт үндэслэн, 2018 оны санхүүгийн 

тайланд өглөгөөр тусгаагүй байхад 165.7 мянган төгрөгийн засварын хөлсийг ажилтан 

Б.Отгонбаярт олгосон байгаа нь Төсвийн тухай хууль, нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 

хуулийг зөрчиж байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 165.7 мянган төгрөгийг аймгийн төрийн 

сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт 

тогтоосон байна. 

Тахийн тал багийн Ерөнхий боловсролын сургууль:  

/Санхүүгийн хяналт аудитын албаны төлөвлөгөөт бус хяналт, шалгалтаар/ 

Авлигатай тэмцэх газрын мөрдөн шалгах хэлтсээс ирүүлсэн 2019 оны 07 дугаар 

сарын 29-ний өдрийн 4/09 тоот албан бичгийн дагуу Бугат сумын Тахийн тал Бага 

сургуулийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанаас албан бичигт дурдсан асуудлаар 

хийсэн төлөвлөгөөт бус хяналт, шалгалтаар ажил олгогч, ажилтны төлөөлөл хооронд 

байгуулсан хамтын гэрээгүй, байгууллагын дотоод журамдаа хоол, унааны хөнгөлөлт 

олгох тухай заалт тусгаагүй, хуулийн хүчин төгөлдөр бус тушаал шийдвэр үндэслэн 12 

дугаар сарын цалин дээр сургуулийн захирлаар ажиллаж байсан Л.Бэлэгдэмбэрэлд 

34.0 мянган төгрөгийн, багш Б.Мөнхцэцэг, Ж.Бадмаараг, М.Ууганцэцэг, үйлчлэгч 

Х.Цэрэнханд, гэрээт ажилтан Т.Содномдорж, П.Мөнхнасан, М.Батжаргал нарт тус бүр 

128.0 мянган төгрөгийн, тухайн үед захирлаар ажиллаж байсан П.Лхамдаваа өөртөө 

94.0 мянган төгрөгийн, нийт 1024.0 мянган төгрөгийн хоолны мөнгө олгосон зөрчилд 

төлбөрийн акт тогтоож, биелэлтийг хангаж ажилласан байна. 

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

 Шилэн дансны цахим хуудсанд 147 мэдээлэл байршуулахаас 13 мэдээлэл 

хугацаа хоцорч мэдээллэсэн зөрчил илэрсэн байна. 

 

 

 



 ЗДТГ: 

Бугат сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний 

өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн тайланд холбогдох хуулийн хүрээнд аймгийн 

Аудитын газраас аудит хийж, “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

Шалгалтаар:  

Аудитаар 36896.0 мянган төгрөгийн алдаа, зөрчил илэрч 15530.0 мянган 

төгрөгийн төлбөрийн акт тогтоож, 21546.0 мянган төгрөгийн албан шаардлага 

хүргүүлсэн байна. Үүнд: 

ОНХС-с хэрэгжсэн төслийн хугацаа дууссан боловч 15530.0 мянган төгрөгийн 

малны мөнгийн төвлөрүүлээгүй нь малчидтай байгуулсан гэрээг  

Нягтлан бодох бүртгэлд 12000.0 мянган төгрөгийн бүртгэлтэй 20 толгой үнээ аль 

багийн хэнд байгаа нь тодорхой бус байгаа нь НББ-ийн тухай хуулийг. 

Малчин айлын мал эзэмших гэрээний хугацаа дууссан байхад 150 толгой 7806.0 

мянган төгрөгийн малыг дараагийн айлд шилжүүлж өгөөгүй байгаа нь  малчидтай 

байгуулсан гэрээг. 

Түлш шатах тослох материалын тайлангийн эцсийн үлдэгдэл нягтлан бодох 

бүртгэлээс 140.0 мянган төгрөгөөр, анхан шатны баримтыг нярвын тайланд бүрэн 

тусгалгүйгээр 1600.0 мянган төгрөгөөр дутуу илэрхийлж тайланг зөрүүсэн. 

Шилэн дансны цахим хуудсанд 51 мэдээлэл оруулахаас 46 мэдээлэл хугацаанд 

нь оруулсан 5 мэдээлэл хугацааа хоцроосон нь Шилэн дансны тухай хуулийг тус тус 

зөрчсөн гэж үзсэн байна. 

Эрүүл мэндийн төв: 

Бугат сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх 

болсон санхүүгийн тайланд холбогдох хуулийн хүрээнд аймгийн Аудитын газраас 

аудит хийж, “Зөрчилгүй” дүгнэлт өгсөн байна. 

Шалгалтаар дараах зөрчилүүд илэрсэн байна. 

 1.Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтанд орон нутагт ажилласны нэмэгдлийг 73.1 

мянган төгрөгөөр илүү олгосон. 

 2. Тушаал шийдвэргүйгээр устгалын комиссын шийдвэрээр 924.2 мянган 

төгрөгийн үнэ бүхий эм, боох материалыг актлаж устгасан. 

 3. Шилэн дансны хуулийг бүрэн хэрэгжүүлээгүй зэрэг зөрчилд 997.3 мянган 

төгрөгийн төлбөрийн акт тогтоож, 1 заалт бүхий 1 хугацаатай албан шаардлага 

хүргүүлсэн байна. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн Аудитын газраас тус цэцэрэгийн 2020 оны 

санхүүгийн үйл ажиллагаанд 2021 оны 02 дугаар сард аудит хийж,  зөрчилгүй санал 

дүгнэлт гаргасан байна. Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг хүснэгтээр харуулав 



 Хүснэгт-1 

д/д Алдаа зөрчлийн утга Мөнгөн дүн 
/мян.төг/ 

Шийдвэр Зөрчил гаргасан албан 
тушаалтан 

1 
Групп-д байдаг 1, тэтгэвэрт 
гарсан 1 ажилтнаас ЭМНДШ 

илүү суутгасан 

235.9 Төлбөрийн 
акт 

Эрхлэгч, ня-бо 

2 
Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн ур 
чадварын нэмэгдлийг илүү 

тооцож олгосон. 

185.4 Төлбөрийн 
акт 

Эрхлэгч, ня-бо 

3 Өмнөх аудитын төлөрийг 
төсвөөс төлсөн. 

441.2 Төлбөрийн 
акт 

Эрхлэгч, ня-бо 

4 Амралт, цалин давхардуулж 
олгосон. 

453.2 Төлбөрийн 
акт 

Эрхлэгч, ня-бо 

5 Цалингийн зардлаас ажил 
олгогчийн НДШ-д зарцуулсан. 

2078.4 

Зөрчил 
арилгуулах 
тухай албан 
шаардлага 

Эрхлэгч, ня-бо 

6 

      Шилэн дансны цахим 
хуудсанд тайлант онд 2 
дугаар сарын Төсвийн 
гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн 
шалтгаан тайлбарыг хугацаа 
хоцорч мэдээлсэн, 1-12 сард 
цалингийн зардлаас бусад 
таван сая төгрөгөөс дээш 
үнийн дүн бүхий орлого, 
зарлагын мөнгөн гүйлгээг 
мэдээллээгүй.  

- 

Зөрчил 
арилгуулах 
тухай албан 
шаардлага 

Эрхлэгч, ня-бо 

7 

        Өмнөх оны санхүүгийн 
тайлангийн аудитаар өгсөн 
Төсвийн шууд захирагч 
С.Долзодмаад хариуцлага 
тооцох албан шаардлагын 
хэрэгжилтийг хангуулаагүй 
байна. 

- Зөвлөмж - 

 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

Бугат сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн  2020 оны 12 дугаар сарын 31-

ний өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн тайланд холбогдох хуулийн хүрээнд аймгийн 

Аудитын газраас аудит хийж, “Зөрчилгүй” дүгнэлт өгсөн байна. 

    Шалгалтаар: 

1.Ажилтанд үндсэн цалинг амралтын цалинтай давхардуулан 75.8 мянган төгрөг 

олгосон.  

2. Ажилтанд 303.5 мянган төгрөгийг илүү тооцон олгосон. 

3.Ажилчидад олгосон цалингийн урьдчилгаанаас 150.0 мянган төгрөгийг дутуу, 

300.0 мянган төгрөг илүү суутгасан .  

4.Ажилчидын цалингаас хувь хүний орлогын албан татварыг суутгахдаа 644.0 

мянган төгрөгийн хөнглөлтийг дутуу, 70.0 мянган төгрөгийн татвар дутуу суутгасан.  

           5.Шатахууны зардлаас хувийн ажилд 198.0 мянган төгрөгийг зарцуулсан.  

6.Нягтлан бодох бүртгэлд 1882.0 мянган төгрөгийн авлага барагдуулаагүй. 



7. Шилэн дансны хуулийг бүрэн хэрэгжүүлээгүй зэрэг зөрчил илэрч 1741.3 

мянган төгрөгийн төлбөрийн акт тогтоож, 1882.0 мянган төгрөгийн 2 заалт бүхий 

хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

Тахийн тал багийн бага сургууль:  

 Аудитаар нийт 11701.0 мянган төгрөгийн зөрчил илэрч  224.4 мянган төгрөгийн 

төлбөрийн акт тогтоож, 11575.6 мянган төгрөгийн зөвлөмж хүргүүлсэн байна. Үүнд: 

Үндсэн цалинг амралтын цалинтай давхардуулан 124.4 мянган төгрөгийг 

олгосон. 

Цалингийн урьдчилгааг 100.0 мянган төгрөгөөр дутуу суутгасан боловч авлага 

үүсгээгүй. 

Түүвэрлэн үзсэн зардлын хэмжээнд үзэхэд 11575.6 мянган төгрөгийн гүйлгээг И-

баримтгүй хийсэн.  

Соёл мэдээллийн төв:  Зөрчил илрээгүй байна. 

Сум хөгжүүлэх сан: 

 Бугат сумын “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн 2020 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 өгсөн байна. Аудитаар: 

- Гэрээт хугацаанд сум хөгжүүлэх сангаас зээл авсан иргэдээр 12897.5.4 мянган 

төгрөгийн үндсэн зээл, 382.6 мянган төгрөгийн хүү төлүүлээгүйд төлбөрийн акт,  

- Гэрээний дагуу үндсэн зээлээ төлөөгүй иргэдэд нэмж 242.6 мянган төгрөгийн 

нэмэгдүүлсэн хүү ногдуулж, төлбөрийн акт, 

- Зээлийн гэрээний хугацаа дууссан 8 зээлдэгчээс 15083.7 мянган төгрөгийн 

зээлийг шүүхэд хандаж шийдвэр гаргуулаагүйд албан шаардлага, 

- Өмнөх аудитын шийдвэрээс иргэдээр төлүүлэх 9956.3 мянган төгрөгийн 

төлбөрийн актыг төлүүлээгүй байгаад албан шаардлага, 

- Шүүхэд өгсөн боловч эвлэрлийн хугацаа дууссан 2 зээлдэгчийн 8998.6 мянган 

төгрөгийн авлагыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газартай гэрээ байгуулан барагдуулах 

арга хэмжээ аваагүй зөрчилд албан шаардлага хүргүүлж, тус тус захиргааны акт 

үйлдсэн байна. 

 

 

 

 



        ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

       Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

1.  Жолоочийн тооцооны хуудсыг ажил үйлчилгээ үзүүлсэн тухай бүрт нь тогтмол 

хөтөлдөггүй, авсан шатахуундаа тааруулан бөөн дүнгээр бичдэг. Шатахууны 

зарцуулалтанд бүртгэлээр болон дотоод хяналтаар тавих хяналт сул байгаа нь  

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Монгол Улсын   Засгийн газрын 2011 оны 311 

дүгээр тогтоол.  

2. Тайлант онд эд хөрөнгийн тооллогыг хагас болон бүтэн жилээр хийх комисс 

томилсон шийдвэр огт гаргаагүй бөгөөд нягтлан бодогч Р.Нарантуяа ЗДТГ-ын 

хөрөнгөтэй хамтатган тоолдог гэх тайлбарыг өгсөн боловч  тооллого хийсэн баримт, 

илтгэх хуудас байхгүй байгаа нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” хууль,  

“Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулиудыг тус тус зөрчиж байна. 

Засаг даргын Тамгын газар: 

 1. Нягтлан бодогч Р.Нарантуяа нь 2019 оны санхүүгийн тайлангийн  аудитын 

ажлаар аймгийн төвд албан томилолтоор ажилласан бөгөөд томилолтын олговрыг 

тооцохдоо 1 хоног илүү тооцон үндсэн олговор 14.0 мянган төгрөг, буудлын мөнгө 36.0 

мянган төгрөг нийт 50.0 мянган төгрөгийг илүү тооцон олгосон. 

2. Албан томилолтын хуудас дээр томилолтоор ажиллуулахаар томилсон огноо, 

ажиллах хугацаа зэргийг тодорхой заагаагүй, шаардлага хангахгүй анхан шатны 

баримтыг үндэслэн, илтгэх хуудасгүйгээр  албан томилолтын олговрыг олгосон байна 

тухайлбал тус онд албан томилолтоор ажилласан албан хаагчдын дотоод албан  

томилолтын олговрыг 11, 12 сард олгосон ба олгохдоо хуурамч буудлын бичиг 

бүрдүүлэн нэр бүхий 6н албан хаагчдад /хүснэгт 1-р харуулав/ 540.0 мянган 

төгрөгийг олгосон байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 5 дугаар 

зүйлийн 5.1.4 / үнэн, зөв байх/, 13 дугаар зүйлийн зүйлийн 13.6 /Анхан шатны 

баримтын үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан 

хариуцна./   13 дугаар зүйлийн 13.7 /Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг 

бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг хориглоно./ дахь заалтуудыг тус тус зөрчиж 

байна.  

                                                                                              Хүснэгт-1 

д/д Албан хаагчдын нэрс 
Хуурамч анхан шатны баримтаар /буудлын 

бичиг/ олгосон томилолтын дүн 

1 Т.Сугармаа 72000 

2 Д.Одгэрэл 108000 



3 Ц.Энхтуул 36000 

4 А.Дуламсүрэн 36000 

5 Ц.Байгальмаа 108000 

6 С.Пүрэвсүрэн 180000 

Нийт дүн 540000 

 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан  590.0 мянган төгрөгийг аймгийн төрийн 

сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт 

тогтоов. Шийдвэрийн төслийг Засаг даргын тамгын газрын даргын үүргийг түр орлон 

гүйцэтгэгч, нягтлан бодогч нарт танилцуулав. 

      Тахийн тал багийн бага сургууль: 

 1. Бага ангийн багшаар ажиллаж байсан С.Бямбасүрэнд 2020 оны 09, 10 

дугаар сард анги даалтын нэмэгдэл 149.8 мянган төгрөгнөөс нийгмийн даатгалын 

шимтгэл 18.7 мянган төгрөг, ХХОАТ 13.1 мянган төгрөгийг тус тус суутгаж 117.9 мянган 

төгрөгийг С.Бямбасүрэнд олгоогүй байгаа нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 

12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 382 дугаар тогтоолын 4-ийн 3-т Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн багшид анги даасны 10 хувийн нэмэгдэл олгоно гэснийг зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 117.9 мянган төгрөгийг С.Бямбасүрэнд 

олгохоор төлбөрийн акт тогтоов. Сургуулийн захирал, нягтлан бодогч нарт захиргааны 

актын төслийг танилцуулав.  

Эрүүл мэндийн төв: 

1. Эрүүл мэндийн төвийн нягтлан бодогч Р.Нарантуяа нь аймгийн Орон нутгийн 

өмчийн газар тайлан тушаах ажлаар албан томилолтоор ажиллахдаа анхан шатны 

баримтыг хуурамчаар бүрдүүлж 72.0 мянган төгрөг илүү авсан байгаа нь Төсвийн 

тухай хууль, нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг зөрчиж байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 72.0 мянган төгрөгийг аймгийн төрийн 

сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт 

тогтоов. Шийдвэрийн төслийг Эрүүл мэндийн төвийн дарга, нягтлан бодогч нарт 

танилцуулав. 

 Соёлын төв. 

1. 2020 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн гүйлгээгээр түлш халаалтын 

зардлаас хэмнэгдсэн 1600.0 мянган төгрөгөөр 11 тонн нүүрс, 1м. куб мод худалдан 

авснаар баримт бүрдүүлэн, “Хөх-Алтайн Сутай” ХХК-ий харилцах дансанд шилжүүлсэн 

байна. Уг 1600.0 мянган төгрөгийг  шинээр баригдаж буй Соѐлын төвийн тохижилтод 

зарцуулахаар шийдвэрлэсэн, өнөөг хүртэл тус ААН-ээс авч чадаагүй тухайгаа 

холбогдох албан тушаалтнууд тайлбарлаж байлаа. Энэхүү үйлдэл нь Төсвийн тухай, 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг  



2. Байгууллагын дарга Г.Мядагмаа Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь 

заалтыг удирдлага болгон тушаал гаргажээ. Энэхүү үйлдэл.. 

3.  Шилэн дансны цахим цэсэнд “Хөрөнгө зарцуулах тухай” шийдвэрүүдийг 

байршуулаагүйгээс гадна мэдээлэл гараагүй гэж худал мэдээллэсэн нь Шилэн дансны 

тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийг  

4. Дизель хөдөлгүүртэй авто машинд А-80, АИ-92 бензин зарцуулдаг авто 

машинд А-80 зарцуулснаар жолоочийн тооцооны хуудас хөтөлж шатахуун зарлага 

олгосон нь  Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг 

5. Уран бүтээлийн зардлаас 4 удаагийн үйлдлээр 370.0 мянган төгрөгийг 

зарцуулсан байна. Ингэхдээ “Хөрөнгө зарцуулах тухай” тушаал гаргаагүй, шилэн 

дансны цахим системд мэдээлэл байршуулах боломжгүй болгосон нь “Шилэн дансны 

тухай”,  Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг  

6. 2020 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн гүйлгээгээр таван сая төгрөгөөс дээш 

үнийн дүнтэй 6875.0 мянган төгрөгийг “Хөх-Алтайн Сутай” ХХК –д шилжүүлсэн боловч 

мэдээлэлгүй орхигдуулсан нь  Шилэн дансны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийг тус тус 

зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбоотойгоор 1600.0 мянган төгрөгийг Орон нутгийн 

төсөвт төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, 7245.0 мянган төгрөгийн дүн бүхий 5-н 

заалттай хугацаатай албан шаардлага нэгийг хүргүүлэв. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолын 3 дугаар 

хавсралтыг удирдлага болгон тушаал гаргаж, 5-н ажилтанд ур чадварын нэмэгдэл 

1036.7 мянган төгрөгийг олгосон байна. Уг тогтоолын 3 дугаар хавсралтад Төрийн 

албан хаагчид докторын зэрэг, профессор цолны нэмэгдэл олгох талаар журамлаж 

тусгасан байна. 

Энэ зөрчил дутагдалтай холбоотойгоор 1036.7  мянган төгрөгийн дүн бүхий 1 

заалттай хугацаатай албан шаардлага нэгийг хүргүүлэв. 

 
НАЙМ: АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАЛЦАА, ЗӨВЛӨГӨӨ. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 354.7 мянган төгрөгийг 

аймгийн төрийн сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр, 

464.5 мянган төгрөгийг ажилтанд нөхөж олгохоор төлбөрийн акт тогтоож, 9,020.6 

мянган төгрөгийн дүн бүхий 7-н заалт бүхий албан шаардлага 2-ыг хүргүүлэв.  



Шалгалтанд хамрагдсан байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагааг шалгах 

явцад илэрсэн зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх талаар мэргэжил арга зүйн 

заавар, зөвлөгөө өгч ажиллав.   

       ЕС:  ДҮГНЭЛТ. 

Төсөвт байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд Санхүүгийн хяналт, 

аудитын албанаас 2020 онд хийсэн хяналт, шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг давтан 

гаргасан, өмнөх шалгалтаар өгөгдсөн албан шаардлага, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний саналын биелэлт туйлын хангалтгүй  байгаагаас харахад санхүүгийн 

зөрчлийг арилгах талаар санхүүгийн алба, нягтлан бодогч, холбогдох албан 

тушаалтнууд анхаарч ажиллаагүй байна гэж шалгалтын бүрэлдэхүүний зүгээс дүгнэж 

байна. 

Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр 2262.0 мянган төгрөг, ажилтанд буцаан 

олгохоор 117.9 мянган төгрөгийн төлбөрийн акт тогтоож, 8281.7 мянган төгрөгийн дүн 

бүхий 6-н заалттай албан шаардлагыг хүргүүлж ажиллалаа. 

Шийдвэрийн төслийг холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулсан болно.  

        10: ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНАЛ. 

        Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

1. Жолоочийн тооцооны хуудсыг тухай бүр стандартын дагуу тухай бүрт нь үнэн 

зөв хөтөлж хэвших. 

       2. Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэн ажиллах  

       3. Эд хөрөнгийн тооллогын хагас бүтэн жилээр чанартай хийж хэвших. 

         Засаг даргын Тамгын газар: 

1. Дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагааг сайжруулан идвэхжүүлэх 

2. Анхан шатны баримтын бүрдлийг хангаж ажиллах  

            Ерөнхий боловсролын сургууль: 

     1. Галч нарт хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн олгохдоо “Химийн 

бодистой харьцаж ажилладаг ажилтанд олгох хор саармагжуулах хүнсний 

бүтээгдэхүүний жагсаалт батлах тухай” Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 

2000 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн  171 дүгээр тушаалыг мөрдөж ажиллах. 

              2. Санхүүгийн гүйлгээ хийхдээ төлбөрийн хүсэлтэд сургуулийн захирал, 

нягтлан бодогч нар гарын үсэг зурж баталгаажуулж хэвших. 

             3. Байгууллагад худалдан авсан нүүрс, түлшний модыг худалдан авахдаа 

байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөл, дотоод хяналтын нэгжийн ажилтан, 

нягтлан бодогч нарыг байлцуулах.  

   Тахийн талын бага сургууль. 

1. Галч нарт хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн олгохдоо “Химийн 

бодистой харьцаж ажилладаг ажилтанд олгох хор саармагжуулах хүнсний 



бүтээгдэхүүний жагсаалт батлах тухай” Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 

2000 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн  171 дүгээр тушаалыг мөрдөж ажиллах. 

          2. Санхүүгийн гүйлгээ хийхдээ төлбөрийн хүсэлтэд сургуулийн захирал, нягтлан 

бодогч нар гарын үсэг зурж баталгаажуулж хэвших. 

Эрүүл мэндийн төв. 

1. Сумдын Эрүүл мэндийн төвүүд нь бие даасан нягтлан бодогчтой байдаг. Тус 

сумын эрүүл мэндийн төв нь сумын Засаг даргын Тамгын газрын нягтлан бодогчид  

40 хувийн цалин олгон ажил хавсруулан гүйцэтгүүлж байгааг өөрчлөн тусдаа нягтлан 

бодогчтой болох.  

2. Жолоочийн тооцооны хуудас, алсын дуудлагын журналын уялдаа холбоог 

сайжруулж анхан шатны баримтын бүрдүүлэлтийг сайжруулах. 

 

         Соёлын төв: 

         1.  Байгууллагын дотоод хяналтыг төлөвшүүлж, үр дүнтэй ажиллуулах талаар 

санаачлага гарган ажиллах.  

          2.  2020 оны санхүүгийн баримтыг үдэж, нүүрлэн архивын нэгж үүсгэх.  

Сум хөгжүүлэх сан: 

 1. Шүүхийн шийдвэр гарсан зээлдэгчийн материалыг нэн яаралтайгаар ШШГА-д 

хүргүүлж шийдвэрлүүлэх. 

 

  Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж, улсын байцаагчийн шийдвэрийн  

биелэлтийг хангуулж,  2021 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг 

даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр хариу ирүүлэхийг  

Бугат сумын Засаг дарга болон төсвийн шууд захирагчид, санхүү тасгийн дарга, 

нягтлан бодогч нарт шалгалтын бүрэлдэхүүний зүгээс үүрэг болгож байна. 
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