
 

 

  Санхүүгийн  хяналт шалгалт 
                                                                                              хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

 

 

  НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн 

төлөвлөгөө, тус  албаны  даргын  баталсан 2021 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн  

21-03/08/24 дугаартай удирдамжийн дагуу Говь-Алтай аймгийн Халиун сумын төсөвт 

байгууллагууд, “Сум хөгжүүлэх сан”, “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн 2020 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 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 Ч.Дулмаа ахалж, Санхүүгийн 

хяналт шалгалтын Улсын байцаагч Ц.Баттөр, А.Мөнхтөр, Б.Дэлгэрбаяр нарын 

бүрэлдэхүүнтэйгээр 2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны  өдрөөс 2021 оны 11 дүгээр 

сарын 15-ны 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 Халиун сумын /570001100 дугаартай улсын бүртгэлийн 

гэрчилгээ, 9017003 регистрийн дугаартай/ ИТХ-ын нарийн бичгийн даргаар 

Э.Төмөрчөдөр, А.Өнөрбаяр нар  , нягтлан бодогчоор Д.Ариунсанаа ,  Төсвийн 

ерөнхийлөн захирагчаар Т.Алтансүх, Ж.Амгаланбаатар нар, /0570001060 дугаартай 

улсын бүртгэлийн дугаартай, 9016686 регистрийн дугаартай/  Засаг даргын Тамгын 

газрын даргаар Ш.Оюунчимэг,  нягтлан бодогчоор Д.Ариунсанаа, /570001048 

дугаартай улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 9017127 регистерийн дугаартай/ 

Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгчээр О.Цэндсүрэн, нягтлан бодогчоор  Д.Буянхишиг,   /  

570001069  дугаартай улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 3244865 регистрийн 

дугаартай/ Соёлын төвийн эрхлэгчээр Ц.Нарангэрэл , нягтлан бодогчоор 

Г.Ичинхорлоо, /570001070 дугаартай улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 9016341 

регистрийн дугаартай/ Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, төсвийн шууд 

захирагчаар Б.Энхтуяа  нягтлан бодогчоор Д.Буянхишиг, /0570001069 улсын 

бүртгэлийн гэрчилгээ, 9016899 регистрийн дугаартай/ Олонбулаг багийн Ерөнхий 

боловсролын сургуулийн захирлаар Ч.Ойдов, нягтлан бодогчоор Д.Буянхишиг,  

/0570001070 улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, 9016783 регистрийн дугаартай/ Эрүүл 

мэндийн төвийн даргаар Д.Мөнхзул, нягтлан бодогчоор Г.Ичинхорлоо,  Төрийн 

сангийн мэргэжилтнээр Б.Оюунзул, Г.Ганцоож нар тус тус ажиллан төсвийн 

хөрөнгийг захиран зарцуулж ирсэн байна. 

Мөн  “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн хөрөнгийн гүйлгээний баримтын 1 дүгээр гарын 

үсгийг Засаг дарга  Т.Алтансүх,  Ж.Амгаланбаатар, 2 дугаар гарын үсгийг 

Д.Ариунсанаа   зурж сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулж иржээ. 

ТАВ: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

Халиун сумын ЗДТГ-ын холбогдох албан тушаалтнуудад e-office сүлжээгээр 

хяналт шалгалт хийх тухай удирдамжийг хүргүүлсэн болно. 

 Засаг дарга Ж.Мянганбаяр болон холбогдох албан тушаалтнууд аймгийн төвд 

хэлэлцүүлэгт оролцох ажлаар түр эзгүй байсан тул Засаг даргын орлогч Ц.Ганзориг, 

санхүүгийн албаны холбогдох албан тушаалтнуудад удирдамжийг танилцуулж, 

сумын Ахуйн үйлчилгээний буудлын өрөөнд байрлан, 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 Ч.Дулмаа СХШ-ын Улсын ахлах 
байцаагч 

ИТХ, Соёлын төв, 
 Ерөнхий боловсролын сургууль 



2 Б.Дэлгэрбаяр СХШ-ын Улсын байцаагч ЗДТГ, Цэцэрлэг 

3 А.Мөнхтөр СХШ-ын Улсын байцаагч Эрүүл мэндийн төв, ОНХС 

4 Ц.Баттөр СХШ-ын Улсын байцаагч Бага сургууль, “Сум хөгжүүлэх сан” 

 

 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт хийхэд: 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

2021 онд 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар шилэн дансны нэгдсэн 

цахим системд байршуулж, нийтэд мэдээллэвэл зохих  мэдээллээс 4 мэдээллийг 

хугацаа хоцорч байршуулсан байгаа бөгөөд төсвийн хэтрэлт, хэмнэлтийн 

шалтгааныг оновчтой бус байдлаар тайлбарласан байна. 

Засаг даргын Тамгын газар: 

Шилэн дансны нэгдсэн системд байршуулбал зохих 149 мэдээллээс 5 

мэдээлэл хугацаа хоцорч байршуулсан байна. 2021 оны тушаал шийдвэрүүдэд 

хяналт хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгаж ажиллав. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

2021 онд 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар шилэн дансны нэгдсэн 

цахим системд байршуулж, нийтэд мэдээллэвэл зохих  мэдээллээс 1 мэдээллийг 

хугацаа хоцорч байршуулсан байгаа бөгөөд төсвийн хэтрэлт, хэмнэлтийн 

шалтгааныг оновчтой бус байдлаар тайлбарласан байна. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

Шилэн дансны нэгдсэн системд байршуулбал зохих 149 мэдээллээс 1 

мэдээлэл хугацаа хоцорч байршуулсан байна. 2021 оны тушаал шийдвэрүүдэд 

хяналт хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгаж ажиллав. 

Эрүүл мэндийн төв: 

Шилэн дансны нэгдсэн системд байршуулбал зохих 149 мэдээллээс 18 

мэдээлэл хугацаа хоцорч байршуулсан байна.  

Соёлын төв: 

2021 онд 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар шилэн дансны нэгдсэн 

цахим системд байршуулж, нийтэд мэдээллэвэл зохих  мэдээллийг хугацаанд нь 

бүрэн  байршуулсан боловч төсвийн хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгааныг огт  

тайлбарлаагүй байна. 

Олонбулаг багийн Ерөнхий боловсролын сургууль: 

Шилэн дансны цэс хөтлөлттэй холбоотой зөрчилд аймгийн Төрийн аудитын 

газраас албан шаардлага хүргүүлсэн байна.  

Шилэн дансны цэс хөтлөлттэй танилцахад зарим нэгэн “Хөрөнгө зарцуулах 

тухай” шийдвэрийг байршуулаагүй орхигдуулсан. Тухайн цэсэнд байршуулах 

мэдээлэл гараагүй тохиолдолд утга төгөлдөр, бүтэн өгүүлбэрээр тайлбарлаагүй, 0 



цифрь тавьж хадгалсан зэрэг зөрчил байгааг анхаарч ажиллах үүргийг нягтлан 

бодогчид амаар танилцууллаа.  

Дотоод хяналтын талаар: 

Засаг даргын Тамгын газар: 

Байгаль орчны байцаагч Т.Сарангэрэлээр ахлуулсан 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй 

ажлын хэсэг 2020 онд дотоод хяналт хэрэгжүүлэн ажилласан байна. 2020 онд 6 ажил 

хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж ажил тус бүр дээр удирдамж батлуулан, илтгэх хуудас 

бичиж ажилласан байна.  

Эрүүл мэндийн төв: 

Байгууллагын дотоод хяналтын ажилтнаар дүн бүртгэгч бага эмч 

Б.Батсайханыг 2014 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/16 тоот тушаалаар 

томилсон байна. Тайлант онд дотоод хяналтын төлөвлөгөө боловсруулаагүй дотоод 

хяналтын талаар ямар нэгэн ажил зохион байгуулаагүй байлаа.  

Дотоод хяналт хариуцсан ажилтны эхнэр Б.Болортуяа нь тус Эрүүл мэндийн 

төвийн нярвын ажлыг гүйцэтгэдэг тул эд хариуцагчийн  үйл ажиллагаанд дотоод 

хяналтаар хяналт хийх боломжгүй байгаа нь шалгалтын явцад ажиглагдаж байв.  

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

Сургуулийн захирлын тушаалаар дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх багийг 3-н 

ажилтны бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан байна.  

Дотоод хяналтын багийн 2020 он, 2021 оны 1-6 сард хийх ажлын төлөвлөгөө, 

хийсэн ажлын тайлан алга болсон гэх шалтгааны улмаас хяналтад хамруулах 

боломжгүй байв. 

2021-2022 оны хичээлийн жилийн эхэнд буюу 2021 оны 4 дүгээр улиралд 

дотоод хяналтын чиглэлээр 9 багц ажлыг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөгөө 

боловсруулжээ.  

Төлөвлөгөөний дагуу эд хариуцагчийн хүнсний материалд дотоод хяналт 

хийсэн гэх боловч 2021 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн байдлаар хийсэн ажлын 

удирдамж тайлан байхгүй байна.  

 Олонбулаг багийн Ерөнхий боловсролын сургууль: 

 Тус сургуулийн тухайд дотоод хяналт хариуцсан ажилтан нэгж томилоогүй, 

хүнсний материал, нүүрс, мод, барилгын засварын материал худалдан авалт, 

зарцуулалтад хяналт байхгүйгээс зөрчил дутагдал дахин давтан гарч байгаагаас 

гадна уг зөрчлүүдийг арилгах талаар удирдлагын зүгээс сэтгэл гаргаж ажиллахгүй 

байгаа нь шалгалтын явцад ажиглагдаж байлаа.  

 Хүүхдийн цэцэрлэг: 

Байгууллагын даргын “Ажлын хэсэг томилох тухай” 2020 оны 01 дүгээр сарын 

21-ний өдрийн А/03 дугаар тушаалаар дотоод хяналтын нэгж томилсон байна. 2020 



онд 9 ажил хийхээр төлөвлөсөн боловч төлөвлөгөөнд тусгасан ажлыг хэрэгжүүлээгүй 

бөгөөд Олонбулаг багийн Хүүхдийн цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд 1 болон 8 дугаар 

сард очиж ажилласан тайланг хавсаргасан байна. 

Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгчийг байлцуулан дотоод хяналт хийхтэй холбоотой 

заавар зөвлөмж өгч ажиллав. 

Шалгалтын явцад хийгдсэн ажил: 

ИТХурал:  

Санхүүгийн анхан шатны баримтыг нэг бүрчлэн шалгахад дараах байдалтай 

байлаа. 

Тус сумын ИТХ-д 21 төлөөлөгч сонгогдон ажилладаг бөгөөд тайлант онд 

Урамшуулал олгох тухай сумын ИТХ-ын даргын захирамжаар сумын хурлын 21 

төлөөлөгчид 2020 оны 1, 2 дугаар улиралд  200.0 мянган төгрөг нийт 4200.0 мянган 

төгрөгийн урамшуулал олгожээ.  

2020 оны 1-5 дугаар саруудад санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэл 

дутуугаар шатахууны зардлыг зарцуулж байсан бөгөөд аймгийн Засаг даргын 

дэргэдэх санхүүгийн хяналт аудитын албаны төлөвлөгөөт хяналт шалгалтаар өгсөн 

үүрэг чиглэлийн дагуу дээрх зөрчлийг арилгасан байна. 

Засаг даргын Тамгын газар: 

Хяналт, шалгалтын явцад ЗДТГ-ын дансанд бүртгэлтэй компьютер, тоног 

төхөөрөмжид тооллого хийж, ахуйн үйлчилгээний байрны ашиглалт, эзэмшил, 

хамгаалалтын байдалтай танилцав. 

Халиун сумын Эрүүл мэндийн төв: 

 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагааг шалгах явцад харилцах дансны 

гүйлгээний баримтыг нэг бүрчлэн тулгаж ажиллалаа. 

Олонбулаг багийн төвийн эмнэлэгийн барилга байгууламжийн ашиглалт, 

хамгаалалттай газар дээр нь очиж танилцсан. 

 Ерөнхий боловсролын сургууль. 

Тус сургууль нь 300 хүүхдийн хүчин чадалтай бөгөөд 2021 оны 11 дүгээр 

сарын байдлаар 12 бүлэгт 192 хүүхэд суралцан  удирдах ажилтан 3,  багш 22, 

үйлчилгээний ажилтан 18,  нийт 40-н орон тоотойгоор ажиллаж байна.  

Сургуулийн дотуур байранд 33 хүүхэд, үдийн хоолонд 71  хүүхэд хамрагдаж 

байна. 

Тус сургууль нь туслах аж ахуй эрхлэн иргэн Д.Амаржаргалтай гэрээ 

байгуулан цалинжуулж 2 га газарт төмс, хүнсний ногоо тариулан дотуур байрны 

хүүхдийн болон үдийн хоолонд зарцуулж ирсэн байна.  

Эд хариуцагчийн тайлангаас харахад  

2020 онд дараах байдлаар хүнсний ногоог орлого авч зарлага болгосон байна.  



д/д 
Хүнсний ногооны 

нэр төрөл 
Хэмжээ /кг/ 

1 бүрийн үнэ 
/төгрөгөөр/ 

Нийт үнэ 
/төгрөгөөр/ 

1 Төмс 412 500 206000 

2 Лууван 176 500 88000 

3 Байцаа 689 600 413400 

4 Сонгино 3 1000 3000 

5 Манжин 34 500 17000 

Нийт дүн 
  

727400 

 

Хүнсний ногоог харьцангуй хямд үнээр тооцож хүнсэнд хэрэглэсэн байгаа нь 

хүүхдийн хоолны чанарт эергээр нөлөөлөх сайн талтай боловч ногоочныг төсвөөс 

тогтмол цалинжуулж тайлант онд 6683.8 мянган төгрөгийн цалин хөлс олгосон 

байгаа нь төсөвт сөргөөр нөлөөлж байна.  

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

  2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдөр Олонбулаг багийн Хүүхдийн 

цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай танилцан, хүнсний бүтээгдэхүүн, ажлын байранд 

ашиглагдаж байгаа тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшилд тооллого хийж хөрөнгийн 

бүртгэл, ашиглалт хамгаалалтын байдалд хяналт хийв. 

    2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр Халиун сумын Хүүхдийн цэцэрлэгт 

ажиллаж хүнсний агуулахад хадгалагдаж байгаа бүтээгдэхүүн болон компьютер, 

тоног төхөөрөмжид тооллого хийв. Тооллогоор 2020 онд хандиваар хүлээж авсан 

1299.9 мянган төгрөгийн үнэ бүхий зөөврийн компьютер дутагдаж байна. Тус 

зөөврийн компьютер нь цэцэрлэгийн эрхлэгчээр ажиллаж байсан О.Цэндсүрэнд 

байгаа бөгөөд 11 дүгээр сардаа багтааж хүлээлгэн өгөхөөр болов.  

   Тус Хүүхдийн цэцэрлэг нь сумын нэгдсэн халаалтад холбогдох сангийн 

холболтын ажлыг “Тэргүүлэн” ХХК-иар гүйцэтгүүлж нийт 9130.0 мянган төгрөг 

шилжүүлсэн боловч ажил гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулаагүй, байгууллагын өмч 

хамгаалах байнгын зөвлөлтийн дүгнэлт гаргуулаагүй, ажил хүлээн авсан акт 

үйлдээгүй байна. 

  Эд хариуцагч нь 2021 оны 9, 10 дугаар сарын бараа материалын тайлан 

гаргаагүй, хоолны цэсийн түүвэр хийгээгүй байсныг шалгалтын явцад нөхөж хийв. 

   Хүнсний материалын тайланд Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, нягтлан бодогч 

нарыг байлцуулан тулгалт хийж ажиллав.  

  Шалгалтын явцад Хүүхдийн цэцэрлэгийн 2021 оны тушаал шийдвэр, цалингийн 

тооцоололтой холбоотой амаар ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу холбогдох баримтанд 

хяналт, шалгалт хийж 2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр өөрийг нь байлцуулан 

холбогдох анхан шатны баримттай тулган баталгаажуулж, хариуг амаар өгч 

шийдвэрлэв. 

 



Соёл мэдээллийн төв: 

Хяналт шалгалтын хугацаанд тус байгууллагын номын санд байгаа ном болон 

үзвэрийн хувцасны ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, үлдэгдэлд соёлын төвийн 

эрхлэгч, нягтлан бодогч нарыг байлцуулан хяналт, тооллого хийлээ. 

Номын санч тухайн онд худалдан авсан номын бүртгэлийг тухай бүр нь үнэн 

зөв хөтөлдөлдөггүй, гэрээр олгосон номын бүртгэл жагсаалтыг тухай бүр бичдэггүй 

зэргээс шалтгаалан тооллого хийхэд хүндрэлтэй байлаа.  

Тайлбар: Эд хариуцагч нь аймгийн төврүү эмчилгээ хийлгэхээр явсан учир 

бусад хөрөнгөд тооллого хийх боломж байсангүй. 

Сум хөгжүүлэх сан: 

 
ХАЛИУН СУМЫН “СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САН”-ИЙН АВЛАГЫН ТООЦОО 

  
        

¹ Зээлдэгчийн нэр 

Зээлийн 

хэмжээ 

/төгрөг/ 

эхлэх 

огноо 

дуусах 

огноо 
Зориулалт 

Авлага 

Нийт 

авлагын 

үлдэгдэл 

тайлбар 

1 Р.Байгалбаатар 1000000 2011/11/25 2014/11/25 
модон эдлэлийн 

чиглэлээр 
1120646 Хугацаа хэтэрсэн 

2 Э.Мөнгөншагай 1500000 2011/11/25 2014/11/25 Рашаан савлах 204265 
Зээл төлөгдөж 

дууссан.Аудитаар 
алданги тооцогдсон. 

3 Б.Ишцог  2011/11/25 2014/11/25 Дэлгүүр 577,877 
Зээл төлөгдөж 

дууссан.Аудитаар 
алданги тооцогдсон. 

4 
Халиун өгөөж 

ХХК 
20000000 2011/11/25 2014/11/25 Хоршоог 8807575 Хугацаа хэтэрсэн 

5 Ш. Алтангэрэл 1500000 2012/01/25 2015/01/25 
Талх, нарийн 

боов 
1646729 Хугацаа хэтэрсэн 

6 Б.Мөнгөнхуяг  2012/01/25 2015/01/25 Үсчин 3056204 Хугацаа хэтэрсэн 

7 Б.Мөнхдөл 1500000 2013/02/08 2016/02/08 Гар утас засвар 2420100 Хугацаа хэтэрсэн 

8 Д.Оюунчимэг 3000000 2013/02/08 2016\02/08 
Канон, 

компьютерийн 
үйлчилгээ 

1502514 Хугацаа хэтэрсэн 

9 Д.Буяндэлгэр 15000000 2013/11/14 2021/11/14 
үхэр өсгөх 
чиглэлээр 

7148525 Хугацаа хэтэрсэн 

10 Х.Сүхбаатар 5000000 2013/11/14 2016/11/14 Түүхий эд  авах 4392620 Хугацаа хэтэрсэн 

11 Ш.Хандсүрэн 5000000 2013/11/14 2016/11/14 
Барилга, 

байгууламж 
засвар 

6024701 Хугацаа хэтэрсэн 

12 Ш.Сайнтуяа 1500000  2013/11/14 2016/11/14 Гутал засвар 1498707 Хугацаа хэтэрсэн 

13 М.Хайдав 6000000 2013/11/14 2016/11/14 
хадлангийн 

талбай хаших 
чиглэлээр 

3793534 Хугацаа хэтэрсэн 

14 Г.Мягмардаш 5000000 2013/11/14 2016/11/14 
Талх, нарийн 

боов 
6036230 Хугацаа хэтэрсэн 

15 Т.Сүхбаатар 3000000 2014/06/06 2017/06/06 
Газар 

тариалангаа 
өргөжүүлэх 

2014000 Хугацаа хэтэрсэн 

16 Б.Доржпалам 12000000 2014/11/06 2017/12/06 
үхэр өсгөх 
чиглэлээр 

12710879 Хугацаа хэтэрсэн 

17 Ж.Рина 5000000 2015/01/15 2018/01/29 
сүү цагаан идээ 

үйлдвэрлэх 
5763198 Хугацаа хэтэрсэн 

18 Ц.Зоригт 5000000 2015/10/20 2018/10/20 Үхэр 2908356 Хугацаа хэтэрсэн 

19 Р.Батбилэг 5000000 2016/08/24 2019/08/24 Сүүний үхэр 31294 13 Хугацаа хэтэрсэн 

20 А.Амарзаяа 6000000 2017/07/24 2020/07/24 Үхэржүүлэлт 6368582 Хугацаа хэтэрсэн 

21 Эвт  залаа 12000000 2017/07/16 2020/07/15 
Үйл ажиллагаа 

өргөтгөх 
10259083 Хугацаа хэтэрсэн 

22 Я.Сэсээр 21000000 2018/07/03 2020/07/03 Хашаажуулалт 19040357 Хугацаа хэтэрсэн 



23 Н.Будцэрэн 3000000 2017/08/31 2020/08\22 
блок 

үйлдвэрлэх 
3175626 Хугацаа хэтэрсэн 

24 Халиун шүтээн 16000000 2020\03\27 2023\03\27 
Хүнс, барааны 

дэлгүүрин 
худалдаа 

10245250 Хэвийн 

25 Б.Батсүх 10000000 2020\03\10 2023\03\10 
Сүүн чиглэлээр 

үхэр өсгөх 
6475000 Хэвийн 

дүн 127190558 
 

 

Төрийн сан дахь “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн 100051155401 тоот дансны үлдэгдэл 

2021 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн байдлаар 28428498 төгрөг байлаа. 

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

авч, хэлэлцэн санхүүжүүлэхээр зар тавьж,  нийт 3  төсөл  ирснийг  төсөл сонгон  

зөвлөлөөр хэлэлцэж 28000000 төгрөгийг олгосон байна. Мөн 2021 онд төсөл сонгон 

шалгаруулах зөвлөлд 6 төсөл ирснээс  дэмжиж 66000000  төгрөг олгохоор шийдвэр 

гарч, 5 зээлдэгчтэй гэрээ байгуулж, 62000000  төгрөгийг олгосон байна. Одоогоор 

гэрээ байгуулсан иргэдийн материалыг сум хөгжүүлэх сангийн программд шивээгүй 

тухайгаа тайлбарлаж байлаа.  

Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй зээлдэгчдийг аймгийн Сум 

дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд шилжүүлж, 8 зээлдэгчтэй холбоотой 

шүүгчийн захирамж гарсан байна. 

Санхүүжилт: 

д/д 
Санхүүжилт хуваарилсан 

он 
Санхүүжилтийн дүн  

/мян. төг/ 
Тайлбар 

1 2011 он 50,000.0 УТ 

2 2012 он 50,000.0 УТ 

3 2013 он 50,000.0 УТ 

4 2014 он 18,000.0 УТ 

5 - 15,213.0 
Ахуйн үйлчилгээний тоног 

төхөөрөмж 

6 - 320.0 Сургалт 

дүн 183533.0  

 

 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаанд хяналт хийх явцад 

дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. 

 2020 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, хэрэгжилт: 

 ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийг 

эрэмбэлэх ажлын хэсгийг сумын Засаг даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны А/06 

тоот захирамжаар томилж ажлын хэсэг  иргэдийн саналыг авч 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 19-ний өдрийн 42 дугаар тогтоол  /сумын 2020 оны төсөв батлах тухай/ -ын 

хоёрдугаар хавсралтаар  баталсан байна.  

Үүнд: 

д/д Төсөл арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын нэр Санхүүжүүлэх дүн /мян.төг/ 

1 Баяр наадам 5000.0 

2 Хадлан хаман боогч 15000.0 

3 Багуудын төвийн сандал, ширээ авах 4000.0 

4 Бэлчээрийн усан хангамж сайжруулах 10000.0 

5 Чацран багийн улаан буланг засварлах 5000.0 

6 Бэлчээрийн хортон устгах 4599.3 

7 Нэгдсэн халаалтын өргөтгөл хийх 10000.0 

8 Гамшгаас хамгаалах сан 10000.0 

Дүн 63599.3 

 

/Мянган төгрөг/ 

д/д 
Төсөл арга 

хэмжээ, хөрөнгө 
оруулалтын нэр 

Батлагдсан 
төсөв 

Гэрээний 
мөнгөн 

дүн 
/олгосон/ 

Худалдан авах 
ажиллагаанд 

мөрдсөн журам 

Гүйцэтгэгчийн 
нэр 

Тайлбар 

1 
Баяр наадмын 
арга хэмжээ 

5000.0 4960.0 ШХА  

100 хувь 
хувиарлан 

санхүүжилтийг 
олгосон 

2 
Бэлчээрийн 

хортон устгах 
4599.3 4587.8 ШХА 

Иргэдийн 
бүлэг 

Л.Оюунчимэг 

Гэрээ хийж 
санхүүжилтийг 

100 хувь 
олгосон 

3 
Гамшгаас 

хамгаалах  сан 
10.000   ААН 

Засаг даргын 
захирамжаар 
ковид 19 бүх 

нийтийн бэлэн 
байдлын үед 
зарцуулсан 

4 
Олонбулаг баг 
байр зүйн зураг 

900.0 900.0  Жеодетик ХХК 
Үлдэгдэл 

санхүүжилт 

Дүн 109599.7     

 

Дээрх төсөл хөтөлбөрүүдийн анхан шатны баримтыг нэгбүрчлэн тулгаж 

шалгалтад хамруулсан болно.  

 

 



           ЗУРГАА: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР: 

 Тус албаны зүгээс 2019, 2020 оны хяналт, шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу 

Халиун сумын төсөвт байгууллагууд, СХС-ийн 2018, 2019 оны санхүүгийн үйл 

ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийсэн болно. 

        Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

Засаг даргын Тамгын газар: 

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

өдрөөрх санхүүгийн тайланд “Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт өгсөн байна. Тус 

аудитаар: 

1. Шүүхийн шийдвэрээр төсвөөс олгосон 13029.9 мянган төгрөгийн цалингийн 

нөхөн олговрын авлагыг буруутай этгээдээр төлүүлж барагдуулаагүй, 

2. Бараа материалын мал амьтад дансанд 32400.0 мянган төгрөгийн малыг 

бөөн дүнгээр орлого авсан, 

3. Малжуулалтын гэрээг тулган баталгаажуулахад 1493.8 мянган төгрөгийн 2 

сарлаг гэрээгүй, аль багийн хэнд байгаа нь тодорхойгүй, эзэнгүй, 

4. Өмч хамгаалах зөвлөлийн шийдвэрээр 2202.2 мянган төгрөгийн бараа 

материал акталсан, 

5. Шилэн дансны цахим хуудсанд оруулбал зохих 1058168.8 мянган төгрөгийн 

28 мэдээллээс 715008.7 мянган төгрөгийн 26 мэдээллийг хугацаандаа мэдээлсэн, 

12335.0 мянган төгрөгийн 1 мэдээллийг мэдээлээгүй, 330825.1 мянган төгрөгийн 1 

мэдээллийг  байршуулаагүй, 

6. Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулалгүйгээр 17746.9 мянган төгрөгийн 

шатахуун бэлтгэсэн, 

7. Малчин айлын мал эзэмших гэрээний хугацаа 2013, 2015 онуудад дууссан 

байхад 318 толгой, 32400.0 мянган төгрөгийн малыг дараагийн айлд шилжүүлэн 

өгөөгүй, мал бодитоор байгаа эсэхийг нотлох боломжгүй зөрчилд албан шаардлага 

хүргүүлсэн байна. 

 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

Тус байгууллагын 2020 оны санхүүгийн тайланд Говь-Алтай аймаг дахь 

Төрийн Аудитын газраас санхүүгийн тайлангийн аудит хийж “Зөрчилгүй” санал 

дүгнэлт өгсөн байна. 

Шалгалтаар ажилтнуудад үр дүнгийн урамшууллыг дутуу тооцон олгосон 

зөрчил илэрч 362.6 мянган төгрөгийг ажилтнуудад нөхөн олгохоор төлбөрийн акт 

тогтоож 2255.0 мянган төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар хугацаатай албан 

шаардлага хүргүүлсэн байна. Шийдвэрийн хэрэгжилтийг хугацаанд нь биелүүлсэн 

байна. 



Эрүүл мэндийн төв: 

Халиун сумын Эрүүл мэндийн төвийн 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:  

1. Үндсэн хөрөнгийн 5113.9 мянган төгрөгийн засварыг шууд зардлаар 

тайлагнасан. Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлогыг 1050.0 мянган төгрөгөөр зөрүүтэй 

тайлагнасан. Мөнгөн гүйлгээний тайланд 900.0 мянган төгрөгийг тохиргоо хийгээгүй. 

Үр дүнгийн тайланд 731.8 мянган төгрөгийг зөрүүтэй тайлагнасан.  

2. Үндсэн цалинг амралтын цалинтай давхардуулан 157.6 мянган төгрөг илүү 

олгосон. 

3. Ажилчдад 408.4 мянган төгрөгийн үр дүнгийн урамшууллыг дутуу олгосон. 

4. Өмч хамгаалах зөвлөлийн шийдвэрээр 2423.7 мянган төгрөгийн бараа 

материал акталсан. 

5. Ажилтны 249.6 мянган төгрөгийн цалинг нийгмийн даатгалд дутуу 

тайлагнасан.  

6. Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээллэх 1611334.0  мянган төгрөгийн 28 

мэдээллээс 1081720.0 мянган төгрөгийн 22 мэдээллийг хугацаандаа мэдээлсэн, 

508170.0 мянган төгрөгийн 5 мэдээллийг хугацаа хоцорч мэдээлсэн 36423.0 мянган 

төгрөгийн 1 мэдээллийг байршуулаагүй байна.  

7. Малын ашиг шимийн орлогыг данс бүртгэлд тусгаагүй. 

8. Зардлыг түүвэрлэн үзхэд нэр бүхий 5 компани 6068.3 мянган төгрөгийн и-

баримтыг хэвлэж өгөөгүй, цахимаар илгээгээгүй  

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 566.0 мянган төгрөгийн төлбөрийн 

акт, 2673.3 мянган төгрөгийн албан шаардлага, 9760.2 мянган төгрөгийн алдааг 

залруулах шийдвэрийг хүргүүлсэн байна.  

 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

Халиун сумын Хүүхдийн цэцэрлэгийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн 

аудитаар “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. Тус аудитаар: 

1. Эрхлэгчийн үр дүнгийн урамшуулал, ур чадварын нэмэгдлийг 319.5 мянган 

төгрөгөөр дутуу тооцож олгосон зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож, 

2. Цалин, ажил олгогчийн ЭМНДШ-ийг 301.2 мянган төгрөгөөр гүйлгэж 

зарцуулсан,  

3. Шилэн дансны цахим хуудсанд тайлант онд хандив тусламжийн хэмжээ, 

түүний зарцуулалтын тайлан мэдээлээгүй зөрчилд албан шаардлага хүргүүлсэн 

байна. 



Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн 

аудитад Соёлын төвийн үйл ажиллагааг хамруулан шалгаж ААНБ-аас 1814.1 

төгрөгийн Э-баримтгүй худалдан авалт хийсэн зөрчилд зөвлөмж хүргүүлсэн байна. 

Олонбулаг багийн Бага сургууль: 

Тус сургуулийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд Төрийн 

аудитын газраас түүврээр аудит хийсэн байна. Аудитын шалгалтаар доорх зөрлүүд 

илэрснийг шийдвэрлэж ажиллажээ. Үүнд: 

Олонбулаг багийн Ерөнхий боловсролын сургууль нь цалингаас суутгасан 

668.4 мянган төгрөгийн ХХОАТ-ыг дутуу шилжүүлсэн. 

Олонбулаг багийн Ерөнхий боловсролын сургууль нь шилэн дансны цахим 

хуудсанд өмч, хөрөнгө зарцуулах 5,318.5 мянган төгрөгийн 3 шийдвэрийг мэдээлэлгүй 

орхигдуулсан зэрэг зөрчилд хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

Олонбулаг багийн Ерөнхий боловсролын сургууль нь ажилтнаас 400.0 мянган 

төгрөгийн цалингийн урьдчилгаа  дутуу суутгасан зөрчилд төлбөрийн акт тогтоосон 

байна. 

Сум хөгжүүлэх сан: 

 Халиун 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 15,205.9 

мянган төгрөгийн үндсэн зээл, 339.5 мянган төгрөгийн хүү, нийт 15,545.4 мянган 

төгрөгийн  төлүүлээгүй зөрчилд төлбөрийн акт, 

- Гэрээний дагуу үндсэн зээлээ төлөөгүй иргэдэд нэмж 3,309.3 мянган 

төгрөгийн алданги төлбөрийн акт, 

- Шилэн дансны цахим хуудсанд нийт 25 төрлийн мэдээлэл байршуулахаас 7 

мэдээллийг мэдээлээгүй,4 мэдээллийг зөрүүтэй мэдээлсэнд албан шаардлага, 

- Өмнөх аудитын шийдвэрээс иргэдээр төлүүлэх  150,075.7 мянган төгрөгийн 

төлбөрийн актыг төлүүлээгүй албан шаардлага өгөх, 

Зээлийн гэрээний хугацаа дууссан 39 зээлдэгчдээс  167,824.9 мянган 

төгрөгийн зээлийг шүүхэд хандаж шийдвэр гаргуулаагүй байна.   

- Шүүхэд өгсөн боловч эвлэрлийн хугацаа дууссан 3 зээлдэгчийн 10,583.9  

мянган төгрөгийн авлагыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газартай гэрээ байгуулан 

барагдуулах арга хэмжээ аваагүй . 

 



Орон нутгийн хөгжлийн сан: 

 1. ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх санал арга хэмжээний саналыг журмын 

дагуу иргэдээс аваагүй эрэмблээгүй нь Сангийн сайдын 2018 оны 9 дүгээр сарын 12-

ны өдрийн 228 дугаар тушаалын хавсралттай нийцэхгүй үнэн зөв байдал батламж 

мэдээллийг хангаагүй.  

2. ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын зураг төсөв, техник эдийн засгийн 

үндэслэл, төсвийн тооцоолол, төсөвт нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийж, хэрхэн 

шийдвэрлэх тухай санал тусгагдаагүй 63599.3 мянган төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 7 

ажлыг ИТХ-аар баталсан.  

3. Өмнөх онуудад болон тайлант онд хэрэгжсэн төсөл арга хэмжээний 

гүйцэтгэлд тавих хяналт сул. 

 4. Өмнөх шийдвэрийн үлдэгдэл болох 85.0 сая төгрөгийг барагдуулаагүй зэрэг 

зөрчлүүд илэрсэн бөгөөд дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан зөрчил арилгуулах 

2, сахилгын шийтгэл ногдуулах 1 албан шаардлагыг тус тус хүргүүлсэн байна. 

        ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал: 

 1.  Сумын ИТХ-ын төлөөлөгчдийн ажлын үр дүнг нь харгалзалгүйгээр 2020 оны 

1, 2 дугаар улиралд хавтгайруулан урамшуулал олгосон байгаа нь аймгийн ИТХ-ын 

2019 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолыг  

 2. 2020 оны 1-5 дугаар саруудад 1346.1 мянган төгрөгийн шатахууныг 

санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэл дутуугаар зарцуулсан байгаа нь “Нягтлан 

бодох бүртгэлийн тухай” хуулийг тус тус зөрчсөн байна. 

Засаг даргын Тамгын газар: 

1. 2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр байгууллагын дансанд бүртгэлтэй 

компьютер, тоног төхөөрөмжид тооллого хийхэд 2012-2016 онд сумын Засаг даргаар 

ажиллаж байсан Д.Эрдэнэдалайгийн эзэмшилд байсан, 2013 онд худалдаж авсан 

710.0 мянган төгрөгийн үнэтэй 1 ширхэг мини Ipad, 2016-2020 онд сумын Засаг 

даргаар ажиллаж байсан Т.Алтансүхийн эзэмшилд байсан, 2018 онд худалдаж авсан 

700.0 мянган төгрөгийн үнэтэй 1 ширхэг IPad, 2016-2020 онд Иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурлын даргаар ажиллаж байсан Б.Өнөржаргалын эзэмшилд байсан 

2018 онд худалдаж авсан 800.0 мянган төгрөгийн үнэтэй 1 ширхэг IPad, нийт 2210.0 

мянган төгрөгийн 3 ширхэг IPad дутагдаж байгаа нь Төрийн болон Орон нутгийн 

өмчийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.1 (өөрт олгогдсон эд хөрөнгийн бүрэн 

бүтэн байдлыг хангаж, үйл ажиллагааныхаа зорилгод нийцүүлэн зориулалтын дагуу 

эзэмшиж, ашиглах;) дэх заалтыг 



2. Байгууллагын ажилтан, албан хаагчдыг Ховд, Баян-Өлгий аймгууд болон 

Алтай таван богд чиглэлд аялуулах зорилгоор сумын Засаг даргын 2020 оны 07 

дугаар сарын 30-ны өдрийн “Хөрөнгө зарлага болгох тухай” А/50 дугаар захирамжаар 

1 литр нь 2000 төгрөгийн үнэтэй 300 литр шатахуунд 600.0 мянган төгрөг, иргэн 

Ш.Алтангэрэлд 680.0 мянган төгрөгийн жолоочийн хөлс, нийт 1280.0 мянган 

төгрөгийг Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс зарцуулахаар шийдвэрлэж, эд хариуцагч 

Н.Чинзоригийн хувийн харилцах дансруу жолоочийн ажлын хөлснөөс ХХОАТ суутган 

1212.0 мянган төгрөг шилжүүлсэн байна. Улмаар 2020 оны 07 дугаар сард 

зарцуулсан шатахууны тооцооллоос үзвэл Засаг даргын Тамгын газрын даргаар 

ажиллаж байсан Ш.Оюунчимэгийн гарын үсэгтэй шатахуун олгох хуудас үндэслэн 

иргэн Ш.Алтангэрэлд дахин  1 литр нь 2100 төгрөгийн үнэтэй 300 литр, нийт 630.0 

мянган төгрөгийн шатахуун олгож 1 ажлыг 2 эх үүсвэрээс давхар санхүүжүүлсэн, 

улмаар зориулалт бусаар зарцуулсан байгаа нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар 

зүйлийн 6.4.1 (Төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж зарцуулах), 16 

дугаар зүйлийн 16.5.5 (Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах) дахь 

заалтыг тус тус зөрчиж байна.  

Дээрх зөрчил дутагталтай холбогдуулан 2840.0 мянган төгрөгийг төсөвт 

төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, холбогдох албан тушаалтнуудад мэдэгдэв. 

3. Сумын Засаг даргын Тамгын газрын дансанд бүртгэлтэй Ахуйн үйлчилгээний 

байрны ашиглалт, хамгаалалт муу, зөвхөн Төрийн банкнаас түрээсийн орлого 

төвлөрүүлж байгаа боловч бусад өрөө нь бохир заваан, хаалга үүд нь эвдэрхий, 

хана цуурсан, зарим өрөөнд дүүжин тааз нурах эрсдэлтэй болсон, хаалганы цоожийг 

онгойлгох түлхүүр эзэмшигч нь хэн болох нь тодорхойгүй, хариуцах эзэнгүй байгаа 

нь Төрийн болон Орон нутгийн өмчийн тухай хуулийг 

4. Байгууллагын эзэмшилд байгаа 66-88 ГАҮ маркийн авто машинд зарцуулсан 

шатахууны жолоочийн тооцооны хуудаснаас бусад авто машинд зарцуулсан 

шатахуунд жолоочийн тооцооны хуудас бичээгүй байгаа нь Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.7 (Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй 

ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг хориглоно.) дахь заалтыг тус тус 

зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 2 заалт бүхий 1 албан шаардлага 

хүргүүлэв. 

 Эрүүл мэндийн төв: 

1. Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад орон нутагт ажилласны нэмэгдлийг 

тооцон олгохдоо дараах 2 албан тушаалтанд  178.9 мянган төгрөгийг  илүү тооцож 

олгосон байгаа нь  Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолын 



6 дугаар хасралт “Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид орон нутагт 

ажилласны  нэмэгдэл олгох журам”-ыг,  

 

д/д Овог нэр 
Албан 
тушаал 

Үндсэн 
цалин 

/мян.төгрөг/ 

Олгох 
хувь 

Олгосон 
хувь 

Илүү 
олгосон 

дүн 
/1сард / 

Илүү 
олгосон 

сар 

Нийт илүү 
олгосон дүн  
/ мян.төгрөг/ 

1 Б.Банзрагч НЭМА 723.4 15 20 36.1 3 108.5 

2 Б.Болорцэцэг 
Вакцинатор, 

нярав 
704.0 15 20 35.2 2 70.4 

Нийт дүн 178.9 

 

2. Тайлант онд ээлжийн амралтыг тооцон олгохдоо нэг өдрийн дундаж цалин 

хөлсийг буруу тооцон дараах нэр бүхий 6 албан хаагчдад 162.5 мянган төгрөгийг 

дутуу олгосон байгаа нь “Ээлжийн амралт олгох журам заавар батлах тухай” 

Монгол Улсын эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 06 дугаар сарын 

14-ний өдрийн 166 дугаар тушаалыг. 

Ээлжийн амралтын олговор /мян.төгрөгөөр/ 

1 Овог нэр Албан тушаал Олгосон дүн  Олговол зохих Дутуу тооцсон 

2 Н.Түмэндэмбэрэл Лабронт 1699.7 1727.9 28.3 

3 Д.Мөнхзул ЭМТ-н дарга 1179.9 1194.2 14.2 

4 С.Мядагбадам Сувилагч 1998.8 2020.6 21.8 

5 О.Олонбаяр Тогооч 1330.5 1365.5 35.0 

6 Ж.Цогбадрах Эх баригч 1856.7 1919.8 63.2 

дүн 162.5 

 

3.  2021 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр Олонбулаг багийн эмч 

О.Энхцэцэгийн эзэмшиж ашиглаж буй Халиун сумын Эрүүл мэндийн төвийн 

хөрөнгөд бүртгэлтэй ажлын байртай танилцаж ажиллалаа. Тус багийн эмнэлгийн 

байрыг хувь хүний агуулахын зориулалтаар ашиглаж байгаа нь Төрийн болон Орон 

нутгийн өмчийн тухай хуулийг тус тус зөрчиж байна. /фото зургаар баримтжуулан 

зургийг хавсаргав/. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

Төсөв захирагчийн гаргасан зарим тушаал нь хамааралгүй хууль эрх зүйн 

актыг үндэслэл болгосон, 

Ногоочныг тогтмол орон тоон дээр ажиллуулан төсвөөс цалинг олгож байгаа 

нь Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.4 дэх заалт /төсвийн байгууллагын 

үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх;/-ыг тус тус зөрчсөн зөрчил илэрлээ. 

 

 



        Олонбулаг багийн Ерөнхий боловсролын сургууль: 

1. Олонбулаг багийн сургуулийн хичээлийн танхим, гал тогоо, агуулахаар орж 

ашиглаж буй хөрөнгө агуулах дахь хөрөнгөтэй танилцаж ажиллалаа. 

Тус сургуулийн хөрөнгөд бүртгэлтэй эд хөрөнгийг бүртгэлжүүлж кодлоогүй, 

агуулахын бүртгэл хөтөлдөггүй зэрэг нь Эд хариуцагчийн эрх үүргийн дүрмийг 

2. Эд хариуцагч А. Мянганбаярын цалинг ТҮ-3-1 шатлалаар тооцож олгохоор 

шийдэрлэж, гүйцэтгэлийг хангаж ажилласан нь “Төрийн үйлчилгээний албан 

тушаалын зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 

2019 оны 276 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтыг 

 

3. Говь-Алтай аймгийн Шинэ-Алтай захад үйл ажиллагаа явуулдаг Даймонд 

төвийн О.Долгорсүрэнгийн зарлагын баримтыг үндэслэн иргэн Ж.Болдцэцэгийн 

хувийн харилцах дансанд 2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн гүйлгээгээр 

3250.0 мянган төгрөг, мөн 2020 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн гүйлгээгээр 

3250.0 мянган төгрөг, нийт 6500.0 мянган төгрөгийг шилжүүлж, барилгын засварын 

материал худалдан авсан байна. Иргэн Ж.Болдцэцэг нь барилгын материалын 

худалдаа хийдэггүй, спорт бараа, хувцас зардаг дэлгүүр ажиллуулдаг болох нь 

шалгалтын явцад тогтоогдов. Иргэн Ж.Болдцэцэгээс 6500.0 мянган төгрөгөөр 

барилгын материал худалдан авсан үйлдэл нь Нийтийн албанд нийтийн болон 

хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх 

тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1./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./ дэх заалтыг 

4. Олонбулаг багийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал Ч.Цэен-

Ойдовын гэр бүлийн хүний дүү Ж.Буянжаргалаас 4 удаагийн үйлдлээр 8500.0 мянган 

төгрөгийн үнэ бүхий нүүрс, мод худалдан авсан байна. Энэ үйлдэл нь Нийтийн 

албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1./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./ дэх заалтыг 

Нүүрс, түлээний худалдан авалтыг хүснэгтээр харуулав. 

д/д 
Бэлтгэн 

нийлүүлэгчийн 
нэр 

Нүүрс, 
түлээний 

нэр 

Хэмжих 
нэгж 

Нэгжийн 
үнэ 

/төгрөг/ 

Нийт 
үнэ 

/төгрөг/ 

Тайлбар 
 /зөрчил/ 

1 Ж.Буянжаргал нүүрс 6 тонн 200000 1200000 Гарал үүсэл, жингийн 



баримт байхгүй. 

2 Ж.Буянжаргал Түлшний мод 
20 

куб.метр 
150000 3000000 - 

3 Ж.Буянжаргал нүүрс 25 тонн 140000 3500000 
Гарал үүсэл, жингийн 

баримт байхгүй. 

4 Ж.Буянжаргал нүүрс 4 тонн 200000 800000 
Гарал үүсэл, жингийн 

баримт байхгүй. 

дүн    8500000  

 

 5. 2020 онд тээвэр шатахууны зардлаас 8-н удаагийн гүйлгээгээр 1527.4 

мянган төгрөгийг зарцуулсан байна. Жолоочийн тооцооны хуудсаар шатахуун 

зарцуулахдаа зөвхөн Toyota ipsum маркын 9556ГАҮ улсын дугаар бүхий бензин 

зарцуулдаг мотортой, сургуулийн захирлын гэр бүлийн хүн Ж.Төмөрбатын 

өмчлөлийн машинаар ажил гүйцэтгэснээр тусгажээ. Toyota ipsum маркын 9556ГАҮ 

улсын дугаар бүхий автомашинаар А-80, АИ-92, дизель түлш зарцуулснаар баримт 

бүрдүүлсэн 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 заалтыг 

 6. “Хөрөнгө зарлагадах тухай” Олонбулаг багийн Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн захирлын 2020 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн Б/04 дүгээр 

тушаалаар тус байгууллагад ажиллаж байгаад өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 20 

ахмад настанд тус бүр 20000 төгрөг, нийт 400000 төгрөгийн гарын бэлэг гардуулсан 

байна. Ингэхдээ тус байгууллагад хамааралгүй 3-н хүнд 60000 төгрөг олгосон нь 

Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1.төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй 

байхаар төлөвлөж, зарцуулах;/ дэх заалтыг  

 7. 2020 оны 03 дугаар сард тус сургуулийн хичээлийн танхимд гал гарсны 

улмаас үүссэн хохирлыг арилгаж, засварын ажлыг хийсэн байна. Ингэхдээ 

байгууллагын төсвийн хөрөнгөөр засвар хийснээр баримт бүрдүүлсэн боловч гал 

гарах үед жижүүрлэж байсан галч Т.Мөнх-Эрдэнэ хариуцлагаа хүлээж, 178.0 мянган 

төгрөгийн үнэ бүхий модон материалыг хувийнхаа хөрөнгөөр худалдан авч 

нийлүүлсэн тухай мэдээлэл тайланд тусгаагүй нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай” хуулийн 13 дугаар зүйлийн зүйлийн 13.6 /Анхан шатны баримтын үнэн 

зөвийг түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан хариуцна./ 

дахь заалтыг тус тус зөрчсөн байна. 

 

 Шалгалтаар нийт 16765.4 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлж, 16527.4 мянган 

төгрөгийн дүн бүхий 5 заалттай албан шаардлага 1-ийг хүргүүлж, орон нутгийн 

төсөвт төвлөрүүлэхээр 238.0  мянган төгрөгийн дүн бүхий төлбөрийн акт тогтоов. 



Захиргааны актын төслийг холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулж, нэмэлтээр 

тайлбар гаргуулж танилцуулгад хавсаргав. 

 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

1. Тооллогоор 2020 онд хандиваар хүлээн авсан 1299.9 мянган төгрөгийн 

зөөврийн компьютер дутагдаж байгаа нь Төрийн болон Орон нутгийн өмчийн тухай 

хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.1 (өөрт олгогдсон эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг 

хангаж, үйл ажиллагааныхаа зорилгод нийцүүлэн зориулалтын дагуу эзэмшиж, 

ашиглах;) дэх заалтыг зөрчсөн байна. 

 

          Соёлын төв: 
 
 1. Урлагийн хувцасны хадгалалт, хамгаалалт хангалтгүй эмх замбараагүй, 

худалдан авсан болон хандиваар авсан номын бүртгэл хөтлөлт хангалтгүй  байгаа 

нь “Эд хариуцагчийн эрх үүргийн дүрэм”-ийг  

 2020 оны 8 дугаар сард ажилтнуудыг ээлжийн амралттай байх хугацаанд 

цалин болон цалингийн нэмэгдлийг буруу тооцож 6 хүнд 681394 төгрөгийг илүү 

олгосон байгаа нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1./Ажилтны 

цалин хөлсийг хийснээр, цагаар, бусад хэлбэрээр хөдөлмөрийн үр дүнд нь 

тохируулан олгоно./дэх заалтыг тус тус зөрчсөн зөрчил илэрлээ.  

 Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 681.4 мянган төгрөгийг орон нутгийн 

төсөвт төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоов.  

Сум хөгжүүлэх сан: 

 1. Улаанбаатар хотод Эхлэл нэртэй ААН-д ажилладаг иргэн Цэрэннүрзэд 

овогтой Тогос-Эрдэнэд цахим байдлаар баримт бүрдүүлэн 20,000.0 мянган төгрөгийн 

зээлийг 2021 оны 09 дүгээр сард олгосон, 

 2. Хамтран зээлдэгчийн зураг бүхий анкет авч хувийн хэрэгт хавсаргаагүй, 

 3. Шаардлага хангасан зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагаа аваагүй, 

 4. Хугацаа хэтэрсэн зээлийг төлүүлэх ажлыг тухай бүр түргэн шуурхай зохион 

байгуулдаггүй, 

 5. Тухайн сум, орон нутагт бүртгэлтэй боловч урт хугацаагаар өөр газар оршин 

сууж, ажиллаж амьдарч байгаа иргэдэд зээл олгосон, эдгээр нь төлөгдөөгүй,  

 6. Сумын 60 жилийн ойн баяр ёслолын арга хэмжээг угтаж хашаажуулах 

хөтөлбөр хэрэгжүүлж, Я.Сэсээрийн нэр дээр 21,000.0 мянган төгрөгийн зээл гаргаж, 

уг ажлын хэрэгжүүлсэн боловч эргэн төлөгдөөгүй зэрэг нь “Сум хөгжүүлэх сангийн 

хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журам”-ыг зөрчсөн байна. 

ОНХС: 



1. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөнөөс 10 сая төгрөгөөс бага үнийн 

дүнтэй ажил гүйцэтгүүлэхдээ чөлөөт өрсөлдөөн, нээлттэй сонгон 

шалгаруулалтгүйгээр 2019 онд тус бүр нь 2000.0 мянган төгрөгийн гэрээний үнэтэй 3-

н багт мал услах зориулалт бүхий “Хөв байгуулах” ажил, 2020 онд 4578.0 мянган 

төгрөгийн гэрээний үнэтэй бэлчээрт тархсан хортон мэрэгчидтэй тэмцэх ажлыг 

Гүүбариач багийн малчдын бүлгийн ахлагч Л.Оюунчимэгтэй тус тус шууд гэрээ 

байгуулан санхүүжилтыг нь олгосон байгаа нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар 

зүйлийн  6.4.4  /хуульд өөрөөр заагаагүй бол бараа нийлүүлэх, ажил гүйцэтгэх, 

үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийг чөлөөт өрсөлдөөн, нээлттэй сонгон 

шалгаруулалтын аргаар сонгох/ дэх заалтыг 

2. Хөв байгуулах ажлын гүйцэтгэгчээс ажил хүлээлгэн өгөхөөр ирүүлсэн 

хүсэлтийн дагуу Сумын ЗДТГ-ын даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 

А/24 тоот тушаалаар Сүүж, Олонбулаг багийн нутагт хөв байгуулах ажлыг хүлээн 

авах ажлын хэсэг томилсон байна. Ажлын хэсгийн  дүгнэлтээр дээрх ажлуудыг 

шаардлага хангаагүй гэж үзэн гэрээнд заасан ажлыг бүрэн хийж гүйцэтгэн, 2021 оны 

05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс өмнө хүлээлгэн өгөхийг иргэн Д.Дагвадорж, 

Н.Батбаяр нарт даалгасан боловч өнөөдрийг хүртэл хийж гүйцэтгээгүй, хүлээлгэн 

өгөх хүсэлтээ ирүүлээгүй хугацаандаа ажлаа хүлээлгэн өгөөгүй байгаа нь хөв 

байгуулах техникийн тодорхойлолт болон  ажил гүйцэтгэх гэрээг 

3. Л.Мягмаржав ахлагчтай малчдын бүлэг 2000.0 мянган төгрөгийн гэрээний 

үнэ бүхий Гүүбариач багийн Нуурын модонд “Хөв байгуулах” ажлыг хүлээлгэн өгөх 

гэрээнд заасан хугацаа дууссан, улмаар гэрээний хугацааг дахин сунгаж 2021 оны 07 

дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор хийж гүйцэтгэхээр тохиролцсон бөгөөд өнөөдрийн 

байдлаар уг газарт ямар нэгэн ажил огт хийгдээгүй, гүйцэтгэгч гэрээнд заасан үүргээ 

биелүүлээгүй байхад захиалагч тал гэрээг цуцалж холбогдох арга хэмжээ аваагүй 

байгаа нь Иргэний тухай хуулийн 225 дугаар зүйлийн 225.1 /Талуудын аль нэг нь 

гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчсөн бөгөөд үүрэг гүйцэтгэх нэмэлт хугацаа 

тогтоосон боловч үр дүн гараагүй бол нөгөө тал гэрээнээс татгалзах эрхтэй/, 

Сангийн сайдын 2018 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 228 дугаар тушаалаар 

батлагдсан “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”, ЗДТГ-н 

дарга Ш.Оюунчимэг, малчдын бүлгийн ахлагч Л.Мягмаржав нарын  хооронд 

байгуулсан 2019 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн ОНХС-14 дугаартай “Халиун 

сумын Гүүбариач багт нуурын модонд хөв байгуулах” гэрээг  

4. Ажил гүйцэтгэгч иргэдийн бүлгийн ахлагч Л.Мягмаржаваас ирүүлсэн 

өргөдлийн дагуу ажил хүлээлгэн өгөх гэрээний  хугацааг 2021 оны 07 дугаар сарын 

01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд сунгасан боловч гүйцэтгэгч нь сунгасан хугацаанд 

ажлыг хүлээлгэн өгөөгүй, 2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар нийт 



1000.0 мянган төгрөгийн алданги төлүүлээгүй байгаа нь Иргэний тухай хуулийн 227 

дугаар зүйлийн 227.1 /Гэрээний нэг тал үүргээ зөрчсөн бол нөгөө тал нь гэрээнээс 

татгалзсантай холбогдон учирсан хохирлыг арилгуулахаар шаардах эрхтэй/, 232 

дугаар 232.4. /Анз нь торгууль, алданги гэсэн төрөлтэй байна. Анзын нийт дүн 

гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 50 хувиас хэтэрч болохгүй/,  ОНХС-14 

дугаартай ажил гүйцэтгүүлэх  гэрээний 12 дахь хэсэг /гэрээнд заасан хугацаанд 

ажлыг хүлээлгэж өгөхгүй бол өдрийн гэрээний үнийн дүнгийн 0,5 хувиар тооцож 

алданги төлүүлнэ. /-ийг тус тус зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчил дутагталтай холбогдуулан 1600.0 мянган төгрөгийг сумын 

ОНХС-ийн дансанд, 1000.0 мянган төгрөгийг  төсөвт төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт 

тогтоож, холбогдох албан тушаалтнуудад мэдэгдэв. 

НАЙМ: АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАЛЦАА, ЗӨВЛӨГӨӨ. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 4938.3 мянган 

төгрөгийг аймгийн төрийн сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд 

төвлөрүүлэхээр, 162.5 мянган төгрөгийг ажилтанд нөхөж олгохоор, тус сумын ОНХС-

д төвлөрүүлэхээр 1600.0 мянган төгрөгийн төлбөрийн актыг тус тус тогтоож, 17827.3 

мянган төгрөгийн дүн бүхий 8 заалттай албан шаардлага 3-ыг хүргүүлснээс гадна 

илэрсэн зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх талаар мэргэжил арга зүйн заавар, 

зөвлөгөө өгч ажиллав.   

       ЕС:  ДҮГНЭЛТ. 

“Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн тухайд гэрээнд заасан хугацаанд гүйцэтгэлээ 

тооцож, техникийн тодорхойлолтын дагуу ажлаа хүлээж аваагүй, гүйцэтгэгчийг 

шахаж шаардаж, хяналт тавьж ажиллаагүй, төсөвт байгууллагуудын тухайд ажлаас 

чөлөөлөгдсөн албан тушаалтнуудтай эд хөрөнгийн тооцоо хийж, хэрэглэж байсан 

тоног төхөөрөмжийг хүлээж аваагүйгээс хөрөнгө дутагдсан, Олонбулаг багийн 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн тухайд “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 

ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай” 

хуулийг мөрдөж ажиллаагүй, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналтыг 

хэрэгжүүлээгүй зэргээс үүдэн зөрчил үүсэх шалтгаан болжээ гэж  шалгалтын 

бүрэлдэхүүний зүгээс дүгнэж байна. 

“Сум хөгжүүлэх сан”-ийн тухайд 

Одоогийн тооцоогоор 110 сая төгрөг эрсдэлд орж, урт хугацаагаар төлөгдөхгүй 

байгаагаас гадна төлөхгүй байж болдог юм байна гэдэг ойлгоц зээлдэгчдэд 

төрүүлсэн төрийн байгууллагын хурдгүй, зүтгэлгүй үйлдлээс болж, “Сум хөгжүүлэх 

сан” –аас хөнгөлөлттэй зээл хүссэн тус сумын иргэд, ААН-ийн боломжийг хаасан 

байна гэж дүгнэж байна. 

 



        10: ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНАЛ. 

        Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

 1. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын гаргаж байгаа тогтоол, захирамж 

шийдвэрт холбогдох хуулийн заалтыг тодорхой тусгаж байх.     

 2. ИТХ-н төлөөлөгч нарт урамшуулал олгохдоо ажлын үр дүн тайланг улирал 

бүр дүгнэж байх.  

Засаг даргын Тамгын газар: 

1. Тушаал шийдвэрийг архив, бичиг хэргийн ажилтан хариуцаж шилэн дансанд 

тухай бүр байршуулах. 

2. Ажил гүйцэтгэх гэрээгүйгээр ажил гүйцэтгүүлэхгүй байх. 

3. Томилолтын олговорт буудлын мөнгө олгох тохиолдолд QR кодтой баримт 

хавсаргах. 

           Ерөнхий боловсролын сургууль: 

 Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль эрх зүйн актыг сайн судалж, 

үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах. 

 Дотоод хяналтын ажлыг үр дүнтэй болгох, цалингийн сан боломжтой бол 

дотоод хяналтын ажилтан (баг)-д цалингийн урамшуулал олгох боломжийг судлах.  

Олонбулаг багийн Ерөнхий боловсролын сургууль: 

              1. Удирдлагаас гаргаж буй тушаал шийдвэрүүдтэй танилцахад хуулийн 

заалтыг буруу хэрэглэсэн, бичиг хэргийн стандартад нийцээгүй байгаад анхаарч 

ажиллах. 

  2. Түлээ нүүрс, хүнс, бараа материалын худалдан авалт, чанарт дотоод 

хяналтын нэгжийн зүгээс тогтмол хяналт хийж, тухай бүр тэмдэглэл хөтөлж хэвших. 

 3. Хагас, бүтэн жилээр төсвийн зарцуулалтыг байгууллагын аппаратын 

хуралд тайлагнах.  

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

1. Ажил гүйцэтгэх гэрээгүйгээр ажил гүйцэтгүүлэхгүй байх. 

2. Тушаал шийдвэрийн үндэслэлийг хянах, тушаал шийдвэрийг архив, бичиг 

хэргийн ажилтан хариуцаж, шилэн дансны цахим системд тухай бүр байршуулах. 

3. Дотоод хяналтын жилийн төлөвлөгөөнд тусгасан ажил тус бүр дээр удирдамж 

боловсруулан удирдлагаар батлуулж, гүйцэтгэлийг ханган ажиллаж, илтгэх хуудсыг 

зурган тайлангаар баталгаажуулах. 

4. Хүнсний материалын тендер сонгон шалгаруулалтыг үр дүнтэй зохион 

байгуулах. 

5. Багш нарт ур чадварын нэмэгдэл олгохдоо Боловсрол шинжлэх ухааны сайд, 

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2021 оны 02 



дугаар сарын 01-ний өдрийн “Шалгуур үзүүлэлт шинэчлэн батлах тухай” 

А/35/А/10/А/01 тоот тушаалыг мөрдөж ажиллах. 

6. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн ерөнхий мэдээллийг 

шилэн дансны цахим системийн хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалт хэсэгт 

мэдээлэх. 

7. Үндсэн хөрөнгийг кодолж бүртгэх. /Тооллогоор санхүүгийн программд ижил 

нэрээр бүртгэсэн олон нэр төрлийн суурин болон зөөврийн компьютерийг ялгаж 

мэдэх боломжгүй хэдэн онд, ямар үнийн дүнгээр хүлээж авсан эсэх нь тодорхойгүй 

байна./ 

8. Дотоод хяналтын нэгж нь хүүхдийн өдөр тутмын хоолны цэсэнд бичигдэж 

байгаа хүүхдийн тоо, хоолны орц нормд хяналт хийж, хүнсний материалын түүвэртэй 

тулган, хүнсний материалын бодит үлдэгдэлд тооллого хийх ажлыг улирал тутамд 

төлөвлөн хэрэгжүүлэх. Нягтлан бодогч хагас бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан 

гаргахдаа бараа материалын тайланд үр дүнтэй хяналт хийж ажиллах. 

 Эрүүл мэндийн төв: 

1.  Шилэн дансны цахим хуудсан мэдээллэх мэдээллийг цаг тухай бүрт нь 

үнэн зөв байршуулж хэвших. 

Соёлын төв: 

           1. Соёл мэдээллийн төвийн танхимд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аливаа 

арга хэмжээнээс түрээсийн төлбөрийг авч төсвийн хөрөнгийн үр ашгийг 

нэмэгдүүлэхэд анхаарах. 

             1. Байгууллагын удирдлага, нягтлан бодогч нар хөрөнгийн ашиглалт, 

хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэл тооцоонд тогтмол хяналт тавьж ажиллах 

Сум хөгжүүлэх сан: 

 1. Гэрээний дагуу зээлээ төлөөгүй зээлдэгчдийг нэн яаралтай шүүхэд 

шилжүүлэх. 

 2. Зээл олголтыг зогсоож, зээл төлүүлэх ажил дээр онцгой анхаарах. 

 3. Аудитын байгууллагын зөвлөмж, захиргааны актын хэрэгжилтийг хангаж 

ажиллах.   

 4. Хамтран зээлдэгчийн зураг бүхий анкет авах, Зээл төлөхөд хариуцлага 

хүлээх чадвартай, зээлдэгчийн ойрын хамааралтай бүхий иргэнийг хамтран 

зээлдэгчээр татан оролцуулах. 

 5. Шүүгчийн захирамж гарсан зээлдэгчдийн холбогдох материалыг аймгийн 

ШШГГ-т нэн яаралтай хүргүүлж, шийдвэрлүүлэх. 

6. Одоогийн тооцоогоор 110 сая төгрөг эрсдэлд орсон байгаад онцгой анхаарч 

ажиллах. 



  Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж, Улсын байцаагчийн шийдвэрийн  

биелэлтийг хангуулж,  2021 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг 

даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр хариу 

ирүүлэхийг  Шарга сумын Засаг дарга болон төсвийн шууд захирагчид, санхүү 

тасгийн дарга, нягтлан бодогч нарт шалгалтын бүрэлдэхүүний зүгээс үүрэг болгож 

байна. 
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