
 

 

Төлөвлөгөөт бус хяналт, шалгалт  

хийсэн дүнгийн тухай 

  

 

НЭГ: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

Шарга сумын Засаг даргаас аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргад 

ирүүлсэн 2021 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 01/25 дугаар албан бичгийн дагуу 

тус сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа, 2017-2020 

оны эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгө, шинэ барилга ашиглалтад орсонтой 

холбоотойгоор иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас хүлээн авсан хандив 

тусламжийн хөрөнгийн бүрдүүлэлт болон зарцуулалт нь “Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн тухай”, “Төсвийн тухай”,  “Эрүүл мэндийн тухай”, “Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай”, “Шилэн дансны тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулиуд болон тэдгээртэй 

нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудтай нийцэж байгаа эсэхийг “Төрийн хяналт 

шалгалтын тухай” хуулийн хүрээнд шалгаж, зөрчил дутагдал илэрсэн тохиолдолд 

холбогдох хуулийн дагуу шийдвэрлэх, ирээдүйд учирч болох эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөхөд хяналт шалгалтын зорилгыг 

чиглүүлэн ажиллалаа. 

ХОЁР: ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

Шалгалтыг Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга, СХШ-ын Улсын 

ахлах байцаагч Д.Ганзориг ахалж, СХШУАБ Ч.Дулмаа, А.Бүрэндэлгэр, СХШУБ 

Ц.Баттөр, А.Мөнхтөр, Б.Дэлгэрбаяр нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр 2021 оны 01 

дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 01 дүгээр сарын 21-ний өдрийг дуустал мөн 01 дүгээр 

сарын 24, 25-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэв. 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДСАН МАТЕРИАЛ. 

Эрүүл мэндийн төвийн 2017-2020 оны санхүүгийн анхан шатны баримтаас 

санхүүгийн тайлан хүртэлх баримтууд, эд хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл, 

тооллогын материалууд, тушаал, шинэ барилгын тохижилт, нээлтийн арга 



хэмжээнд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас өгсөн хандив тусламжаар авсан 

хөрөнгийн баримт материал шалгалтад бүрэн хамрагдав. 

ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДСАН ОБЪЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Шарга сумын Эрүүл мэндийн төв нь  570001068 тоот улсын бүртгэлийн 

гэрчилгээ, 9017798 тоот регистрийн дугаартай, эрүүл мэндийн анхан шатны 

тусламж, үйлчилгээг иргэдэд хүргэх үндсэн чиг үүрэгтэйгээр тус сумын 4 багт үйл 

ажиллагаа явуулдаг бөгөөд, төсвийн шууд захирагчаар С.Цогзолмаа, Л.Ундрах, 

нягтлан бодогчоор Л.Оюунбилэг, эд хариуцагчаар Б.Гэрэлцэцэг, Д.Нэргүй нар 

ажиллан төсвийн хөрөнгийг захиран зарцуулж ирсэн байна. 

ТАВ:  ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ. 

2021 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн  14-н цагт сумын Эрүүл мэндийн 

төвийн албан өрөөнд удирдамжаа танилцуулж, Ерөнхий боловсролын сургуулийн 

дотуур байранд баримт, материалыг хүлээн авснаар санхүүгийн хяналт шалгалтыг 

эхлүүлэв. Санхүүгийн баримтыг Санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын ахлах 

байцаагч, Улсын байцаагчдад дараах байдлаар хуваарилав. 

д/д Овог нэр Албан тушаал Санхүүгийн баримт 

1 Д.Ганзориг 
Санхүүгийн хяналт, аудитын 

албаны дарга, СХШ-ын 
Улсын ахлах байцаагч 

Шинэ барилгын тохижилт, 
нээлтийн арга хэмжээнд иргэд, 
аж ахуйн нэгж байгууллагаас 

өгсөн хандив тусламжаар 
авсан хөрөнгө 

2 Ч.Дулмаа 
СХШ-ын Улсын ахлах 

байцаагч 
2020 оны санхүүгийн үйл 

ажиллагаа 

3 А.Бүрэндэлгэр 
СХШ-ын Улсын ахлах 

байцаагч 
2019 оны бараа материал, 

үндсэн хөрөнгө 

4 Ц.Баттөр СХШ-ын Улсын байцаагч 
2020 оны бараа материал, 

үндсэн хөрөнгө 

5 Б.Дэлгэрбаяр СХШ-ын Улсын байцаагч  
2018 оны бараа материал, 

үндсэн хөрөнгө 

6 А.Мөнхтөр СХШ-ын Улсын байцаагч 
2017 оны бараа материал, 

үндсэн хөрөнгө 

 

Сумын Эрүүл мэндийн төвийн 2017-2020 оны санхүүгийн анхан шатны 

баримт, шинэ барилгын тохижилт, нээлтийн арга хэмжээнд иргэд, аж ахуйн нэгж 

байгууллагаас өгсөн хандив тусламжийн баримтыг нэг бүрчлэн тулган шалгасны 

зэрэгцээ бараа материал, үндсэн хөрөнгийн үлдэгдэлд тооллого хийв. Нормын 



хувцас олголт, хүнсний материал зарцуулалт зэрэгтэй холбоотой илэрсэн 

зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх талаар холбогдох албан тушаалтнуудад 

заавар зөвлөмж өгч ажиллалаа. 

Шинэ барилга ашиглалтад орсонтой холбоотойгоор иргэд, байгууллагаас 

хүлээн авсан хандив тусламжийн хөрөнгө 

Иргэд, хөдөлмөрчдөөс шинэ барилгын тохижилт, нээлтийн арга хэмжээнд 

өгсөн хандив тусламжийн талаарх мэдээллийг хүлээж авах тухай зарыг 3 цэгт 

байршуулсан боловч ямар нэгэн мэдээлэл ирүүлээгүй болно. 

Тус байгууллага шинэ барилга ашиглалтад хүлээн авсантай холбоотойгоор  

иргэд, байгууллагуудаас авсан хандивын талаар бүх сумын Эрүүл мэндийн төв, 

аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлэг, хандив өгсөн жагсаалтад бичсэн 

зарим иргэдтэй утсаар холбогдон, тодруулга авлаа. 

Шинэ барилгын тохижилт, нээлтийн арга хэмжээнд иргэд, аж ахуйн нэгж 

байгууллагаас өгсөн хандив тусламжаар авсан хөрөнгийг нүд үзэн тоолж, өгсөн 

хөрөнгийг бүртгэлд тусгасан эсэхийг тулган шалгав. 

 2018 оны үндсэн хөрөнгө, бараа материал: 

 Хяналт, шалгалтын явцад 2018 оны санхүүгийн анхан шатны баримтаас 

эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгөтэй холбоотой ажил гүйлгээнүүдийг 

түүвэрчлэн санхүүгийн тайлан болон эд хариуцагчийн тайлантай тулгав. 

 Шатахуун зарцуулалтыг нэхэмжлэх, шилжүүлэг, шатахуун олгох хуудас, 

алсын дуудлагын журнал, жолоочийн тооцооны хуудсанд тулгалт хийж холбогдох 

албан тушаалтнуудыг байлцуулан заавар зөвлөгөө өгч ажиллав. 

2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа: 

Эрүүл мэндийн төвийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт бус хяналт 

шалгалт хийх удирдамжийг 2021 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 20 цаг 20 

минутад сумын Засаг дарга С.Сүхбаатарт албан өрөөнд нь танилцуулан тус 

байгууллагын нягтлан бодогч, эд хариуцагч нарыг байлцуулан 2020 оны 1-10 

дугаар саруудын санхүүгийн анхан шатны баримтуудыг дугаарлуулан хүлээн авч 

хяналт шалгалтын ажлыг эхлэв. 

2021 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 10 цагт тухайн байгууллагын 

бүртгэлд байгаа эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгийн тооллогын ажлыг 

эхлэв.  

Эд хариуцагч агуулахын бүртгэл хөтөлдөггүй, агуулахад байгаа хөрөнгийн 

хадгалалт, хамгаалалт туйлын хангалтгүй байсан ба эд хариуцагч бүрээр 



хөрөнгийн бүртгэлийн карт байхгүй зэргээс шалтгаалан агуулахад байгаа 

хөрөнгийн эцсийн үлдэгдлийг тооцоход хүндрэлтэй байлаа. 

 Хяналт шалгалтын хугацаанд тогоочийн хоолны цэсийг эд хариуцагчийн 

хоолны менью, хүнсний тайлантай нэг бүрчлэн тулгалт хийхэд тухайн өдрийн 

хоолны цэсд ороогүй хүнсний материалыг хоолны меньюгээр зарлагадсан, бодит 

байдалд нийцхээргүй их хэмжээний орцоор хүнсний материалыг зарцуулсан 

байна. 

 Жишээлбэл: 2020 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр эмнэлэгт 1 /нэг/ өвчтөн 

байхад 3 ширхэг өндөг, 1,5 кг гурил, 0,5 кг төмс, 2 кг тэмээний мах нийт 12930 

төгрөгийн хоол олгосноор  хоолны менью бичиж зарлагадсан. 

Нягтлан бодогч нь эд хариуцагчийн бараа материалын тайланг тухай бүр 

гаргуулан тайлангийн үнэн зөвийг хянан, хүлээж авдаггүй байсан бөгөөд эд 

хариуцагч 2020 оны 1-2 дугаар сарын эд хариуцагчийн хүнсний тайланг гаргаагүй 

байлаа. 

 Хяналт шалгалтын хугацаанд агуулахын хог шороо тоосыг цэвэрлүүлэн, 

агуулахад байгаа хөрөнгийн эмх цэгцийг сайжруулах,  арга хэмжээ авч,  2020 оны 

1, 2 дугаар сарын эд хариуцагчийн хүнсний тайланг тухайн үед эд хариуцагчаар 

ажиллаж байсан Б.Гэрэлцэцэгээр  нөхөж гаргуулав. 

Эрүүл мэндийн төвийн ажилтнаас ирүүлсэн өргөдлийг хянан үзэхэд аймгийн 

Төрийн аудитын газрын төлбөрийн акттай холбоотой байсан тул Төрийн хяналт 

шалгалтын тухай хуулийн дагуу тус байгууллагад хандаж шийдвэрлүүлэх талаар 

өргөдлийн эзэнд хариуг амаар өгсөн болно. 

ЗУРГАА: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР: 

 Шарга сумын төсөвт байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд тус 

албанаас 2018 оны 05 дугаар сард санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн байна.        

 Шалгалтаар Эрүүл мэндийн төвд цалингийн зардлаас хэмнэгдсэн мөнгийг 

ажиллагсдын хоолны мөнгө гэж олгосон, 2017 оны өвчтөний хоолны меньюг 

шаардсан хугацаанд гаргаж өгөөгүй, цагийн бүртгэл хөтлөлт хангалтгүй, улс, 

аймгийн аварга малчинд тодорхойлогдож буй малчдаас мах, сүү аваагүй байхад 

мах сүү өгсөн болно гэсэн тодорхойлолт гаргасан зөрчлүүд илэрчээ. 

 ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, 

ТОГТООМЖ. 



 

Үндсэн хөрөнгө, бараа материал 

1. “Алтайн-Оргил” БГБХ нөхөрлөлийн харилцах данс руу 2018 оны 05 дугаар 

сарын 29-ний өдөр нэг бүр нь 40.0 мянган төгрөгийн үнэтэй 13 ширхэг халад, нэг 

бүр нь 40.0 мянган төгрөгийн үнэтэй 4 ширхэг мэсийн хувцас, нэг бүр нь 55.0 

мянган төгрөгийн үнэтэй 3 ширхэг ажлын хувцасны үнэ, нийт 845.0 мянган 

төгрөгийн нормын хувцасны үнэ шилжүүлсэн байна. Эд хариуцагчийн бараа 

материалын тайлангаас үзэхэд 2018 оны 3 дугаар сард нэг бүр нь 20.0 мянган 

төгрөгийн үнэтэй 13 ширхэг халадыг эмнэлгийн ажилтан, албан хаагчдад шаардах 

хуудсаар олгож, мөн оны 5 дугаар сард нийт 845.0 мянган төгрөгийн 20 ширхэг 

ажлын хувцас орлогод авч, ажилтан, албан хаагчдад шаардах хуудсаар дахин 

олгосон байна. Улмаар нормын хувцас олгосон нэрсээр тулгалт хийж үзвэл 2 

сарын хугацаанд нэг ажилтанд 2-3 ширхэг нормын хувцас олгосон байхаар баримт 

бүрдүүлсэн байгаа тул хяналт, шалгалтын явцад ажилтан, албан хаагчдаас асууж 

тодруулахад 2018 онд нэг удаа нормын хувцас авсан, 5 дугаар сард нормын 

хувцас аваагүй гэсэн тайлбар өгсөн тул тус 845.0 мянган төгрөгийг хуурамч баримт 

бүрдүүлэн зориулалт бусаар зарцуулсан гэж үзэж байна. Энэ 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.), Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 

дугаар зүйлийн 13.6 (Анхан шатны баримтын үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, 

зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан хариуцна) дахь заалт, Эд 

хариуцагчийн эрх үүргийн дүрмийг  

 2. Эд хариуцагч нь шаардах хуудсыг өөрөө бичиж, зарим тохиолдолд 

шаардах хуудас бичсэн болон хүлээн авсан хүний гарын үсгийг өөрөө зурж 

баталгаажуулж байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Эд хариуцагчийн 

эрх үүргийн дүрмийг 

 3. Жолоочийн тооцооны хуудсыг зарцуулсан шатахууны хэмжээнээс дутуу 

буюу бүрэн гүйцэд бичээгүй, А-80 шатахуун хэрэглэдэг автомашинд дизель түлш 

хэрэглэснээр жолоочийн тооцооны хуудас бичсэн байгаа нь Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хууль, Сангийн сайдын 2017 оны 347 дугаар тушаалыг  

4. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулж ажиллуулаагүй байгаа нь 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 4-т (Энэ 

зүйлийн З дахь хэсгийн 1-д заасан өмч хамгаалах Байнгын зөвлөлийг үндсэн 



үйлдвэрлэл хариуцсан дэд захирал, эсхүл түүний үүрэг биелүүлдэг менежерээр 

толгойлуулж ерөнхий ня-бо, технологич зэрэг мэргэжлийн ажилтнуудын 

бүрэлдэхүүнтэйгээр захирлын шийдвэрээр байгуулна.) заасныг 

5. Эрүүл мэндийн төвийн дансанд бүртгэлтэй үндсэн хөрөнгөд тооллого 

хийхэд 16-н нэр төрлийн 47-н ширхэг 723.8 мянган төгрөгийн үнэ бүхий үндсэн 

хөрөнгө дутагдаж байгаа нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” хуулийн 14 

дүгээр зүйлийн 2.1( өөрт олгогдсон эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, 

үйл ажиллагааныхаа зорилгод нийцүүлэн зориулалтын дагуу эзэмшиж, ашиглах;) 

дэх заалт, 67 дугаар зүйлийн 1 (Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн эрх баригч нь 

өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтын байдалд өдөр тутам тавих дотоодын 

хяналтыг зохион байгуулж, түүний үр дүнг төрийн өмнө хариуцна. 2.Өмч 

хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтад бүртгэлээр тавих хяналт шалгалтыг 

тухайн хуулийн этгээдийн ерөнхий нягтлан бодогч хариуцна.),  “Эд 

хариуцагчийн эрх үүргийн дүрэм”-ийг 

 

Эд хөрөнгийн тооллогоор дутагдсан машин, тоног төхөөрөмжүүд  

 (чийрэгжүүлэлтийн өрөө) 

д/д 
Эд хөрөнгийн 

нэр төрөл 
Тоо 

ширхэг 
Хэмжих 

нэгж 
Нэг бүрийн 

үнэ 
Нийт үнэ 

 

1 Гийр 5 ш 10000 50000 

2 Цагираг 2 ш 25300 25300 

3 
6 кг резин 
гантель 

2 ш 8450 8450 

4 
6 кг резин 
гантель 

1 ш 19600 19600 

5 
7 кг резин 
гантель 

2 Ш 9850 19700 

6 Гэдэсний таталт 1 ш 5000 5000 

7 
Хүүхдийн 
спандер 

2 ш 14050 28100 

8 Ус буцалгагч 5 Ш 22840 114200 

Нийт дүн 20   270350 

 

          Эд хөрөнгийн тооллогоор дутагдсан тавилга, аж ахуйн эд хогшил 

№ 
Эд хөрөнгийн 

нэр төрөл 
Тоо 

ширхэг 
Хэмжих 

нэгж 
Нэг бүрийн 

үнэ 
Нийт үнэ 

 

1 Малгай 13 ш 2000 26000 

2 Данх 1 ш 6200 6200 

3 Хивс/2х5/ 1 ш 75000 75000 

4 Сургалтын 1 ш 81454 81454 



ширээ 

5 Сэнжтэй аяга 8 ш 3000 24000 

6 3-н хос сав 1 Ш 10000 10000 

7 Хивс 1 Ш 20000 20000 

8 Крисло ор 1 Ш 210850 210850 

Нийт дүн 27   453504 

 

 6. Эрүүл мэндийн төв нь 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хугацаа 

дууссан 75-н нэр төрлийн 1805691 төгрөгийн үнэ бүхий эм, эмнэлгийн хэрэгслийг 

устгаж, фото зургаар баримтжуулан илтгэх хуудас бичсэн байна. Ингэхдээ  өмч 

хамгаалах байнгын зөвлөлийн дүгнэлт гаргаагүй байгаа нь Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 3.1( худалдах шилжүүлэх, устгах 

эд хөрөнгийн талаар өмч хамгаалах Байнгын зөвлөл дүгнэлт гаргасан байх)-ийг   

7. Тооллогын комиссын 2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн илтгэх 

хуудсанд 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр 1805691 төгрөгийн үнэ бүхий эм, 

эмнэлгийн хэрэгслийг устгажээ гэж тэмдэглэсэн байна. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг 

устгахаас 8 хоногийн өмнө ийнхүү устгал хийсэн тухай тэмдэглэсэн нь“Нягтлан 

бодох бүртгэлийн тухай” хуулийг 

8. Эрүүл мэндийн төвийн эзэмшлийн 6008ГАА улсын бүртгэлийн дугаар 

бүхий Уаз пургон автомашины спидометрийн заалт 2021 оны 01 дүгээр сарын 19-

ний өдөр 64856 км гүйлттэй байв. Жолоочийн тэмдэглэл хөтөлдөг өврийн дэвтэрт 

01 дүгээр сарын 17-нд аймагт ажиллаад ирсэн, спидометрийн сүүлийн заалт 64122 

км гэжээ. Бодит байдлаар 734 км илүү гүйлттэй байгаа нь “Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай” хуулийг 

 9. 2020 оны  01 дүгээр сарын 17-ний өдөр аймагт ажилласан талаар “Аймаг 

руу автомашин ашигласан тухай журнал”-д бүртгэлгүй байгаа нь “Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай” хуулийг 

. Тус Эрүүл мэндийн төвийн “Тендерийн эмийн сан”-ийн эм, эмнэлгийн 

хэрэгсэлд 2021 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар тооллого хийж, 

орлого, зарлагыг тооцоход дараах байдалтай байлаа. (Хүснэгтээр харуулав) 

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тооллого хийсэн дүн  
д/д Эмийн төрөл Дүн /төг/ 

1 Тендерээр нийлүүлсэн эм. 5398205,5 

2 Эм ханган нийлүүлэх ААН-үүдээс худалдан авсан. 3718252,8 

3 Хугацаа дууссан эм тариа. 1021326 



4 Жавилсон, комбинзон. 160000 

Тооллого хийх үеийн үлдэгдэл дүн 10297784,3 

Бүртгэлээр байвал зохих үлдэгдэл: 

д/д Гүйлгээний утга Дүн /төг/ 

1 2021 оны эхний үлдэгдэл 8785191,9 

2 

Орлого 

1170000 

3 212500 

4 196471,6 

5 1153250 

6 Зарлага /тендер/ 450772 

7 Зарлага /тендер бус/ 646537 

         Байвал зохих үлдэгдэл. 10420104,5 

 

 11. 122320,2 төгрөгийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл дутагдаж байгаа нь Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 2.1( өөрт олгогдсон 

эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, үйл ажиллагааныхаа зорилгод 

нийцүүлэн зориулалтын дагуу эзэмшиж, ашиглах;) дэх заалт, Эд хариуцагчийн 

эрх, үүргийн дүрмийн 7(........ Хариуцсан зүйлийг хулгайд алдах, солих, бүртгэл 

тооцоо, хяналтаас гадуур зарах зөрчил гаргахгүй байх.)-д заасныг 

  12. 1021326 төгрөгийн үнэ бүхий 36-н нэр төрлийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

хугацаа дууссан байгаа нь Эд хариуцагчийн эрх, үүргийн дүрмийн 7(........ Хадгалж 

байгаа зүйлийн чанарыг алдагдуулахгүйн тулд шаардагдах ажиллагаануудыг 

тогтмол хийж, гэнэтийн болон байгалийн аюул, эвдрэл гэмтлээс урьдчилан 

сэргийлэх, мөн найдвартай хамгаалалт хийнэ.)-д заасныг 

 13. Эд хөрөнгийн тооллого хийхэд бэлтгэл ажлыг хангаагүй байгаа нь 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 71 дүгээр зүйлийн  1. Төрийн 

өмчит хуулийн этгээдийн эрх баригч, ерөнхий нягтлан бодогч нь тооллого 

эхлэхийн өмнө дараах бэлтгэл хангасан байх үүрэгтэй: 

 1/ үндсэн хөрөнгөд гарсан хөдөлгөөн, өөрчлөлтийг нягтлан бодохын 

дэлгэрэнгүй бүртгэлд тусгасан байх, техник, технологийн баримт бичгийг гүйцэд 

бүрдүүлсэн байх; 

 2/ бараа, материал, үнэ бүхий зүйлийн орлого, зарлагыг цэгцлэн шалгаж, 

нэр төрлийн бүртгэлийг эд хариуцагч бүрээр хөтлүүлж тайлан гаргуулан 

үлдэгдлийн бүртгэлтэй тулган шалгасан байх; 



 3/ агуулахад байгаа түүхий эд, материал, бэлэн бүтээгдэхүүн, сэлбэг 

хэрэгсэл зэрэг эд хөрөнгийг төрөлжүүлж, хураалт, хадгалалтыг цэгцэлсэн байх; 

 7/ өмнөх тооллогоор тайлан тэнцлээс хасахаар шийдвэрлэсэн үндсэн 

хөрөнгө, түүхий эд материал, бэлэн бүтээгдэхүүн, барааг худалдах, устгах зэргээр 

бүрэн шийдвэрлүүлж үр дүнг бүртгэлд тусгасан байх; 

 8/ өр, авлагыг барагдуулах арга хэмжээ авч үлдэгдлийг тооцсон байх 

.гэснийг  

 14. Даргын тушаалаар 2019, 2020 онд томилогдсон тооллогын комисс 

хөрөнгийн тооллогыг хангалтгүй хийсэн, илтгэх хуудас бичиж удирдлагад 

танилцуулаагүй, эд хариуцагч бүрээр хөрөнгийн карт хөтлөөгүй, нягтлан бодох 

бүртгэлд бүртгэлтэй хөрөнгийн жагсаалтыг хуулж бичсэн зэрэг нь Төрийн болон 

орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн  72 дугаар зүйлийн 4-т Тооллогын комисс 

дараах үүрэгтэй: 

1/ эд хөрөнгийн тооллогыг тогтоосон хугацаанд үнэн зөв, чанартай явуулж 

дуусгах; 

2/ тоолсон эд хөрөнгийн үнийг бэлтгэн нийлүүлэгчийн дагалдах баримт, 

тухайн үеийн зах зээлийн үнийн жишигтэй тулган шалгаж, тооллогын бүртгэлд 

бичих; 

З/ агуулахын эмх цэгц, хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, анхан шатны 

бүртгэлийн хөтлөлт, хэмжих хэрэгслийн баталгаажилт, урьдах тооллогоор өгсөн 

үүргийн биелэлт зэргийг тооллогын явцад шалгаж, дутагдлыг арилгах арга хэмжээ 

авах; 

4/ комиссын хурлаар тооллогын үр дүнг хэлэлцэж, тооллогын бүртгэлийг 

баталгаажуулж, холбогдох акт, материалын хамт ерөнхий нягтлан бодогчид тусгай 

жагсаалтаар шилжүүлэн өгөх; 

5/ эвдэрсэн, гэмтсэн, чанар байдлаа алдсанаас хэрэгцээнд тохирохгүй 

болсон тухайн үеийн зах зээлийн үнийн жишгээс хэт өндөр үнээр авсан, хэт 

доогуур үнээр борлуулсан үндсэн хөрөнгө, түүхий эд, бараа материалын үнэ бүхий 

зүйлийн жагсаалтыг илрүүлж гэм буруутай хүмүүсээр төлүүлэх буюу данснаас 

хасуулах тухай саналаа тавих. 

5-д Тооллогын комисс дараах эрхтэй: 

1/ тооллого эхлэхийн өмнө эд хариуцагчаас эд хөрөнгийн орлого, зарлагын 

бүх баримтыг нягтлан бодогчид бүрэн шилжүүлсэн эсэхээр баталгаа гаргуулан 

авах ба нягтлан бодогч уг баримтуудыг хүлээн авсан эсэхийг шалгах; 



 2/ тооллого явуулахын өмнө эд хариуцагчдын хариуцаж байгаа бараа 

материалын үнэ бүхий зүйл, мөнгөн касс, агуулахыг лацдаж ломбодох болон 

харуул хамгаалалтын талаар илэрсэн дутагдлыг арилгах арга хэмжээ авахыг 

холбогдох хүмүүст шаардах; 

 З/ тооллогын явц дундуур түүхий эд, бараа материал, мөнгөн хөрөнгийг 

хүлээн авах, тавьж олгох явдлыг бүрэн зогсоох, харин байгууллагын хэвийн 

ажиллагааг тасалдуулахгүйн тулд тооллогын комиссын хяналтын дор зөвхөн 

үйлдвэрлэлийн хэрэгцээний зайлшгүй шаардлагатай түүхий эд, материалыг гаргах 

ба хүлээн авахыг зөвшөөрөх гэснийг  

15. Үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй ашиглах боломжгүй гэх нийт 1807.3 мянган 

төгрөгийн үнэ бүхий 2 ширхэг багийн эмчийн мотоциклыг акталж, устгах ямар нэгэн 

шийдвэр гаргаагүй байгаа нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31 

дүгээр зүйлийн: 

1. Төрийн өмчит хуулийн этгээд эзэмшилдээ байгаа илүүдэл үндсэн эд 

хөрөнгө, түүнчлэн ашиглах хугацаа нь дууссан буюу эсхүл осол гэмтэлд өртсөний 

улмаас зориулалтаар нь ашиглах боломжгүй болсон бөгөөд засаж, сэлбэж 

ашиглах нь эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй нь тооцоогоор нотлогдсон эд 

хөрөнгийг худалдаж, шилжүүлж, акт тогтоон устгаж болно. 

 2. Энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан эд хөрөнгийг худалдах, шилжүүлэхэд 

энэ хуулийн 29, 30 дугаар зүйлд заасан эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл авна. 

 З. Энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хөрөнгийг худалдах, шилжүүлэх, 

устгахад дараах журмыг баримтална: 

 1/ худалдах, шилжүүлэх, устгах эд хөрөнгийн талаар өмч хамгаалах 

Байнгын зөвлөл дүгнэлт гаргасан байх; 

 2/ илүүдэл эд хөрөнгө болон элэгдэл хорогдлын шимтгэлээр анхны үнийг 

нь нөхсөн, түүнчлэн нөхөөгүй боловч гэмтэж, засаж сэлбээд өөр зориулалтаар 

ашиглаж болох эд хөрөнгийн үнийг төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагатай зөвшилцөн тогтоох; гэснийг 

тус тус зөрчсөн байна. 

16. Үндсэн хөрөнгийн дансанд бүртгэлгүй боловч тус байгууллагад байсан 

зөөврийн цахилгаан эх үүсвэр (пад пад мотор)-ийг нягтлан бодогч 220V-ын 

мотороор сольж хувьдаа ашиглаж байсныг буцаан авч ирсэн. Тус байгууллагын 

хөрөнгийг дур мэдэн сольж аван, хувьдаа ашиглаж  байсан  нь Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 2.1( өөрт олгогдсон эд 



хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, үйл ажиллагааныхаа зорилгод 

нийцүүлэн зориулалтын дагуу эзэмшиж, ашиглах;)- ийг тус тус зөрчсөн байна. 

     2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа 

1. Байгууллагын дотоод хяналт хариуцсан ажилтан нь тус байгууллагын 

өдөр тутмын санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт хийх ажлын төлөвлөгөө 

боловсруулж батлуулаагүй, тайлант онд дотоод хяналт хийгээгүй байгаа нь 

Төсвийн тухай хуулийг 

2. Эмийн санч, эд хариуцагчаар ажиллаж байсан Б.Гэрэлцэцэгийг төсөв 

захирагчийн 2020 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн Б/04 дүгээр тушаалаар 

ажлаас чөлөөлөхдөө тухайн ажилтантай ээлжийн амралтын эцсийн тооцоо 

хийгээгүй байгаа нь “Журам батлах тухай” Эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын 

сайдын 2000 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 166 дугаар тушаалаар баталсан 

“Ээлжийн амралт олгох заавар”-ын  15 дахь заалт (Ажилтан ажлаас халагдах үед 

ажил олгогч нь түүнтэй ээлжийн амралтын тооцоог заавал хийнэ. Ээлжийн 

амралтын тооцоог дор зааснаар хийнэ. Үүнд: а/ ажилтанд ажилласан хугацаанд 

нь ногдох амралтын тооцооны дагуу мөнгөн олговор олгох, б/ ажилтнаас 

суутгал тооцох)-ыг 

3. Тайлант онд үйлчлэгч Д.Нэргүйд эд хариуцагчийн ажлыг, багийн эмч 

В.Пэрэнлиймаад эмийн санчийн ажлыг хавсран гүйцэтгүүлж, тус бүрд нь 

цалингийн 40 хувийн нэмэгдэл олгосон байгаа бөгөөд уг нэмэгдлийг тухайн 

гүйцэтгэж буй албан тушаалын цалингаас бус үйлчлэгчийн, багийн эмчийн  ажлын 

албан тушаалын цалингаас тооцож олгосон нь Засгийн газрын 2019 оны 7 дугаар 

сарын 03-ны өдрийн 276 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн үйлчилгээний 

албан тушаалын зэрэглэлийг шинэчлэн тогтоох тухай” тогтоолын 3 дугаар 

хавсралтаар батлагдсан “Төрийн үйлчилгээний бусад байгууллагын болон төрийн 

байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаалын зэрэглэл”-

ийг, Засгийн газрын 2019 оны 472 дугаар тогтоолын 10 дугаар хавсралтыг тус тус 

4. Эд хариуцагч нарын ажлыг хүлээлцүүлэхээр төсөв захирагч 2020 оны 3 

дугаар сарын 11-ний өдөр тушаал гарган ажлын хэсэг томилсон боловч 

томилогдсон ажлын хэсэг эд хариуцагч нарын ажлыг хүлээлцүүлэхдээ хөрөнгийг 

нүд үзэж хүлээлцүүлээгүй, ажил хүлээлцсэн тухай акт үйлдээгүй байгаа нь 

“Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” 12 дугаар зүйлийн 12.2 (Хөрөнгө, төлбөр 

тооцооны тооллогыг дараах тохиолдолд заавал хийнэ:, 12.2.2. эд хөрөнгө 



хариуцагч болон эд хөрөнгийн тооцоотой холбоотой ажилтан солигдох үед;) дахь 

заалтыг 

5. Эд хариуцагч агуулахын бүртгэл хөтөлдөггүй, агуулахад байгаа хөрөнгийн 

хадгалалт, ашиглалт, хамгаалалт туйлын хангалтгүй байгаа нь “Төрийн болон 

орон нутгийн өмчийн тухай” хууль, “Эд хариуцагчийн эрх үүргийн дүрэм”-ийг 

6. Тухайн үед эд хариуцагчаар ажиллаж байсан ажилтан 2020 оны 1, 2 

дугаар саруудын хүнсний материалын тайлан гаргаагүй байгаа нь “Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай” хуулийн 13 дугаар зүйлийг 

7. Байгууллагын удирдлага, нягтлан бодогч нар хүнсний материалын 

худалдан авалт, зарцуулалтад хяналт тавьдаггүй нь “Төсвийн тухай” хуулийн 6 

дугаар зүйлийн 6.4.1 (төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж, 

зарцуулах;)-ыг 

8. Тухайн өдрийн хоолны орцонд ороогүй хүнсний материалыг эд хариуцагч 

хоолны меньюгээр зарлагадсан байгаа нь Төсвийн тухай хуулийн  6 дугаар 

зүйлийн 6.4.1 (төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж зарцуулах),  

16.5.5 (батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах;)-ыг тус тус 

9. Бодит байдалд нийцэхгүй их хэмжээний орцоор хүнсний материалыг 

хоолны меньюгээр зарлагадсан байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хууль, 

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

байхаар төлөвлөж зарцуулах),  16.5.5 (батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу 

зарцуулах;) “Хоногийн хоол хүнсээр авбал зохих илчлэг, үндсэн шимт бодис, 

аминдэм, эрдэс бодисын зөвлөмж хэмжээ батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайдын 

тушаалыг тус тус зөрчсөн зөрчил илэрлээ. 

Хандив тусламжийн хөрөнгийн бүрдүүлэлт болон зарцуулалт 

 Тус байгууллага 2020 онд шинэ барилга ашиглалтад хүлээн авсантай 

холбоотойгоор 124 иргэнээс 10660.0 мянган төгрөг, албан хаагчдаас 1870.0 

мянган төгрөг, ногоочдоос 100.0 мянган төгрөг, Төгрөг, Баян-Уул, Дарив, Бугат 

сумдын Эрүүл мэндийн төвөөс 1020.0 мянган төгрөг, хандиваар өгсөн мал 

борлуулсны орлогоос 1260.0 мянган төгрөг, нийт 14810.0 мянган төгрөгийн хандив 

хүлээн авчээ. Мөн 32 малчнаас тэмээ 1, хонь 7, ямаа 26, нийт 34 мал, 2 иргэнээс 

ус буцалгагч, хүүхдийн тоглоомууд, сумын Засаг даргын Тамгын газраас миксер, 

байгууллагын өндөр настнуудаас телевизорийг тус тус хандиваар өгсөн байна. 

(Хандивын хөрөнгийг өгсөн иргэн, байгууллага бүрээр хүснэгтээр гаргаж 

хавсаргав.) 



Хандивын хөрөнгийн бэлэн мөнгөнөөс шинэ барилгын тохижилтод 9531.0 

мянган төгрөг, нээлтийн арга хэмжээнд 4953.0 мянган төгрөг, халдвар хамгааллын 

хэрэгсэл худалдан авахад 173.0 мянган төгрөгийг ихэнх тохиолдолд НӨАТ-ын 

баримтгүй, бүрэн бус анхан шатны баримт бүрдүүлэн зарцуулсан байна. 

(Хандивын бэлэн мөнгөний зарцуулалтыг хүснэгтээр гаргаж хавсаргав). 

 Малчдаас хандивласан 2 хонь, 14 ямааг нийт 1260.0 мянган төгрөгөөр 

борлуулж, 1 тэмээ, 2 хонь, 2 ямааг байгууллагын хүнсний хэрэгцээнд хэрэглэж, 3 

хонь, 10 ямааг нээлтийн үйл ажиллагаанд зарцуулснаар тайлагнажээ. 

Хандивын хөрөнгийг нягтлан бодох бүртгэлд тусгасан боловч анхан шатны 

баримт бүрдүүлэлт туйлын хангалтгүй байна. Энэ нь Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.7 (Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, 

гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг хориглоно.), 20 дугаар зүйлийн 

20.1.4 (хүчин төгөлдөр бус анхан шатны баримтаар, эсхүл анхан шатны 

баримтаар баталгаажаагүй ажил, гүйлгээг бүртгэхгүй байх;)-ыг тус тус зөрчсөн 

байна. 

Тус байгууллагад цаашид ашиглах боломжтой ор олон тоогоор байхад  

хандивын хөрөнгөөр шинээр 4 ширхэг орыг зах зээлийн үнээс өндөр үнээр 

худалдан авсан нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.4 (төсвийн жилийн 

явцад шинээр бий болсон аливаа орлого, эх үүсвэр, зээл, хандив, тусламж, 

тэдгээрээр санхүүжүүлсэн үйл ажиллагааны зарлага нь төсвийн бүрэлдэхүүн 

байх.), 6.4.1 (төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж, зарцуулах;), 

25 дугаар зүйлийн 25.6 (Тусламжийн орлогоос санхүүжүүлэхэд төсвөөс 

санхүүжүүлэх арга хэмжээнд тавигдах шаардлагыг нэгэн адил баримтална.)-ыг 

тус тус зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 130.3 мянган төгрөгийг ажилтанд 

нь буцаан олгохоор, 5045.6 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсвийн орлогод 

төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, 17 заалт бүхий албан шаардлага 

хүргүүлэв. 

НАЙМ: ДҮГНЭЛТ.  

Тус байгууллагын батлагдсан төсөв, хандивын хөрөнгийг захиран 

зарцуулахдаа Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, Төсвийн тухай, Нягтлан 

бодох бүртгэлийн тухай хуулиудыг зөрчсөн, удирдлага болон албан хаагчдын 

харилцаанд захирах, захирагдах ѐсыг баримтлах төрийн албаны зарчим 

алдагдсан байна.  
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