
 

 

  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 Шарга 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 09-ний  өдрөөс 2021 оны 11 дүгээр 

сарын 12-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 Шарга сумын /57000208 дугаартай улсын бүртгэлийн 

гэрчилгээ, 3245268 регистрийн дугаартай/ ИТХ-ын нарийн бичгийн даргаар 

Н.Нарантуяа, нягтлан бодогчоор Б.Өлзийбаяр ,Л.Оюунбилэг нар  Төсвийн ерөнхийлөн 

захирагчаар М.Тунгалагтамир, С.Сүхбаатар нар, /0570001025 дугаартай улсын 

бүртгэлийн дугаартай, 9017577 регистрийн дугаартай/  Засаг даргын Тамгын газрын 

даргаар Р.Оюунчимэг,  нягтлан бодогчоор Б.Өлзийбаяр, Л.Оюунбилэг нар, /570001048 

дугаартай улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 9017909 регистерийн дугаартай/ 

Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгчээр Б.Одончимэг, нягтлан бодогчоор  Д.Алтайбаатар,     

/  573001058 дугаартай улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 9017453 регистрийн дугаартай/ 

Соёлын төвийн эрхлэгчээр Н.Хандмаа , Х.Гансүх, нягтлан бодогчоор Д.Алтайбаатар, 

/57000047 дугаартай улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 9017348 регистрийн дугаартай/ 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, төсвийн шууд захирагчаар М.Золбаяр  

нягтлан бодогчоор Д.Алтайбаатар, /0570001143 улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, 9017798 

регистрийн дугаартай/ Эрүүл мэндийн төвийн даргаар Л.Ундрах, нягтлан бодогчоор 

Л.Оюунбилэг,  Төрийн сангийн мэргэжилтнээр Н.Ганзориг  нар тус тус ажиллан төсвийн 

хөрөнгийг захиран зарцуулж ирсэн байна. 

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

үсгийг Засаг дарга М.Тунгалагтамир, С.Сүхбаатар, 2 дугаар гарын үсгийг Б.Өлзийбаяр  

нар зурж сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулж иржээ. 

 

ТАВ: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

Шарга сумын Засаг дарга С.Сүхбаатар, Н.Гэрэлмаа нарт шалгалтын 

удирдамжийг танилцуулж, Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны 112 тоот 

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 Эрүүл мэндийн төвд гүйцэтгэлийн 
хяналт, ОНХС 

2 Б.Дэлгэрбаяр СХШ-ын Улсын байцаагч Соёлын төв, Цэцэрлэг 

3 А.Мөнхтөр СХШ-ын Улсын байцаагч ЗДТГ, ИТХ 

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

 

 



 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт хийхэд: 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

2020 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149 мэдээллээс 5 мэдээллийг хугацаа хоцорч 144 мэдээллийг  

хуулийн хугацаанд байршуулсан байна. 

Засаг даргын Тамгын газар: 

2020 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149 мэдээллээс 2 мэдээллийг хугацаа хоцорч 147 мэдээллийг  

хуулийн хугацаанд байршуулсан байна. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

Хяналтын самбараас харахад 2020 онд шилэн дансны цахим сайтад 

байршуулж, нийтэд мэдээллэвэл зохих 149 мэдээллээс 1 мэдээллийг хугацаа хоцорч 

бусад мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулсан байна. Энэ үзүүлэлт нь шилэн 

дансны цахим сайт хөтлөлт хангалттай байгааг харуулж байгаа боловч, шалгалтын 

явцад орхигдсон мэдээллүүд илэрч байгаад анхаарч ажиллах хэрэгтэй байгааг 

холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулж ажиллалаа. 

Хүүхдийн Цэцэрлэг: 

Шилэн дансны нэгдсэн системд байршуулбал зохих 149 мэдээллийг хуулийн 

хугацаанд байршуулсан.   

2021 онд гаргасан тушаал шийдвэрийг шилэн дансны нэгдсэн системд 

байршуулсан эсэхэд хяналт хийж 2021 оны 10 дугаар сард гарсан боловч 

байршуулаагүй 3 шийдвэрийг нөхөж байршуулуулав. 

Соёлын төв: 

Шилэн дансны нэгдсэн системд байршуулбал зохих 149 мэдээллийг хуулийн 

хугацаанд байршуулсан.   

2021 онд гаргасан тушаал шийдвэрийг шилэн дансны цэсэнд байршуулсан 

эсэхэд явцын хяналт хийж, заавар зөвлөмж өгч ажиллав. 

Дотоод хяналтын талаар: 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

“Байгууллагын дотоод хяналтын нэгжийг шинэчлэн байгуулах тухай” Шарга 

сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын 2020 оны 12 дугаар сарын 02-ны 

өдрийн А/28 дугаар тушаалаар байгууллагын нийгмийн ажилтан Н.Мөнхзулаар 

ахлуулан 5-н хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр дотоод хяналтын нэгжийг байгуулсан байна. 

 Гэтэл “Ажилтан Н.Мөнхзулд жирэмсний амралт олгох тухай” Шарга сумын 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлын 2020 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 

Б/16 дугаар тушаалаар жирэмсний амралт олгожээ. 



 Дээрх 2 шийдвэр цаг хугацааны хувьд зөрчилдөж байгаа нь байгууллагын өдөр 

тутмын үйл ажиллагаанд хүртээмжтэй, жигд байдлаар тогтмол хийгдэх хяналтын 

тогтолцоог алдагдуулж байгаа нь ажиглагдаж байлаа. 

 Дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж ажилласан тухай баримт материалтай танилцахад 

2020, 2021 оны төлөвлөгөө ижил, төлөвлөгөөг бүрэн хэрэгжүүлж ажиллаагүй зэрэг 

зөрчил гарч байгаа нь дотоод хяналтыг нэр төдий хэрэгжүүлдэг, удирдлагын зүгээс 

дотоод хяналтыг сайжруулах, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх талаар санаачлага гаргаагүй 

байна гэж дүгнэхэд хүргэж байна. 

 Хүүхдийн цэцэрлэг: 

Байгууллагын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн Б/07 дугаар 

тушаалаар дотоод хяналтын баг томилсон бөгөөд 2020 онд нийт 12 ажил хийхээр 

төлөвлөгөө батлуулан хэрэгжүүлж ажилласан байна. 

Соёлын төв: 

 “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” байгууллагын даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 

04-ний өдрийн А/02 дугаар тушаалаар дотоод хяналтын нэгж томилсон байна. 2020 онд 

4 ажил хийхээр төлөвлөсөн боловч жилийн эцэст нийт 1 хуудас илтгэх хуудас бичсэн 

байгаа нь тухайн ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн мэт харагдах боловч ажил тус бүр дээр 

удирдамж боловсруулан батлуулаагүй, удирдамжийн дагуу хийсэн ажлын илтгэх 

хуудас, тайлан хангалтгүй байна. Улмаар холбогдох албан тушаалтнуудад заавар 

зөвлөгөө өгч ажиллав. 

Шалгалтын явцад хийгдсэн ажил: 

ЗДТГ: 

Сумын ЗДТГ-ын 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагааг шалгах явцад харилцах 

дансны гүйлгээний баримтыг нэг бүрчлэн тулгаж ажиллалаа. 

Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зарцуулалт 

Удирдлагаас гаргасан тушаал шийдвэр, Хөдөлмөрийн дотоод журамтай 

танилцаж ажиллалаа. 

 Удирдлагаас гаргасан алдаатай тушаал шийдвэрийн талаар байгууллагын дарга, 

нягтлан бодогч нар танилцуулж, хөрөнгө зарцуулсан буруу шийдвэрийг шалгалтын 

танилцуулгын зөрчил хэсэгт тусгаж ажиллалаа. 

 Соёлын төв: 

 Шалгалтын явцад Соёлын төвийн ажилтнаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 

холбогдох материалыг судалж хариуг амаар өгсөн болно. 

 

 

 

 



Сум хөгжүүлэх сан: 

д/д Зээлдэгч 
Зээлийн 

дүн 
Тайлбар 

Зээлийн 
үлдэгдэл 

дүн 

Авсан 
огноо 

Дуусах 
огноо 

Тайлбар 

1 
Тунгалаг 
рашаант 

5000000 
малын 
эмийн 

худалдаа 
502200 2021/04/12 2021.07.25 

Хугацаа 
хэтэрсэн 

2 Дархан халтар 2500000 
малын 
эмийн 

худалдаа 
1245625 2021/04/13 2021.07.26 

Хугацаа 
хэтэрсэн 

3 
Индэртийн 

өгөөж 
2500000 

малын 
эмийн 

худалдаа 
1259375 2021/04/12 2021.07.27 

Хугацаа 
хэтэрсэн 

4 Оч анар тан 14800000 
эмийн 

худалдаа 
15150750 2021/03/31 2024.03.15 

Хугацаа 
хэтэрсэн 

5 Бөхчулуун.Б 3000000 цэвэр орчин 942500 2019/10/25 2022.10.25 хэвийн 

6 Баяраа.Х 10000000 үйлчилгээ 4192450 2019/06/21 2022.06.21 хэвийн 

7 
Гурван богд 

хайрхан 
15000000 

малын 
эмийн 

худалдаа 
11963872 2019/06/25 2022.06.25 

хугацаа 
хэтэрсэн 

8 Амартүвшин.О 14300000 
Талх нарийн 

боов 
13040000 2019/07/18 2022.07.18 хэвийн 

9 Намжилмаа.С 4000000 түргэн хоол 3388175 2019/10/25 2022.10.25 хэвийн 

10 ганбаатар.Б 3000000 
явуулын 
цайны 

үйлчилгээ 
2619275 2019/06/21 2022.06.21 хэвийн 

11 Баянмөнх.С 6000000 
дугуй 

засвар, 
гагнуур 

3185000 2019/11/04 2022.11.04 хэвийн 

12 Галбадрах.Д 3000000 суран эдлэл 2202500 2019/06/21 2022.06.21 
хугацаа 
хэтэрсэн 

13 Батдорж.Н 6000000 

Буудал 
Гуанз 

Дэлгүүр 
Дугуй засвар 

2419500 2018/09/24 2021.0924 хэвийн 

14 Баярмагнай.М 15000000 Түүхий эд 11581250 2018/09/24 2021.09.24 
хугацаа 
хэтэрсэн 

15 Батнасан.Х 2200000 
халуун ус 

буудал 
ажиллуулах 

2278000 2017/06/23 2020.06.23 
хугацаа 
хэтэрсэн 

16 Баясгалан.С 3000000 
бэлэг 

дурсгалын 
зүйл хийх 

2586250 2020/12/09 2023.12.09 хэвийн 

17 Баясгалан.Ц 8000000 
Үхрийн аж 

ахуй эрхлэх 
6980000 2020/11/02 2023.11.02 хэвийн 

18 Бямбацогт.Н 3500000 
Үслэг эдлэл 

оёх 
3554500 2020/12/12 2023.12.12 хэвийн 

19 Наранбаатар.Д 10000000 мал өсгөх 8842750 2020/11/02 2023.11.02 хэвийн 

20 Баттөр.Д 5000000 

малын 
үүлдэр 
угсааг 

сайжруулах 

4073625 2020/12/08 2023.12.08 хэвийн 

21 Чимгээ.М 5000000 
Малын 

үүлдэр угсаа 
сайжруулах 

4167800 2020/12/04 2023.12.04 хэвийн 

22 Ганболд.Д 10000000 
Арвайн 
гурил 

8238575 2020/12/04 2023.12.04 хэвийн 

23 Саруулбуян.Б 6850000 
блок 

үйлдвэрлэл 
6137371 2020/12/04 2023.12.04 хэвийн 

24 Энхбаяр.Д 10000000 
Цайны газар 
ажиллуулах 

9224625 2020/11/02 2023.11.02 хэвийн 

25 Н.Ууганбаатар 5000000 
жимс 

жимгэний аж 
ахуй 

5000000 2021.08.20 2024.08.20 хэвийн 

26 Г.Гаанжуур 10000000 Авто засвар 10000000 2021.08.20 2024.08.20 хэвийн 



27 Д.Цогт-Очир 5000000 
жимс 

жимсгэнэ 
5000000 2021.08.20 2024.08.20 хэвийн 

28 Д.Нямжав 2000000 
Арвин ургац 

тариа 
2000000 2021.08.20 2024.08.20 хэвийн 

29 Д.Даринчулуун 2500000 
 

2500000 2021.08.20 2024.08.20 хэвийн 

30 Б.Алтанцэцэг 5000000 
Хүнсний 
дэлгүүр 

өргөжүүлэх 
5000000 2021.08.20 2024.08.20 хэвийн 

31 Ц.Сайнлхам 9800000 оёдол 9800000 2021.08.20 2024.08.20 хэвийн 

32 С.Эрдэнэцэцэг 100000000 оёдол 10000000 2021.08.20 2024.08.20 хэвийн 

33 Б.Алтангэрэл 6000000 
түүхий .эд 

авах 
6000000 2021.08.20 2024.08.20 хэвийн 

дүн 
  

185075968 
   

 

2021 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн байдлаар  “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн 

100051655401 тоот дансанд  28010.7 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй байлаа. "Сум 

хөгжүүлэх сан"-с 2020 онд иргэн аж ахуй нэгжүүдэд төсөл хөтөлбөр зарлаж төсөл 

сонгон шалгаруулах зөвлөлөөр хэлэлцэн 71350000 төгрөгийн зээлийг 10 иргэнд 

олгосон байна. 

Мөн 2021 онд төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөл 3 удаа хуралдаж нийт 13 

зээлдэгчид 80100000 төгрөгийн зээл олгосон байна.Тус сумын “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн 

программд бүртгэлтэй 49 зээлдэгч бүртгэлтэй байгаагаас 17 зээлдэгч зээлээ бүрэн 

барагдуулж одоо 32 зээлдэгчийн 129775968 төгрөгийн авлагын үлдэгдэлтэй байна. 

Прогррамд бүртгэж амжаагүй 9 зээлдэгчийн    55300000 төгрөгийн зээлийн авлага, 

нийт 185075968 төгрөгийн авлагатай байна.                            

 Урт хугацааны хугацаа хэтрэлттэй 4 зээлдэгч байгаагаас зээлдэгч Х.Батнасан, 

М.Баярмагнай нартай эвлэрлийн гэрээ байгуулж ажилласан боловч гэрээний дагуу 

зээлээ төлөөгүй байна. 

 Ч.Нарантуяа  урт хугацаагаар  дундуур төлөлт хийгээгүй, Б.Ганбаатар нас 

барсан тул зээлээ урт хугацаагаар төлөөгүй  хэтрэлттэй байгааг  шүүхийн 

байгууллагад шилжүүлээгүй байлаа. 

 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаанд хяналт хийх явцад 

дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. 

 2020 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, хэрэгжилт: 

 Тус сумын засаг даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/ 15 дугаар 

захирамжаар орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө 

оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний саналыг нэгтгэн эрэмбэлэх ажлын хэсгийг 

байгуулжээ. Ажлын хэсэг   ОНХС-ийн хөрөнгийн зарцуулалтыг төлөвлөхдөө 4-н багаас 

иргэдийн саналыг авч эрэмбэлэн ажиллажээ. Багийн иргэдийн саналыг 05 дугаар сард 

эрэмбэлсэн байгаа нь Сангийн сайдын 2018 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 228 

дугаар тушаалын хавсралт баталсан Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны 

журмын 5.8/.Баг, хорооны ИНХ-ын дарга дараагийн төсвийн жилд ОНХС-ийн хөрөнгөөр 

санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг 



хэлэлцэх, санал хураах хурлыг Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, 

түүний удирдлагын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.10-т заасны дагуу хүчин 

төгөлдөр ирцтэйгээр 5 дугаар сард багтаан зохион байгуулна./ гэснийг хэрэгжүүлэн 

ажилласан байна. 

Тайлант ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын жагсаалтыг хуулийн дагуу 

иргэдээс авч хэлэлцэн  сумын хөгжлийн мастер төлөвлөгөө, хөгжлийн бодлоготой 

уялдуулан нэгтгэж дараах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна. Хүснэгтээр харуулав. 

 /Мянган төгрөг/ 

 
№ 

 
Төсөл арга хэмжээний 

нэр 

 
Гүйцэтгэгчийн 

нэр 

 
Батлагдсан 

төсөв 

 
Гэрээний 

үнэ  

Олгосон 
санхүүжилт 

Тайлбар 

1 
Өвсний агуулах барих 

/Сондуулт багт/ 

Т.Эрхэмбаяр 
ахлагчтай 
“Сондуулт” 
иргэдийн 

бүлэг 

 
14.000.000 

 
14.000.000 

 
14.000.000 

Ажлуудыг 
бүгдийг 100% 
гүйцэтгүүлж 

хүлээж авсан.  
 

Цаг үеийн 
нөхцөл 

байдалтай 
холбоотойгоор 

ОНХС-ийн 
санхүүжилтыг 

Сангийн 
яамнаас 

бууруулсантай 
холбоотой 1 

ажлын 
санхүүжилт 

дутуу хийгдсэн, 
дараа оны 

шилжих ажил 

2 

Мал эмнэлэгийн 
аюултай хог хаягдал 
устгах цэгтэй болох /  

бакерийн нүх/ - Сумын 
төвд 

Шарга сумын  
“Гурван богд 
хайрхан” ХХК 

 
6.000.000 

 
5.130.000 

 
5.130.000 

 

3 

Газар тариалангийн 
машин техник 

төхөөрөмжтэй болох – 
30 Ковш 

Улаанбаатар 
хотын “ОТТО 

мир” ХХК 
50.000.000 49.900.000 48.100.000 

4 
Мухар, шар талын 2 
худагт мотор авах – 

Хамтын хүч багт 

Шарга сумын 
“Индэрийн 
өгөөж” ХХК 

 
1.400.000 

 
1.350.000 

 
1.350.000 

5 

Мал угаалгын тоног 
төхөөрөмж авах, ванн 
засварлах – Хамтын 

хүч багт 

Шарга сумын 
“Индэрийн 
өгөөж” ХХК 

 
2.004.400 

 
1.965.000 

 
1.965.000 

6 
Үлийн цагаан оготно 

устгах – Бүх багт 
2020 он 

 
10.000.000 

 
7.074.080 

 
7.074.080 

Хөдөөгийн 3 
багт үлийн 

цагаан оготно 
устгахад 

зарцуулсан. 

7 Баяр наадам 2020 он 5.000.000 4.991.500 4.991.500 
ЗГ-ын 

тогтоолын 
дагуу 

8 Гамшгийн сан  10.000.000 10.000.000 10.000.000 
Өвс тэжээл 
татан авсан 

байна. 

 Нийт дүн  98.404.400 94.410.580 92.610.580  

 

Дээрх төсөл хөтөлбөрүүдийн анхан шатны баримтыг нэг бүрчлэн тулган 

шалгалтад хамруулсан болно.  

2020 оны 12 сарын 31-ний байдлаар ОНХС-ийн харилцах дансны үлдэгдэл 17.9 

мянган төгрөг байна.  

 

 

 

 



ЗУРГАА: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР: 

 Тус албаны зүгээс 2018 оны хяналт, шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу Шарга 

сумын төсөвт байгууллагууд, ОНХС, СХС-ийн 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд 

хяналт, шалгалт хийсэн болно. 

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

Шилэн дансны цахим хуудсанд төсөв өмч хөрөнгө зарцуулахаар гаргасан 3 

шийдвэрийг хугацаа хоцорч мэдээлсэн, 3 мэдээллийг мэдээлээгүй байна.  

ААНБ-с 1073.2 мянган төгрөгийн худалдан авалтыг и-баримтгүй хийсэн зэрэг 

зөрчил илэрсэн байна. 

 ЗДТГ: 

Шарга 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, “Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

Шалгалтаар:  

 52563.3 мянган төгрөгийн алдаа, зөрчил илэрч 3271.0 мянган төгрөгийн 

төлбөрийн акт тогтоож, 29630.0 мянган төгрөгийн албан шаардлага, 19633 мянган 

төгрөгийн зөвлөмж хүргүүлсэн байна. Үүнд: 

1. Цалингийн урьдчилгаа 100.0 мянган төгрөгийг ажилчдаас суутгаж аваагүй 

2. Хандиваар өгсөн 600.0 мянган төгрөгийг төрийн сангийн дансанд 

тушаахгүйгээр кассаар орлого аван зарцуулах эрхгүйгээр ажилчдын шинэ жилийн 

бэлэгт зарцуулсан. 

3. Хандиваар өгсөн 500.0 мянган төгрөгийн хөрөнгийг орлого аваагүй. 

4. Тээвэр шатахууны тооцоо хийхэд 309.0 мянган төгрөгийн шатахуун дутсан  

5. Малын бүртгэлээс 1761.1 мянган төгрөгийн 15 толгой мал дутсан  

6. Малын тоо бүртгэлээр гэрээний хугацаа дуусаж 21930.0 мянган төгрөгийн 

малыг хүлээж аваагүй  

7. Данс бүртгэлд бүртгэлтэй 23 толгой хонийг малчдаас 23 толгой ямаагаар 

сольж аван дансны үлдэгдлийг 1495.9 мянган төгрөгөөр бууруулсан  

8. Бараа материалын тооллого хийсэн боловч тооллогын илтгэх хуудсанд дүнг 

дурьдаагүй, тооллогын бүртгэлд комиссын гишүүдийн гарын үсэг дутуу, тооллого 

чанаргүй хийгдсэн 

9. ЗДТГ-ын зарцуулах эрх хэмжээний бараа үйлчилгээний зардлаас засаг 

даргын нөөц хөрөнгөд 974.0 мянган төгрөгийг зарцуулсан. 

10. Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээллэх 940291.1 мянган төгрөгийг 55 

мэдээллээс хугацаандаа мэдээлсэн 871087.5 мянган төгрөгийн  45 мэдээлэл, 

мэдээлээгүй 69203.6 мянган төгрөгийн 10 мэдээлэл байсан. 



11. Постонд зарцуулсан 5231.2 мянган төгрөгийн шатахуунд замын хуудас 

бичээгүй зэрэг зөрчлүүд илэрсэн байна. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

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

ний өдрөөрх санхүүгийн тайланд холбогдох хуулийн хүрээнд аймгийн Аудитын газраас 

аудит хийж, “Зөрчилгүй” дүгнэлт өгсөн байна. 

Шалгалтаар дараах зөрчлүүд илэрсэн байна. 

Зорилтот бүлгийн өрхийн хүүхдэд олговол зохих хүнсний дэмжлэгийг 320.7 

мянган төгрөгөөр илүү олгосон. 

 Худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулалгүйгээр 16,000.0 мянган төгрөгийн  

шууд худалдан авалт хийсэн. 

Тайлант онд 16,000.0 мянган төгрөгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийг 

худалдан авахаар төлбөр тооцоог хийсэн боловч хөрөнгө тайлант ондоо бодитоор 

ирээгүй байхад нягтлан бодох бүртгэл болон тооллогоор ирснээр тусгасан зөрчил 

илэрсэн. Ковидын нөхцөл байдлын улмаас ирээгүй байсан бөгөөд аудитын явцад 

хөрөнгө ирж хүлээж авсан зэрэг зөрчилд хугацаатай албан шаардлага, ажилчдын 

үндсэн цалинг амралтын цалинтай давхардуулан 820.2 мянган төгрөг олгосон зөрчилд 

төлбөрийн акт тогтоож ажилласан байна.  

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

Шарга сумын Хүүхдийн цэцэрлэгийн 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх 

санхүүгийн тайланд “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

Санхүүгийн тайлангийн аудитаар: 

- 12 төрлийн 16000.0 мянган төгрөгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийг 

бодитоор ирээгүй байхад орлогод авсан, байгаагаар тоолсон, 

- Шилэн дансны цахим хуудсанд тайлант онд 1-10 сар хүртэлх цалингийн 

зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зардлын мөнгөн дүн 

бүхий мэдээлэл байршуулаагүй зөрчилд албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

Соёлын төв: 

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. 

Сум хөгжүүлэх сан: 

 Шарга 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 13789.5 мянган 

төгрөгийн үндсэн зээл, 24.3 мянган төгрөгийн хүү нийт 13813.8 мянган төгрөгийн  

төлүүлээгүй зөрчилд төлбөрийн акт, 

- Гэрээний дагуу үндсэн зээлээ төлөөгүй иргэдэд нэмж 215.2 мянган төгрөгийн 

алданги төлбөрийн акт, 

- Шилэн дансны цахим хуудсанд нийт 19 төрлийн мэдээлэл байршуулахаас 1 

мэдээллийг мэдээлээгүй, 3 мэдээллийг зөрүүтэй мэдээлсэнд албан шаардлага, 

- Өмнөх аудитын шийдвэрээс иргэдээр төлүүлэх 9837.9 мянган төгрөгийн 

төлбөрийн актыг төлүүлээгүй албан шаардлага өгөх, 

- Шүүхэд өгсөн боловч эвлэрлийн хугацаа дууссан 1 зээлдэгчийн 2699.6 мянган 

төгрөгийн авлагыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газартай гэрээ байгуулан барагдуулах 

арга хэмжээ аваагүй зөрчилд 2699.6 мянган төгрөгийн албан шаардлагыг тус тус 

ногдуулж шийдвэрлэсэн байна. 

Орон нутгийн хөгжлийн сан: 

- ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл арга хэмжээний саналыг ИНХ-аар хэлэлцэн 

жагсаалтыг гаргахдаа тогтоолоор баталгаажуулаагүй. 

- Мал эмнэлгийн аюултай хог хаягдал устгах цэгтэй болгох төсөл арга хэмжээг 

хүлээн авах ажлын хэсэг нь хүлээн авах комисс бүрдээгүй байхад хүлээн авсан. 

- Мухар, Шар талын 2 худагт мотор авах төсөл арга хэмжээний хүрээнд 

нийлүүлэгдсэн 2 ширхэг моторыг техникийн тодорхойлолтод заасны дагуу 

нийлүүлээгүй. 

- Иргэн Ш.Соронзонболдтой 25 кг-ын 571 ширхэг хивгэн тэжээлийг 1 бүрийг 17500 

төгрөгөөр, 1 уут багсармалыг 7500 төгрөгөөр нийлүүлэх гэрээ байгуулсан боловч 

гэрээний хугацаанд хүлээн аваагүй зөрчилд албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

 

        ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

       Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

1. Удирдлагын гаргасан зарим захирамж, тогтоол шийдвэрт хуулийн заалтийг 

буруу бичсэн байгаа нь хуулийн хүчин төгөлдөр шийдвэр болохгүй байна. 

 2. Сумын ИТХ-ын төлөөлөгч нарын ажлын үр дүнг нь улирал бүр дүгнэж тайланг 

хүлээн аваагүй жилийн эцэст тайланг хүлээн авч урамшууллыг  олгосон байгаа нь 

аймгийн ИТХ-ын 2019 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдрийн 10 дугаар тогтоолыг зөрчиж 

байна. 

 



Засаг даргын Тамгын газар: 

1. 2020 оны 11 сарын 27-ны өдрийн А/24 тоот тушаалаар “Байгууллагын 

ажилчдын дунд гар бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээн”-ий зардалд 290.0 мянган 

төгрөгийг зарцуулах шийдвэр гаргасан бөгөөд анхан шатны баримт ажлын тайлангаас 

үзэхэд уг тэмцээнийг 11 дүгээр сарын 03-ний өдөр зохион байгуулсан, уг үйл 

ажиллагаатай холбогдуулан гарах зардлыг санхүүжүүлэх /хөрөнгө зарцуулах/ 

шийдвэрийг нөхөн гаргасан байгаа зэрэг 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./ дахь заалтуудыг  

2.  Тайлант онд албан томилолтоор ажилласан албан хаагчдын дотоод албан  

томилолтын олговрыг олгохдоо и-баримтгүй буудлын бичиг бүрдүүлэн нэр бүхий 11 

албан хаагчдад /хүснэгт 1-р харуулав/ 1836.0 мянган төгрөгийг олгосон.                                                                                                                

 
Хүснэгт-1 

 

д/д Албан хаагчдын нэрс Албан тушаал 
Буудлын мөнгө 

(мян.төг) 

1 Н.Гэрэлмаа Санхүүгийн албаны дарга 360.0 

2 Б.Оюунтүлхүүр БОХУБ 108.0 

3 Б.Өлзийбаяр Нягтлан бодогч 252.0 

4 М.Тунгалагтамир Засаг дарга 72.0 

5 Г.Чононбаатар Жолооч 72.0 

6 Х.Даваацэрэн ХААТ-н албаны дарга 72.0 

7 Н.Ганзориг Төрийн сангийн мэргэжилтэн 144.0 

8 
Х.Уранцэцэг 

 
Архив бичиг хэргийн ажилтан 360.0 

9 Р.Оюунчимэг ЗДТГ-ын дарга 252.0 

10 Д.Ончимэг 
Дотоод ажил шийдвэрийн 

биелэлт хариуцсан ажилтан 
36.0 

11 Д.Амаржаргал Бичиг хэрэг 108.0 

Нийт 1836.0 

 

3. Нягтлан бодогч Б.Өлзийбаяр нь 2019 оны ЗДТГ, “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн 

тайланг аудитаар оруулах, Орон нутгийн өмчийн газарт тайлан тушаах ажлаар Алтай 

хотод ажилласан албан томилолтын олговрыг 1 хоногоор илүү тооцож 50.0 мянган 

төгрөгийг олгосон. 

4. Байгаль орчны хяналтын Улсын байцаагч Б.Оюунтүлхүүр 2020 оны 01 сард 

аймагт ажилласан албан томилолтыг олговрыг 1 болон 12 дугаар саруудад 

давхардуулан 100.0 мянган төгрөгийг тус тус илүү 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./, Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын 2008 оны 250 дугаар захирамжийн 

хавсралт “Албан томилолтын зардлыг төлөвлөх олгох журам”-ыг 

4. 2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 231 дугаартай төлбөрийн хүсэлтээр 

иргэн Х.Галбадрахад шатахууны үнэ 95.0 мянган төгрөгийг олгохдоо эдийн засгийн 

ангилал зөрчиж гүйлгээ хийсэн байгаа нь Сангийн сайдын 2015 оны 07 дугаар 

тушаалын 01 дүгээр хавсралт /Эдийн засгийн ангилал батлах тухай/, Төсвийн тухай 

хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 /Батлагдсан төсвийн хүрээнд зардал гаргах/, 16 

дугаар зүйлийн 16.5.5 /батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/ зэргийг 

зөрчиж байна.  

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 440.0 мянган төгрөгийг аймгийн төрийн 

сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт 

тогтоож, 1836.0 мянган төгрөгийн дүн бүхий 1-н заалттай хугацаатай албан шаардлага 

1-ийг хүргүүлэв.  

 

  Шарга сумын Ерөнхий боловсролын сургууль: 

   2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр “Амо Шарга” ХХК –аас 3693.8 мянган 

төгрөгийн үнэ бүхий мах, өөх худалдан авсан байна. Ингэхдээ 1 кг-ыг нь 5800 

төгрөгөөр  тооцож, 91 кг өөх худалдан авч төсвөөс 527.8 мянган төгрөг зарцуулсан 

байна. Зах зээлийн бодит үнэ ханшнаас харьцангуй өндөр үнээр өөх худалдан авч 

сургуулийн дотуур байрны хүүхдийн хүнсэнд нийлүүлсэн байгаа нь  Төсвийн тухай, 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Эд хариуцагчийн эрх үүргийн дүрмийг тус 

тус  зөрчиж байна. Зах зээлийн үнийн харьцуулалтыг хүснэгтээр харуулав. 

д/д Нэр 
Зах 

зээлийн үнэ 
/төгрөг/ 

Худалдан авалт 
хийсэн үнэ /төгрөг/ 

Зөрүү 
үнэ 

Худалдан 
авсан 

хэмжээ /[кг/ 

Төлбөрийн 
акт 

тогтоох дүн 
/төгрөг/ 

1 Өөх 500 5800 5300 91 482300 

 

 482.3 мянган төгрөгийг төсвийн шууд захирагч, нягтлан бодогч, эд хариуцагч 3-

аар хувь тэнцүүлэн төлүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоов. Захиргааны актын төслийг 

холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулж, сонсгох үйл ажиллагаа явуулсан болно. 

  

Соёлын төв: 

1. Үйлчлэгч Г.Болортуяад эд хариуцагчийн ажил хавсран гүйцэтгэсний нэмэгдлийг 

албан тушаалын цалингаас тооцолгүйгээр 2020 онд нийт 193960 төгрөгийн цалин 

дутуу олгосон байгаа нь Засгийн газрын 2019 оны 276 дугаар тогтоолыг зөрчсөн байна. 

Энэ зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 193960 төгрөгийн төлбөрийн акт тогтоов.  

 



НАЙМ: АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАЛЦАА, ЗӨВЛӨГӨӨ. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 922.3 мянган төгрөгийг 

аймгийн төрийн сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр, 

193.9 мянган төгрөгийг ажилтанд нөхөж олгохоор төлбөрийн акт тогтоож, 1836.0 

мянган төгрөгийн дүн бүхий 1 заалт бүхий албан шаардлага 1-ийг хүргүүлэв.  

Шалгалтад хамрагдсан байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагааг шалгах 

явцад илэрсэн зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх талаар мэргэжил арга зүйн 

заавар, зөвлөгөө өгч ажиллав.   

       ЕС:  ДҮГНЭЛТ. 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг мөрдөж ажиллаагүй, дотоод хяналтыг 

бүрэн хэрэгжүүлээгүй, оновчтой төлөвлөж, тухай бүр алдаагаа засаагүй, удирдлагын 

зүгээс тушаал шийдвэр гаргахдаа эрх зүйн актын мэдлэг дутмагаас буруу шийдвэр 

гаргасан зэргээс үүдэн зөрчил үүсэх шалтгаан болжээ гэж  шалгалтын бүрэлдэхүүний 

зүгээс 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. Дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагааг сайжруулан идвэхжүүлэх. 

             2.  Эдийн засгийн ангилал зөрчсөн гүйлгээ хийхгүй байх.  

            Ерөнхий боловсролын сургууль: 

     1. Хүнсний худалдан авалт, чанарт дотоод хяналтын нэгжийн зүгээс тогтмол 

хяналт хийж хэвших. 

              2. Шатахуун зарцуулж, үүрэг гүйцэтгэсэн гэх автомашины номер, серийн 

дугаар таарахгүй байна.Иймд жолоочийн тооцооны хуудсыг стандартын дагуу үнэн зөв 

хөтлөх.  

             3. Хүүхдийн дотуур байранд согтуу хүн ёс бус авир үйлдэл гаргаж, орилж 

байгаа нь хэвийн зүйл мэт байгааг таслан зогсоох.  

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

1. Ажил хавсарсны нэмэгдлийг албан тушаалын цалингаас тооцож олгох. 

2. 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. 



Соёлын төв: 

1. Ажил хавсарсны нэмэгдлийг албан тушаалын цалингаас тооцож олгох. 

Орон нутгийн хөгжлийн сан: 

1. Гэрээнд алдангийн хувь, анзын дээд хэмжээг тодорхой тусгах. 

2. Гэрээнд заасан мадлашгүй ажлын зардал суутгах. 

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. Шүүхэд шилжүүлж буй албан бичигт хүчингүй болсон журмын дагуу зээл 

олгосон тухай дурдсан нь цаг хугацааны хувьд тохирохгүй байгаад анхаарах. 

  Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж, Улсын байцаагчийн шийдвэрийн  

биелэлтийг хангуулж,  2021 оны 12 дугаар сарын 05-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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