
 

 

 

  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 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 21-

02/03/20 дугаар удирдамжийн дагуу Монгол Улсын “Төсвийн тухай”, “Төрийн болон 

орон нутгийн өмчийн тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 

ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай”, “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Шилэн 

дансны тухай”, “Хөдөлмөрийн тухай”, “Төрийн албаны тухай” хуулиуд болон тэдгээртэй 

нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг Говь-Алтай аймгийн Төгрөг 

сумын төсөвт байгууллагууд, “Орон нутгийн хөгжлийн сан”, “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн 

2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа болон дотоод хяналтын үйл ажиллагааны 

баримтанд тулгуурлан дотоод аудитын дүрэмд нийцүүлэн шалгаж, шалгалтаар 

илэрсэн зөрчлийг хуулийн дагуу шийдвэрлэн, цаашид давтан гаргахгүй байх талаар 

мэргэжил, арга зүйн заавар, зөвлөгөө өгөхийн зэрэгцээ иргэн, хуулийн этгээдээс 

ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхэд шалгалтын зорилгыг чиглүүлэн ажиллав. 

 

   ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

 Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны Санхүүгийн 

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

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

09 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс 2021 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийг хүртэл 5 

хоногийн хугацаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийв. 

 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАД 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 төсөвт 



байгууллагуудын дотоодын хяналтын үйл ажиллагааны төлөвлөлт, гүйцэтгэл, 

тайлагналтын байдал, Шилэн дансны нэгдсэн системд байршуулсан мэдээллийн 

чанарт үнэлэлт дүгнэлт өгөв. 

 

ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН  ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Говь-Алтай аймгийн Төгрөг сумын /570001106 дугаартай улсын бүртгэлийн 

гэрчилгээ, 9015809 регистрийн дугаартай/ ИТХ-ын нарийн бичгийн даргаар Д.Дэчин, 

Б.Отгонбаяр нягтлан бодогчоор Б.Энхжаргал, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар 

Л.Алтангэрэл, Б.Чимэгбаяр  /570001078 дугаартай улсын бүртгэлийн ãýð÷èëãýýтэй, 

9015574 регистрийн дугаартай/ Засаг даргын Тамгын газрын даргаар Б.Мянганбаяр, 

Б.Отгонбаяр нягтлан бодогчоор Б.Энхжаргал,  /570001083 дугаартай улсын 

бүртгэлийн гэрчилгээтэй,  9015477 регистерийн дугаартай/ Хүүхдийн цэцэрлэгийн 

эрхлэгчээр Ц.Мядагбадам, нягтлан бодогчоор Ж.Оюунгэрэл, Я.Мөнгөнцоож, 

Л.Энхцэцэг /570001034 дугаартай улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 9016015 регистрийн 

дугаартай/ Соѐлын төвийн эрхлэгчээр Р.Жанлав, нягтлан бодогчоор Г.Энхжаргал  

/0570001017  дугаартай улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 9015477 регистрийн 

дугаартай/ 12 жилийн сургуулийн захирлаар Б.Мөнхжаргал, нягтлан бодогчоор 

Ж.Оюунгэрэл, Я.Мөнгөнцоож, Л.Энхцэцэг /0570001034 улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, 

9015353 регистрийн дугаартай/ Эрүүл мэндийн төвийн даргаар Р.Эрдэнэбаатар, 

нягтлан бодогчоор Г.Ариунтуяа, Санхүү албаны даргаар Д.Мөнхтуяа, Төрийн сангийн 

төлөөлөгчөөр М.Цэцэгээ нар тус тус ажиллан төсвийн хөрөнгийг захиран зарцуулж 

ирсэн байна. 

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

үсгийг  Засаг дарга Л.Алтангэрэл, Б.Чимэгбаяр, 2 дугаар гарын үсгийг Д.Мөнхтуяа нар 

зурж сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулж иржээ. 

 

ТАВ: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

2021 оны 09 дүгээр сарын 24-ний оройны 21:00 цагт сумын Засаг даргын  

Тамгын газрын Санхүүгийн албаны холбогдох албан тушаалтнуудыг байлцуулан 

удирдамжаа танилцуулж, ЗДТГ-ын буудалд баримтаа татаж авснаар санхүүгийн хяналт 

шалгалтыг эхлүүлэв. Тус сумын төсөвт байгууллагууд болон сангуудын санхүүгийн 

баримтыг Санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын ахлах байцаагч, Улсын байцаагчид 

доорх байдлаар хуваарилан хяналт шалгалтыг хийв. 

 



  

д/д Овог нэр Албан тушаал Байгууллага, сангийн нэр 

1 А.Бүрэндэлгэр СХШ-ын Улсын ахлах 
байцаагч 

Ерөнхий боловсролын сургууль, 
Эрүүл мэндийн төв, 

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

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

 

“Ковид-19” цар тахлын нөхцөл байдлаас үүдэн иргэд, хөдөлмөрчдөөс өргөдөл, 

гомдол, хүсэлт хүлээж авах тухай зар тавиагүйгээс гадна дуудаж асуух, тайлбар авах 

зэргээр мэдээлэл цуглуулаагүй болно. 

Мөн  “Сум хөгжүүлэх сан”-аас олгосон зээлийн хувийн хэргийн бүрдүүлэлт, 

төлөлт, төслийн чиглэлийн дагуу сангийн хөрөнгийг ашиглаж байгаа эсэхэд хяналт 

хийв. 

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт хийхэд: 

Тус сумын төсөвт байгууллагуудын шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд 

хэрэглэгчийн зүгээс нэвтэрч “Шилэн дансны тухай” хуулийн 4 дүгээр зүйлд заасан 

зарчмын шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг шалгахад дараах байдалтай байлаа. Үүнд: 

Сумын нэгдсэн систем: 

2020 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд мэдээллэвэл 

зохих 141 мэдээллээс 3-н мэдээлэл хуулийн хугацаа хоцорч 138-н мэдээлэл 

хугацаандаа байршуулсан байна. 

ИТХ: 

2020 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд мэдээллэвэл 

зохих 169-н мэдээллийг хуулийн  хугацаанд нь байршуулсан байна.   

ЗДТГ: 

2020 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд мэдээллэвэл 

зохих 147-н мэдээллээс 2 мэдээллийг хугацаа хоцорч мэдээлсэн, 145-н мэдээлэл 

хуулийн хугацаандаа байршуулсан байна. 

Эрүүл мэндийн төв: 

2020 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд мэдээллэвэл 

зохих 160-н мэдээллээс 3-н мэдээлэл хугацаа хоцорч мэдээлсэн, 157-н мэдээлэл 

хуулийн хугацаанд байршуулсан байна. 

 Соёлын төв: 

2020 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд мэдээллэвэл 

зохих 147-н мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулсан байна.  

 

 

 



Ерөнхий боловсролын сургууль: 

2020 оны шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 147-н мэдээллээс 19-н мэдээллийг хуулийн хугацаа хоцорч, 128-н 

мэдээллийг хугацаандаа байршуулсан байна.  

 Хүүхдийн цэцэрлэг: 

2020 онд шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд мэдээлвэл 

зохих 149-н мэдээллээс 1 мэдээлэл огт байршуулаагүй, 19-н мэдээллийг хуулийн 

хугацаа хоцорч, 127-н мэдээллийг хуулийн хугацаандаа байршуулсан байна.  

 Хяналт шалгалтын явцад хийгдсэн ажил: 

 Сумын төсөвт байгууллагуудын болон сангуудын 2020 оны санхүүгийн анхан 

шатны баримтыг нэг бүрчлэн тулган шалгасны зэрэгцээ төсөв захирагч нарын гаргасан 

тушаал шийдвэрүүдтэй танилцаж заавар, зөвлөмж өгч ажиллалаа. 

 “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн талаар: 

“Сум хөгжүүлэх сан”-аас 2020 онд  иргэн, аж ахуйн нэгжүүдээс төсөл хүлээн авч, 

сонгон шалгаруулахаар зарлаж, Ургац, Амтат ааруул, Сүү, цагаан идээ, Дугуй засвар, 

гагнуур, Ногоон тэжээл, дугуй засвар зэрэг 6 төсөл  ирснийг  төсөл сонгон шалгаруулах 

зөвлөлөөр хэлэлцэж 41,600.0  мянган төгрөгийн зээлийг 6 иргэнд олгосон.  

Тус сумын “Сум хөгжүүлэх сан”-д нийт 27 зээлдэгч зээлийн үлдэгдэлтэй 

байснаас зээлийн гэрээ нь дуусч хугацаа хэтэрсэн  “Хан түшиг алтай” хоршоо, “Асралт 

буурал хайрхан” хоршоо, Ш.Баянбат, Б.Цээбалжир, Ж.Элбэгсайхан, Г.Лхагвадорж, 

Ж.Байгальмаа, С.Даваасүрэн, С.Даваарагчаа, Н.Нарантуяа, Ж.Маньбадар, Д.Мөнхзул, 

Ч.Цэвэлмаа  нартай холбоотой үндсэн зээл 12,716.5  мянган төгрөг, зээлийн хүү 255.0 

мянган төгрөг, зээлийн алданги 488.4 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй байжээ.  

 Үүнээс “Асралт буурал хайрхан” хоршоо нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд 

шилжигдэн зээлээ төлж байна.  2020 оны жилийн эцсээр 7120.0 мянган төгрөгний 

үндсэн зээлийн үлдэгдэлтэй байснаас 2021 оны оны одоогийн байдлаар 1640.0 мянган 

төгрөг төлж 5480.0 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. 

“Хан түшиг алтай” хоршоо нь 1495.3 мянган төгрөгний үндсэн зээлийн 

үлдэгдэлтэй байна. Сумын ЗДТГ-аас шүүхэд өгөхдөө хүү, алданги тооцолгүй өгч, 

Шүүхийн шийдвэр гарсны дараа Говь-Алтай аймгийн төрийн Аудитын газраас “Хан 

түшиг алтай” хоршоо нь 2011 оноос 2016 оны хооронд 1495.3 мянган төгрөгний хүү, 

алданги төлөх зөрүү үүссэн байна гэдэг үндэслэлээр тогтоогдсон байна. 

Ж.Элбэгсайхан 622.8 мянган төгрөгний үндсэн зээлийн үлдэгдэлтэй байна.   

Ж.Маньбадар 2020 оны үлдэгдэл 400.2 мянган төгрөг байснаас 250.0 мянган 

төгрөгийг төлж 150.2 мянган төгрөгний үлдэгдэлтэй байна. 



Бусад хугацаа хэтэрсэн 8-н зээлдэгч үндсэн зээл 4968.0 мянган төгрөг, 488.4 

мянган төгрөгний алданги, 255.0 мянган төгрөгний хүүг бүрэн төлж барагдуулжээ.  

Одоогийн байдлаар зээлийн гэрээний хугацаа дууссан 3 зээлдэгчийн 7748.5 

мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. 

2021 онд 15 төсөл ирсэн үүнээс төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөл хуралдаж 12 

зээлдэгчид 90000.0 мянган төгрөгний зээл олгосон байа. 

Одоо санд 26 зээлдэгчийн үндсэн зээл, зээлийн хүү 154553.0 мянган төгрөг 

төлөгдөхөөр хүлээгдэж байна.  

2021 оны зээлийн төлөлт 09 сарын 27-ны өдрийн байдлаар тус сангийн дансны 

үлдэгдэл 55878.2 мянган төгрөг байна.  

 

 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаанд хяналт хийх явцад 

дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. 

 2020 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, хэрэгжилт: 

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

багаас иргэдийн саналыг авч эрэмбэлэн ажиллажээ. Багийн иргэдийн саналыг  5 

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

өдрийн 43 дугаар тушаалын хавсралт баталсан Орон нутгийн хөгжлийн сангийн заавар 

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

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

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

хэрэгжүүлэн ажилласан байна. 

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

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

саналыг багийн Иргэдийн нийтийн хуралд хэлэлцүүлж, саналын нэгдсэн жагсаалтыг 

гарган, саналын ач холбогдол, орон нутгийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан дараах 

байдлаар эрэмбэлэн сумын ИТХ-н 2019 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 25 дугаар 

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

Үүнд: 

№ Төсөл арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын нэр Санхүүжүүлэх дүн  

1 Худгийн барилга 18023.0 

2 Мал аж ахуйн оношилгооны жижиг оврын лаборатор 9000.0 

3 Үлийн цагаан оготно устгал 14605.1 

4 Хадлан тэжээл бэлтгэх үрээр хангах 5000.0 

5 Сумын төвийн гэрэлтүүлэг, чимэглэл 17000.0 

6 Түр хамгаалах байр тохижуулах 12000.0 

7 Мобайл технилоги 14000.0 



8 Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх 10000.0 

9 1 дүгээр багийн төвийн тохижилт 6100.0 

10 Жишиг гудамж 20510.3 

 Дүн 131238.4 

 

/Мянган төгрөг/ 

№ Төсөл арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын нэр Гэрээний мөнгөн дүн 

1 Худгийн барилга 17928.9 

2 Мал аж ахуйн оношилгооны жижиг оврын лаборатор 8813.7 

3 Үлийн цагаан оготно устгал 14600.0 

4 Хадлан тэжээл бэлтгэх үрээр хангах 3820.5 

5 Сумын төвийн гэрэлтүүлэг, чимэглэл 15609.8 

6 Түр хамгаалах байр тохижуулах 12000.0 

7 Мобайл технилоги 14000.0 

8 Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх 9486.0 

9 Баяр наадам 5000.0 

 Нийт дүн 101259.0 

 

/Мянган төгрөг/ 

№ 
Төсөл арга 

хэмжээ, хөрөнгө 
оруулалтын нэр 

Гэрээний 
мөнгөн 

дүн 

Авсан 
санхүүжилт 

Худалдан авах 
ажиллагаанд 

мөрдсөн журам 
Гүйцэтгэгчийн нэр 

1 Худгийн барилга 17928.9 17928.9 

 

Олон нийтийн 
оролцоотой тендэр 

шалгаруулалт 

“Баялаг говь “ ХХК 

2 

Мал аж ахуйн 
оношилгооны 
жижиг оврын 
лаборатор 

8813.7 8813.7 Шууд худалдан 
авалт 

“Гарааны праймер” 
ХХК 

3 
Үлийн цагаан 
оготно устгал 

14600.0 14600.0 
Олон нийтийн 

оролцоотой тендэр 
шалгаруулалт 

“Шандны ундарга 
“иргэдийн бүлэг 

4 
Хадлан тэжээл 
бэлтгэх үрээр 

хангах 

3820.5 3820.5 Шууд худалдан 
авалт 

Ц.Батбаяр, Соѐолж 
төв 

5 
Сумын төвийн 
гэрэлтүүлэг, 

чимэглэл 

15609.8 15609.8 
Олон нийтийн 

оролцоотой тендэр 
шалгаруулалт 

“Биндэр УБН” ХХК 

6 
Түр хамгаалах 

байр тохижуулах 
12000.0 12000.0 

Олон нийтийн 
оролцоотой тендэр 

шалгаруулалт 

“Баян буаг алтай”  
ХХК 

7 
Мобайл 

технилоги 
14000.0 14000.0 

Олон нийтийн 
оролцоотой тендэр 

шалгаруулалт 
“Мед буян “ ХХК 

8 Өвс тэжээлийн 9486.0 9486.0 Шууд худалдан 
авалт 

“Алтайн түмэн 
сүрэгтэн” хоршоо 



нөөц бүрдүүлэх 

9 Баярнаадам 5000.0 5000.0   

 Дүн 101259.0 101259.0   

 

Дээрх төсөл хөтөлбөрүүдийн анхан шатны баримтыг нэг бүрчлэн тулган 

шалгалтад хамруулав. 

2020 оны эхний үлдэгдэл 19547.0 мянган төгрөг, ОНХС-ийн санхүүжилтээр 

81933.5 төгрөг, туслах үйл ажиллагааны орлогоос  3013.0 мянган төгрөгийн эх үүсвэр 

бүрдүүлж дараах 8-н ажилд 101259.0  мянган төгрөгийг зарцуулж 3235.0 мянган 

төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна.     

ЗУРГАА: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР: 

 Төгрөг сумын төсөв байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд тус албанаас 

2018 оны 10 дугаар сард төлөвлөгөөт санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн байна.        

 Шалгалтаар дараах зөрчил илэрчээ: 

 Сум дундын эмнэлэг: 

1. Их эмч А.Норолхоожавыг “Эх барих эмэгтэйчүүд”-ийн мэргэжлээр сургалтад 

хамруулсан боловч гэрээний дагуу сургалтын хугацааг дуусгаагүй мөн өөрийн 

хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдсөн зэрэг нь 2016 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 

төсвийн санхүүжилтээр төгсөлтийн дараах сургалтад суралцагчтай байгуулсан гэрээг  

2. 4 дүгээр багийн малчин Н.Раднаабазар 2000.0 мянган төгрөг өгсөн нь үнэн 

болно гэсэн ерөнхий эмчийн албан тоот гаргасан боловч 1000.0 мянган төгрөг өгсөн, 2 

дугаар багийн малчин  Н.Азархад 1500.0 мянган төгрөг өгсөн нь үнэн болно гэсэн 

тодорхойлолт хийсэн боловч тус мөнгийг аваагүй байгаа зэрэг нь Төсвийн тухай 

хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.7/Тусламж, хандивын орлогыг холбогдох журмын дагуу 

бүртгэж, гүйцэтгэлийг тайлагнана./, Төрийн албаны тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 

13.1.3/Эх нутаг, ард түмнийхээ тусын тулд иргэний ѐсоор төрийн ашиг сонирхолд 

захирагдан өөрт олгогдсон бүрэн эрхийн хүрээнд ажиллах/ дах заалтыг тус тус зөрчсөн 

байна. 

            12  жилийн сургууль: 

Эд хариуцагч хүнсний агуулахын бүртгэлийг тухай бүр хөтөлдөггүй, хүүхдийн 

хоолны менюгээр сарын эцэст агуулахын бүртгэлд бичилт хийж байгаа нь “Эд 

хариуагчийн эрх үүргийн дүрэм”-ийг  

Сургуулийн байранд үйл ажиллагаа явуулж үдийн цайг нийлүүлж байгаа сумын 

иргэн П.Өмнөбаярт ямар нэгэн түрээсийн төлбөргүйгээр байр ашиглуулж байгаа нь 

“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” хуулийг 

 Сургуулийн захирлын 2017 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн Б/58 дугаар 

тушаалаар иргэн Ж.Ганбуянг шатрын багшаар томилон ажиллуулсан байгаа нь 



“Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль 

баталсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” Монгол Улсын 2017 оны 04 

дүгээрсарын 14 өдрийн 29 дүгээр тогтоолыг тус тус зөрчсөн байна. 

Соёлын төв: 

1. Төгрөг сумын Тунгалаг багийн малчин Ванчин овогтой Хадбаатар тус 

байгууллагад 1 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн нь үнэн болно гэсэн 

тодорхойлолтыг төсөв захирагчийн зүгээс гаргаж өгсөн байна. 1 сая төгрөгийн хөрөнгө 

оруулалт хийгээгүй байхад хуурамч тодорхойлолт хийж өгсөн нь шалгалтын явцад 

тогтоогдлоо. Энэ үйлдэл нь Төрийн албаны тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.3/Эх 

нутаг, ард түмнийхээ тусын тулд иргэний ѐсоор төрийн ашиг сонирхолд захирагдан 

өөрт олгогдсон бүрэн эрхийн хүрээнд ажиллах/ дах заалтыг 

2. Байгууллагын удирдлагаас гаргасан “Хөрөнгө зарцуулах тухай” 

шийдвэрүүдийг шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж нийтэд мэдээллээгүй 

байгаа нь Шилэн дансны тухай хуулийг 

3. 2017 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн 8 дугаартай төлбөрийн хүсэлтэд 

төсвийн шууд захирагч гарын үсэг зураагүй байхад гүйлгээ хийсэн байгаа нь төрийн 

сангийн журмыг тус тус зөрчсөн байна. 

Орон нутгийн хөгжлийн сан: 

 1. Баяр наадам зохион байгуулахдаа хурдан морь, бөх, сур харвааны мөнгөн бай 

шагналаас ХХОАТ-ыг 10 хувиар тооцож суутгасан байгаа нь Хувь хүний орлогын албан 

татварын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.2/Урлагийн тоглолт, спортын 

тэмцээний шагнал, наадмын бай шагналын орлогод албан татвар ногдуулах 

орлогыг тухайн шагналын орлогын дүнгээр/, 23 дугаар зүйлийн 23.2.2/Энэ хуулийн 

22.1.1-22.1.2-т заасан орлогын дүнд 5 хувиар татвар ногдуулна/дахь заалтыг зөрчсөн 

байна.  

      Төрийн аудитын газрын шалгалтаар: 

ЗДТГ: 

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: 

Малжуулалтын гэрээ байгуулан олгосон 1 үхрийн үнэ 1430.0 мянган төгрөгийг 

төлүүлээгүй зөрчилд төлбөрийн акт тогтоосон байна. Малчин айлын мал эзэмших 

гэрээний хугацаа дууссан байхад 988 толгой 87460.0 мянган төгрөгийн малыг 

дараагийн айлд шилжүүлэн өгөөгүй, цалингийн зардлаас төлөх 1987.6 мянган 



төгрөгийг ажил олгогчоос төлөх НДШ-ийн зардлаас төлсөн, шилэн дансны цахим 

хуудсанд аудитын тайлан дүгнэлтэд тусгагдсан асуудлаар авч хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ, 5 сая төгрөгөөс дээш 1 гүйлгээг мэдээлээгүй зэрэг зөрчилд хугацаатай албан 

шаардлага хүргүүлсэн байна. 

Эрүүл мэндийн төв: 

Эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар 

болсон санхүүгийн тайланд холбогдох хуулийн хүрээнд аудит хийж, “Зөрчилгүй” санал 

дүгнэлт өгсөн байна. 

Шалгалтаар: Байгууллагын дарга нь өөртөө тушаал шийдвэр гарган 191.0 

мянган төгрөгний урамшуулал олгосон, Анхан шатны баримтгүй шатах тослох 

материалын үнэ болох 249.0 мянган төгрөгийн гүйлгээг хүлээн зөвшөөрч бүртгэсэн 

зэрэг зөрчил илэрч төлбөрийн акт тогтоожээ. Дээрх зөрчлийг хугацаанд нь 

барагдуулсан байна.  

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

Төгрөг сумын Хүүхдийн цэцэрлэгийн 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: Ажилчдаас ХХОАТ 292.5 мянган төгрөг дутуу, 87.5 мянган төгрөг 

илүү суутгасан, нэг ажилтны амралтын хоногийн тооцоог 127.4 мянган төгрөгийг илүү 

олгосон зэрэг төлбөрийн акт тогтоожээ. Түлшний материалыг тендерт шалгараагүй 

иргэнээс худалдан авсан, шилэн дансны цахим хуудсанд тайлант онд 3-р улирлын 

төсвийн гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан тайлбар 1-12 сард цалингийн 

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

гүйлгээг мэдээлээгүй зэрэг зөрчилд албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

12 жилийн сургууль: 

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

ний өдрөөр дуусгавар болсон санхүүгийн тайланд холбогдох хуулийн хүрээнд аймгийн 

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

Шалгалтаар:  

Ажилтны урамшууллаас 113.6 мянган төгрөг дутуу олгосон, шатахууны норматив 

зарцуулалтыг 413.2 мянган төгрөгөөр илүү зарцуулсан, “Эрдэмд хөтлөгдсөн нас” төсөл 

хөтөлбөр хэрэгжиж байгаатай холбоотойгоор 900.0 мянган төгрөгийг үйл ажиллагаа 

явуулаагүй байхад багшийн дансаар шилжүүлэн гаргасан зэрэгт төлбөрийн акт 

тогтоожээ. ХХОАТ-ын хөнгөлөлтийг 2241.9 мянган төгрөгөөр илүү хөнгөлж татварт 

дутуу мөнгө шилжүүлсэн боловч өглөг үүсгээгүй, шилэн дансанд 147 мэдээлэл 

мэдээлэхээс хугацаандаа мэдээлсэн 130 мэдээ, хугацаа хоцроосон 9 мэдээ, огт 



мэдээлээгүй 8-н мэдээлэл зэрэг зөрчилд хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн 

байна. 

Соѐл мэдээллийн төв, ИТХ, ОНХС, СХС-ийн 2020 оны санхүүгийн үйл 

ажиллагаанд аймгийн Аудитын газраас түүврээр аудит хийж  зөрчилгүй санал дүгнэлт 

өгсөн байна. 

Шалгалтаар дараах зөрчлүүд илэрсэн байна.  

Сум хөгжүүлэх сан: Шилэн дансны цахим хуудсанд 142 мэдээлэл 

байршуулахаас 4 мэдээллийг хугацаа хоцроож байршуулсан, орон нутгийн орлогын 

төлөвлөгөөг үзэхэд хөрөнгийн орлогыг 639.8 мянган төгрөгөөр тасалсан зэрэг зөрчилд 

албан шаардлага хүргүүлсэн. 

ИТХ: Ажилчдын үр дүнгийн урамшууллыг тушаалаас 242.3 мянган төгрөгөөр 

илүү олгосон, ажилчдад олгосон цалингийн урьдчилгаанаас 200.0 мянган төгрөгийг 

төлүүлэлгүй зардлаар тайлагнасан, төсвийн хөрөнгөөс шинэ жилийн торт, оргилуун 

дарсанд 150.0 мянган төгрөгийг зарцуулсан зэрэг зөрчилд төлбөрийн акт тогтоосон. 

ИТХ-ын төлөөлөгчдөд ажлын тайлан, хуралд оролцсон байдал, хурлаас зохион 

байгуулсан ажил, арга хэмжээнд оролцсон байдлыг үндэслэлгүйгээр 4800.0 мянган 

төгрөгийн урамшуулал олгосон, шилэн дансны цахим хуудсанд нийт 63 мэдээлэл 

байршуулахаас 3 мэдээллийг байршуулаагүй, зардлын зүйл анги зөрчиж шатахууны 

зардлаас 1000.0 мянган төгрөгийн цалингийн урьдчилгаа олгосон, цалингийн зардлын 

бүлгийг 40.3 мянган төгрөгөөр хэтрүүлэн зарцуулсан, хэлбэлзэл зөрүүтэй байна зэрэг 

зөрчилд албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

Соёл мэдээллийн төв: Сумын Засаг даргын тушаал шийдвэргүйгээр болон 

эрхлэгчийн тушаалаас 798.4 мянган төгрөгийн үр дүнгийн урамшуулал илүү олгосон 

зөрчилд төлбөрийн акт тогтоосон. Шилэн дансны цахим хуудсанд нийт 65 мэдээлэл 

байршуулахаас 11 мэдээллийг байршуулаагүй зөрчилд албан шаардлага хүргүүлсэн. 

ОНХС: 1,4,5 дугаар багууд нь иргэдээс авсан саналыг ИНХ-ын тогтоолоор 

баталгаажуулаагүй саналыг эрэмбэлээгүй байна, ОНХС-аас борлуулсан өвс тэжээлийн 

3786.4 мянган төгрөгийн авлагыг барагдуулаагүй зэрэг зөрчилд албан шаардлага 

хүргүүлсэн байна. 

 

        ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ.  

  Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

 1. 2020 оны 04 дүгээр сарын 07-ны  өдрийн 403 дугаар төлбөрийн хүсэлтээр 

иргэн Д.Мөнхтуулд төмөрний үнэ 221.5 мянган төгрөг шилжүүлэхдээ эдийн засгийн 



ангилал зөрчиж 21.5 мянган төгрөг шилжүүлсэн 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.                                                                     

2. Тус оны 11 дүгээр сард сумын цагдаад олгосон 25.5 мянган төгрөгийн дүн 

бүхий 15 литр шатахууны зарцуулалт тодорхой бус, жолоочийн тооцооны хуудас 

бичээгүй байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.6 

/Анхан шатны баримтын үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн 

авсан ажилтан хариуцна./,  13.7 /Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг 

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

байна.                       

 Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 25.5 мянган төгрөгийг буцаан 

төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоосныг холбогдох албан тушаалтнуудад уншиж 

танилцуулсныг хүлээн зөвшөөрсөн болно.  

Засаг даргын тамгын газар: 

1. Хөдөө аж ахуйн тасгийн дарга Ч.Чойжамц нь 2019 оны 12 дугаар сард 

Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан  мал зүйчдийн улсын зөвлөгөөнд албан 

томилолтоор оролцсон байна. Томилолтын олговрыг тооцохдоо шаардлага хангахгүй 

хуурамч буудлын бичиг үндэслэн 53.0 мянган төгрөгийг 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./ дахь заалтуудыг тус тус зөрчиж байна.                                    

2. Удирдлагын гаргасан зарим захирамж, тушаал шийдвэр, түүний хавсралтын 

тамга тэмдэг баталгааны бүрдэл дутуу шийдвэрийн дугаар, огноог давхардуулан 

олгосон байгаа нь ажил хариуцсан ажилтан, албан хаагчийн хариуцсан ажилдаа 

хандах хандлага сул, хариуцлага муу байгааг харуулж байгаад онцгой анхаарах 

          3. Шалгалтад хамрагдаж буй тайлант онд дор дурьдсан 6-н удаагийн гүйлгээгээр 

5000.0 мянган төгрөгийг Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс зарцуулахаар шийдвэрлэж, 

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

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

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

 



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

1 А/18 2020.02.18 1751.5 

2 А/23 2020.03.04 850.5 

3 А/51 2020.06.04 500 

4 А/74 2020.09.22 1000.0 

5 А/28 2020.03.20                       672.0 

6 Б/22 2020.12.23 226.0 

дүн 5000.0 

 

 4. 2020 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 908 дугаар бүхий төлбөрийн 

хүсэлтээр ахмадын баярын уралдаан тэмцээний зардал 300.0 мянган төгрөгийг  төсөв 

захирагчийн шийдвэргүйгээр нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшууллын зардлаас 

зарцуулсан байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэл”-ийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 

13.1, 13.5, 13.7  /13.1 Анхан шатны баримт нь нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн 

тайлан, мэдээллийг үнэн, зөв гаргах үндэслэл болно, 13.5 Анхан шатны баримтанд 

түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн буюу шалгасан ажилтан гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг 

дарсанаар уг баримт хүчин төгөлдөр болно. 13.7 Анхан шатны баримтгүй ажил гүйлгээг 

бүртгэл тайланд тусгахыг хориглоно. /  дахь заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 353.0 мянган төгрөгийг буцаан 

төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, 1 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага 1-

ийг хүргүүлэн холбогдох албан тушаалтнуудад уншиж танилцуулсныг хүлээн 

зөвшөөрсөн болно.  

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан: 

1. 2020 оны 06 сарын 03-ны өдрийн А/50 захирамж /шууд гэрээ байгуулах/- ийн 

дагуу ОНХСангийн хөрөнгөөр Алтайн түмэн сүрэгтэн хоршооноос 9486.0 мянган 

төгрөгийн дүн бүхий 475 уут хивгэн тэжээл худалдан авч өвс, тэжээлийн аюулгүйн 

нөөцийг нэмэгдүүлсэн бөгөөд аюулгүйн нөөцийн жилийн эцсийн үлдэгдэл  18476.1 

мянган төгрөгийн  өвс тэжээлийг 2021 онд  100  хувь  худалдаж борлуулсан байна.  

Худалдан борлуулсан өвс, тэжээлийн үнээс 13986.8  мянган төгрөгийг ОНХСанд 

төвлөрүүлж үлдэгдэл 4489.3 мянган төгрөгийн авлагыг барагдуулаагүй, авлагыг 

барагдуулах эзэн холбогчид нь тодорхой бус байгаа нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар 



зүйлийн 6.4.8 “Төсвийг зохистой удирдаж, авлага, өр төлбөр үүсгэхгүй байх”, Нягтлан 

бодох бүртгэлийн тухай хуулиудыг тус тус зөрчсөн байна.  

Соёлын төв: 

 1.2020 оны 12 дугаар сарын 20-ний өдрийн гүйлгээгээр иргэн Р.Алтантуяагийн 

харилцах дансанд 581.0 мянган төгрөгийг шилжүүлж, 23,24 м хивс худалдан авсан 

байна. Мөн өдрөө 634.7 мянган төгрөгийн үнэ бүхий 25,388 м хивсийг орлого авч, 

бараа материалын тайланд тусгажээ. Гэтэл 2021 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 

байдлаар уг хивс нь байхгүй байлаа. Энэхүү үйлдэл нь Төсвийн тухай, Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хууль, Эд хариуцагчийн эрх үүргийн дүрмийг 

2. 2020 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн гүйлгээгээр иргэн Б.Жигжээгийн 

харилцах дансруу зураг төсвийн үнэ гэсэн утгатайгаар 500.0 мянган төгрөгийг 

шилжүүлжээ. Ингэхдээ БҮТЭЗ-ээс 200.0, БГАҮТХ-аас 100.0, БҮБЗ-аас 200.0, нийт 500.0 

мянган төгрөгийг зарцуулсан нь  Төсвийн тухай хуулийг тус тус зөрчжээ.  

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбоотойгоор орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр 

634.7 мянган төгрөгийн дүн бүхий төлбөрийн акт тогтоов.  

 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

 1. “Х.Баялагмаад тэтгэмж олгох тухай” Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн 2020 оны 09 

дүгээр сарын 25-ны өдрийн Б/24 дүгээр тушаалаар туслах багш Х.Баялагмаад төрсөн 

нутаг Баян-Уул сумд очиж амарсны замын зардал 50.0 мянган төгрөгийг олгохоор 

шийдвэрлэжээ. Ингэхдээ өөрийн байгууллагад хамааралгүй Бага, дунд боловсролын 

тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.1 дэх заалт, Төрийн албаны тухай хуульд 

байхгүй тус хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.4.2 дахь заалтыг үндэслэл болгосон нь 

Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай,  Төрийн албаны тухай хуулийн 59 дүгээр 

зүйлийн 59.1.6 дахь заалтыг 

2. 147.0 мянган төгрөгийн үнэ бүхий 70 л дизель түлшний зарцуулалтыг 

жолоочийн тооцооны хуудсаар тайлагнаагүй, ямар ажилд зарцуулсан нь тодорхойгүй 

байгаа нь Төсвийн тухай хуулийг тус тус зөрчжээ. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбоотойгоор 197.0 мянган төгрөгийг орон нутгийн 

төсөвт төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоов. 

Ерөнхий боловсролын сургууль, Эрүүл мэндийн төвд тус шалгалтаар зөрчил 

илрээгүй болно. 

НАЙМ: АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАЛЦАА, ЗӨВЛӨГӨӨ. 

Шалгалтанд хамрагдсан байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагааг шалгах 

явцад илэрсэн зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх талаар болон Монгол улсын    

Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоол, “Шилэн дансны тухай” хуулийн 



хэрэгжилтийг хангуулах , “Сум хөгжүүлэх сан”-аас олгосон зээлийн хувийн хэргийн 

бүрдлийг хангах, алданги тооцох аргачлалаар мэргэжил арга зүйн заавар, зөвлөгөө өгч 

ажиллав.   

      ЕС:  ДҮГНЭЛТ. 

 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр бэлтгэж байгаа өвс тэжээлийн 

нөөцийг иргэд, малчидад худалдан борлуулахдаа санхүүгийн анхан шатны баримтыг 

бүрдүүлж, хяналт шалгалтын байгууллагаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж, цаашид давтан 

гаргахгүй байхыг анхааруулж байна. 

Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэхээр 1210.2 мянган төгрөгийн төлбөрийн акт 

тогтоож, 9489.3 мянган төгрөгийн дүн бүхий 2 заалттай хугацаатай албан шаардлагыг 

хүргүүлж ажиллалаа. 

Шийдвэрийн төслийг холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулсан болно.  

       АРАВ: ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ  

  Хүүхдийн цэцэрлэг: 

1.Шатахуун зарцуулалтыг эдийн засгийн үр ашигтай, бодитой зарцуулах. 

2.Бараа материалыг олгохдоо шаардах хуудсыг ажилтнаар цаг тухайд бичүүлж 

хэвших. 

3.Жолоочийн тооцооны хуудсыг явсан жолоочоор цаг тухай бүрт нь хөтлүүлж 

байх. 

  Нийтлэг: /Бүх байгууллагууд/ 

       1. Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий 

дотоод хяналтыг бүрэн хэрэгжүүлэх. Нам даралтын халаалт бүхий байгууллагуудын 

түлээ, нүүрсний худалдан авалт, буулгалт бүрээр тэмдэглэл үйлдэж, баримтуужлах. 

 

   Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж, улсын байцаагчийн шийдвэрийн  

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

даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр хариу ирүүлэхийг  

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

нягтлан бодогч нарт шалгалтын бүрэлдэхүүний зүгээс үүрэг болгож байна. 
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