
 

 

 

Санхүүгийн хяналт шалгалт 

                                                                                                    хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

 

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 

2021 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу тус аймгийн “Сум дундын ойн анги”-

ийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд Монгол Улсын “Төсвийн тухай”, “Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн тухай”, “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Шилэн дансны 

тухай”, “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах,  ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай”,  “Хөдөмөрийн тухай” хуулиуд болон 

тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг “Төрийн хяналт 

шалгалтын тухай” хуульд нийцүүлэн шалгаж,   илэрсэн зөрчил дутагдлыг хуулийн 

хүрээнд шийдвэрлэж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөө өгөхөд хяналт шалгалтын зорилго оршино. 

 

ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН, ХУГАЦАА. 

 Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын   

баталсан 2021 оны 01 дүгээр сарын  27-ны өдрийн 21-03/01/06 тоот удирдамжийн 

дагуу Санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын ахлах байцаагч Ч.Дулмаа төлөвлөгөөт 

хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэв. 

 ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Шалгалтанд тус байгууллагын 2020 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 

12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх дуусгавар болсон санхүүгийн үйл ажиллагаатай 

холбоотой бүхий л баримтуудыг  хамруулав. 

 

ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН  ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Төсөв захирагчийн “Бүтэц орон тоо батлах тухай” 2020 оны 01 дүгээр сарын 02-

ны өдрийн А/01 дугаар бүхий тушаалаар байгууллагын бүтэц орон тоог байгууллагын 

дарга, ойн инженер, мэргэжилтэн тус бүр нэг, ойжуулагч сахиул 2, ногоон 



байгууламжийн тасагт мэргэжилтэн 2, цэцэрлэгжүүлэгч 7, жолооч 2, харуул 8 нийт 24 

байхаар баталсан байна. Төсөв захирагчаар Б.Эрдэнэбаяр, нягтлан бодогчоор А.Энх-

Амгалан, Д.Нанзаддорж нар ажиллан төсвийн хөрөнгийг захиран зарцуулжээ.  

Хяналт шалгалтын хугацаанд байгууллагын эзэмшилд байгаа хөрөнгийн 

ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, бүртгэл хөтлөлт, хөрөнгийн тооллогын бүртгэл 

зэргийг шалгалаа.  

 

ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны шалгалт 

Байгуулагдсан үеэсээ хойш санхүүгийн хяналт шалгалтанд хамрагдаагүй. 

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

1. Нягтлан бодогч нарын ажлыг хүлээлцүүлэхдээ хөрөнгийн тооллого 

хийгээгүй 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;/ дах заалтыг 

2.     Агуулахад байгаа хөрөнгийн эмх цэгц туйлын хангалтгүй, 

агуулахын хөрөнгийн бүртгэл хөтөлдөггүй зэрэг нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн 

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

3. Жилийн эцсийн хөрөнгийн тооллого хийх ажлын хэсэг хөрөнгийг 

нүд үзэж тоолоогүй, тооллогыг чанар муутай хийж гүйцэтгэсэн нь “Төрийн болон 

орон нутгийн өмчийн тухай” хуулийг 

4. Байгууллагын эзэмшлийн Пургон машинд наалт наагаагүй 

байгаа нь “Орон нутгийн өмчит байгууллагуудын автомашинд наалт 

хэрэглэх тухай” 2019 оны 10 дугаар сарын 07 -ны өдрийн аймгийн Засаг 

даргын А/503 дугаар захирамжийн 2 / ....... наалтыг байнга хэрэглэж 

хэвших, автомашины шатахуун зарцуулалтыг бууруулж, төсвийн 

хэмнэлт гаргаж ажиллахыг төрийн байгууллагуудын удирдлага /дарга, 

захирал, эрхлэгч/-д тус тус үүрэг болгосугай. /-т заасныг тус тус 

зөрчсөн зөрчил илэрлээ.  

ДОЛОО: АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАЛЦАА, ЗӨВЛӨГӨӨ. 

Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах, цаашид давтан гаргахгүй 

ажиллах талаар төсөв захирагч, нягтлан бодогч, эд хариуцагч, 2020 оны жилийн 



эцсийн хөрөнгийн тооллого хийсэн ажлын хэсгийн ахлагч нарт тодорхой заавар 

зөвлөмж өгч 2 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага хүргүүллээ. 

НАЙМ:  ДҮГНЭЛТ: 

Эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, 

бүртгэл хөтлөлтөнд байгууллагын удирдлага, нягтлан бодогч нар анхаарал 

тавьдаггүйгээс дээрх зөрчил дутагдал илэрсэн гэж дүгнэж байна.  

ЕС: ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ 

Цаашид: 

 Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, тогтоомж эрх зүйн актыг 

мөрдөж ажиллаж шалгалтаар илэрсэн зөрчлүүдийг таслан зогсоож, шалгалтын 

мөрөөр тодорхой ажил зохион байгуулж, улсын байцаагчийн шийдвэрийн биелэлтийг 

бүрэн хангуулж, хариуг 2021 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг 

даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд  албан бичгээр ирүүлэхийг төсөв 

захирагч Б.Эрдэнэбаяр, нягтлан бодогч Д.Нанзаддорж нарт хариуцуулав. 

 

 

 

 

 

 

ТАНИЛЦАЖ  ХЯНАСАН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГА, 

УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ:                                        Д.ГАНЗОРИГ 

 

БИЧСЭН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  

 УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ:                                          Ч.ДУЛМАА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              “СУМ ДУНДЫН ОЙН АНГИ”-ИЙН ДАРГА  
                                                                             Б.ЭРДЭНЭБАЯР, НЯГТЛАН БОДОГЧ 

                                                                           Д.НАНЗАДДОРЖ НАРТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

         Зөрчил арилгуулах тухай 

 

Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 

2021 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу тус аймгийн “Сум дундын ойн анги”-

ийн 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд Монгол Улсын “Төсвийн тухай”, “Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн тухай”, “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Шилэн дансны 

тухай”, “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах,  ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай”,  “Хөдөмөрийн тухай” хуулиуд болон 

тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг “Төрийн хяналт 

шалгалтын тухай” хуульд нийцүүлэн шалгаж,   илэрсэн зөрчил дутагдлыг хуулийн 

хүрээнд шийдвэрлэж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор мэржил арга зүйн 

зөвлөгөө өгөхөд хяналт шалгалтын зорилго оршино. 

Шалгалтаар: 

 1.    Агуулахад байгаа хөрөнгийн эмх цэгц туйлын хангалтгүй, агуулахын 

хөрөнгийн бүртгэл хөтөлдөггүй зэрэг нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хууль, “Эд 

хариуцагчийн эрх үүргийн дүрэм”-ийг  

 2  Байгууллагын эзэмшлийн Пургон машинд наалт наагаагүй байгаа нь 

“Орон нутгийн өмчит байгууллагуудын автомашинд наалт хэрэглэх тухай” 

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

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

шатахуун зарцуулалтыг бууруулж, төсвийн хэмнэлт гаргаж ажиллахыг 

төрийн байгууллагуудын удирдлага /дарга, захирал, эрхлэгч/ -д тус тус үүрэг 

болгосугай./-т заасныг тус тус зөрчсөн зөрчил илэрлээ . 

 Монгол улсын “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн 10 дугаар зүйлийн 

10.9.8 дахь заалт /Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдлыг таслан 

зогсоох, түүний шалтгаан нөхцлийг арилгах талаар холбогдох байгууллага, аж 



ахуйн нэгж, иргэн, албан тушаалтанд шаардлага тавьж, хугацаатай үүрэг 

даалгавар өгч биелэлтийг хангуулах/-ыг  үндэслэн ШААРДАХ НЬ: 

 

1. Байгууллагын агуулахад байгаа хөрөнгийг бүртгэлжүүлэн хадгалалт, 

хамгаалалт, ашиглалтыг сайжруулах  

2. Өөрийн эзэмшлийн Пургон автомашинд эрх бүхий байгууллагын хэвлэсэн  

зориулалтын наалт нааж автомашины ашиглалтанд хяналт тавих 

 

Албан шаардлагаар өгсөн үүргийг 2021 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор 

биелүүлж, хариуг  мөн хугацаанд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, 

аудитын албанд албан бичгээр ирүүлэхийг захирал Сум дундын ойн ангийн дарга 

төсөв захирагч Б.Эрдэнэбаяр, , нягтлан бодогч Д.Нанзаддорж нарт хариуцуулав. 

 

Албан шаардлагын бүрэн хариуг заасан хугацаанд ирүүлээгүй  нөхцөлд Монгол 

Улсын “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.2 дахь 

хэсэгт заасны дагуу захиргааны шийтгэл ногдуулах болно. 

 

 

 

 

 

БИЧСЭН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН 

УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ:                                       Ч.ДУЛМАА                                                                                                            

 

 

ХҮЛЭЭН АВСАН: 

ТӨСӨВ ЗАХИРАГЧ :                                   Б.ЭРДЭНЭБАЯР 
 

                       НЯГТЛАН БОДОГЧ:                                  Д.НАНЗАДДОРЖ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


