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                                                                                                       хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

 

НЭГ: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2021 

оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, тус албаны  даргын баталсан 01 дүгээр сарын 

25-ны өдрийн 21-05/01/02 дугаар удирдамжийн дагуу аймгийн Ахмадын хорооны 

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 “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн 

дагуу шалгаж, шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг хуулийн хүрээнд шийдвэрлэн, цаашид 

давтан гаргахгүй байх талаар мэргэжил, арга зүйн заавар, зөвлөгөө өгөхөд 

шалгалтын зорилгыг чиглүүлэн ажиллав. 

 

ХОЁР: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналт, шалгалтын Улсын 

байцаагч Б.Дэлгэрбаяр 2021 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс 2021 оны 02 

дугаар сарын 01-ний өдрийг дуустал ажлын 3 өдрийн хугацаанд төлөвлөгөөт 

хяналт, шалгалт хийв. 

 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Ахмадын хорооны дотоод хяналтын үйл ажиллагааны төлөвлөлт, гүйцэтгэл, 

тайлагналтын байдал, тайлант хугацааны санхүүгийн анхан шатны баримтаас 

санхүүгийн тайлан хүртэлх баримтууд, эд хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл, 

тооллогын материалууд зэрэг хяналт шалгалтын удирдамжид заасан асуудлуудыг 

шалгалтанд бүрэн хамруулав.  

 



ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Говь-Алтай аймгийн Ахмадын хороо нь /1009095 тоот регистр/-ийн 

дугаартайгаар “Ахмад настны олонхийн нийтлэг эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг 

төлөөлөн хамгаалах үйл ажиллагаа эрхэлдэг бөгөөд, төсвийн шууд захирагчаар 

Б.Ганзориг, нягтлан бодогчоор С.Галсанчоймбол нар ажиллан төсвийн хөрөнгийг 

захиран зарцуулж ирсэн байна. 

 

  ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

 Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитад хамрагдах хугацаа болоогүй. 

  Тус албаны санхүүгийн хяналт шалгалтаар: 

  Тус албаны санхүүгийн хяналт, шалгалтад хамрагдаж байгаагүй. 

 

   ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

2020 оны санхүүгийн анхан шатны баримтаас санхүүгийн тайлан хүртэлх 

хугацааны удирдамжид заасан баримтуудыг нэг бүрчлэн тулган шалгав.  

6.1: Төсвийн хөрөнгийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, хөрөнгө оруулалт, 

түүний үр дүн. 

Тайлант онд орон нутгийн төсвөөс 68199.9 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч, 

өөрийн орлого 100.0 мянган төгрөг бүрдүүлэн, нийт 68299.9 мянган төгрөгийн 

төсөвтэйгээр үйл ажиллагаа явуулсан байна. Төсвийн хувиараас харахад нийт 

төсвийг эдийн засгийн ангиллаар нарийвчилж батлаагүй тул бусдаар гүйцэтгүүлэх 

ажил үйлчилгээнээс 63117.6 мянган төгрөг, бага үнэтэй түргэн элэгдэх, ахуйн эд 

зүйлсээс 20.0 мянган төгрөг зарцуулж, 11138.4 мянган төгрөгийн мөнгөн хөрөнгийн 

эцсийн үлдэгдэлтэй тайлагнасан байна. 

6.2: Эд хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, тооллого 

тооцоо бодолтын байдал. 

а/ Байгууллагын даргын “Комисс томилох тухай” 2020 оны 12 дугаар сарын 

14-ны өдрийн 1/16 дугаар тушаалаар 4 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 2020 оны 

жилийн эцсийн тооллого хийсэн байна. Тооллогоор 5608.0 мянган төгрөгийн тоног 

төхөөрөмж, тавилга эд хогшил актлуулахаар санал болгож Орон нутгийн өмчийн 

албанд холбогдох материал хүргүүлсэн байна. Байгууллагад Өмч хамгаалах 

байнгын зөвлөл томилж ажиллуулаагүй. 



6.3: Дотоод журам, удирдлагын гаргасан тушаал, гадны байгууллага 

хүмүүстэй хийсэн гэрээ, хэлцэл нь санхүүгийн хууль, эрх зүйн 

үндэслэлтэй  эсэх.   

а/ Аймгийн ахмадын хорооны удирдах зөвлөлийн 2017 оны 08 дугаар сарын 

31-ний өдрийн хурлаар баталсан байгууллагын дотоод журам мөрдөн ажилладаг. 

6.4: Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолын 

хэрэгжилт, түүний үр дүн. 

Байгууллагад дотоод хяналт хэрэгжүүлээгүй байна. 

6.5: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт, нэгдсэн цахим 

системд байршуулсан мэдээллийн чанар, бодит байдалд үнэлгээ өгөх.  

 а/ Шалгалтад хамрагдаж буй тайлант онд шилэн дансны нэгдсэн цахим 

системд байршуулах 148 мэдээллээс 120 мэдээллийг хуулийн хугацаанд, 28 

мэдээлэл хугацаа хоцорч байршуулснаар хуулийн хэрэгжилтийг мэдээлэл 

байршуулсан хугацаагаар тооцвол 90.5 хувьтай байна. 

 

ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

1. Байгууллагад хэрэгжүүлэх дотоод хяналтын журам батлуулаагүй, дотоод 

хяналт хэрэгжүүлээгүй байгаа нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 

дүгээр тогтоолыг  

2. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулж, ажиллуулаагүй байгаа нь 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 4 /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./ дэх хэсгийг, аймгийн 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 25 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан “Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн Өмч хамгаалах байнгын 

зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг   

 3. Бичиг хэргийн материал, эм, аж ахуйн материал худалдаж авсан даруйд 

шаардах хуудсаар зарлагадаж байгаа боловч эд хариуцагчийн орон тоо байхгүй 

шалтгаанаар бараа материалын тайлан сар бүр гаргаагүй байгаа нь Төрийн болон 

орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, эд 

хариуцагчийн эрх үүргийн дүрэм зөрчиж байна. 

 Дээрх зөрчил, дутагдалтай холбогдуулан 3 заалт бүхий 1 албан шаардлага 

хүргүүлэв. 

 



НАЙМ: ДҮГНЭЛТ.  

Төрийн бус байгууллагын статустай хэдий ч төсвөөс санхүүжиж байгаа тул 

төсөвт байгууллагад мөрдөгддөг хууль, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан бусад 

холбогдох эрх зүйн актуудыг үйл ажиллагаандаа  дутуу мөрдөж ажилласан байна. 

 

ЕС: ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ: 

 Шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлүүдийг цаг алдалгүй арилган, цаашид 

давтан гаргахгүй байхад онцгой анхаарч, Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн 

биелэлтийг бүрэн хангуулж, 2021 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн дотор аймгийн 

Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр  хариу 

ирүүлэхийг аймгийн Ахмадын хорооны дарга Б.Ганзориг, нягтлан бодогч 

С.Галсанчоймбол нарт хариуцуулав.  

 

 

 

ТАНИЛЦАЖ  ХЯНАСАН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН 

 АЛБАНЫ ДАРГА                                     Д.ГАНЗОРИГ 

 

БИЧСЭН: 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН 

 УЛСЫН БАЙЦААГЧ                           Б.ДЭЛГЭРБАЯР 

 


