
 

 

                                                                          

                                                                                  Санхүүгийн хяналт шалгалт 

                                                                                    хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО. 

 Говь-Алтай аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны  2021 оны хяналт 

шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу тус аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 

хөгжлийн газрын 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын “Төсвийн 

тухай”, “Хөдөлмөрийн тухай” “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай”, “Төрийн болон 

орон нутгийн өмчийн 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 зөрчил дутагдлыг 

хуулийн хүрээнд шийдвэрлэхэд хяналт шалгалтын зорилго оршино. 

ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

Шалгалтыг Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын баталсан 2021 оны 04 

дүгээр сарын  15-ны өдрийн 21-03/04/14 тоот удирдамжийн дагуу Санхүүгийн хяналт, 

аудитын албаны санхүүгийн хяналт, шалгалтын Улсын ахлах байцаагч Ч.Дулмаа 

ахалж, санхүүгийн хяналт, шалгалтын Улсын байцаагч А.Мөнхтөр нарын 

бүрэлдэхүүнтэйгээр 2021 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс шалгалтыг эхлүүлж, 

ажлын 10-н хоногийн хугацаанд хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн боловч тус аймагт 

COVID-19 өвчний тохиолдол бүртгэгдэн хөл хорио тогтоосонтой холбоотойгоор 

шалгалтын хугацааг сунгаж ажилласан болно. 

ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

Тус газрын 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн анхан шатны 

баримтад тулгуурлан шалгаж, байгууллагын дотоод хяналтын төлөвшилд үнэлэлт 

дүгнэлт өгч, мэргэжил арга зүйн заавар зөвлөмжөөр хангахад хяналт шалгалтын 

зорилгыг чиглүүлэн ажиллав. 

ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДСАН  ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Говь-Алтай аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар нь 9016058  

регистрийн дугаартай 0570001147 тоот улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй Есөнбулаг сумд 

байрлан нийт 28 орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд тайлант онд 



сургуулийн захирал, төсвийн шууд захирагчаар С.Болормаа, Н.Цээпилмаа нягтлан 

бодогчоор Б.Билэгсайхан нар ажиллаж, Төрийн сан дахь 100050017002, тоот харилцах 

данс, нэмэлт санхүүжилтийн 100050017401 тоот дансаар дамжуулан төсвийн хөрөнгийг 

захиран зарцуулжээ. 

 

      ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Сүүлийн 24 сарын хугацаанд тус албаны хяналт, шалгалтанд хамрагдаагүй 

болно.  

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

Аймгийн аудитын газраас тус газрын 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн 

тайланд аудит хийхэд дараах зөрчлүүд илэрсэн байна. 

1. Үндсэн цалинг амралтын цалинтай давхардуулан 119,4 мянган төгрөгийг илүү 

олгосон  

Тайлан онд 683,3 мянган төгрөгийн шатахууныг спидометрийн заалт илүү бичиж 

зарцуулсан, сумдад томилолтоор ажилласан гэж 826,6 мянган төгрөгийн шатахууныг 

анхан шатны баримтгүй зарцуулсан. 

Удирдамж, илтгэх хуудас бичээгүй, анхан шатны баримтын бүрдэл дутуу 120,0 

мянган төгрөгийн томилолт олгосон зэрэг зөрчлүүдэд төлбөрийн акт тогтоосон байна. 

2. Байр түрээсийн орлого 571,3 мянган төгрөгийг  төлүүлээгүй  

Албан хаагчдын 3556,1 мянган төгрөгийн цалинг нийгмийн даатгалд дутуу 

тайлагнасан 

Амралт, цалин давхардуулан олгодог, урьдчилгаа цалинг олгоод суутгадаггүй 

авлага үүсгэдэг. 

Тайлант онд ажиллагсадтай холбоотой 6072,6 мянган төгрөгийн авлага, 1470,9 

мянган төгрөгийн ХХОАТ-ын авлага үүсгэсэн. 

Томилолтоор ажилласан огноог бичээгүй, тооцоо хийхийг зөвшөөрч гарын үсэг 

зураагүй албан томилолтын хуудсаар 1680,0 мянган төгрөгийн томилолт олгосон. 

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамжийн зардлаас 668,0 

мянган төгрөгийн зардлыг анхан шатны баримтын бүрдэл дутуу зарцуулсан. 

Шилэн дансны цахим хуудсанд нийт 213145,3 мянган төгрөгийн 5 мэдээллийг 

мэдээллээгүй, 1665263,6 мянган төгрөгийн 12 мэдээллийг байршуулаагүй зэрэг 

зөрчилд албан шаардлага хүргүүлсэн байна.  

3. Аудитаар илэрсэн 12061,2  мянган төгрөгийг бусад алдаа зөрчилд 3 зөвлөмж 

өгч менежментийн захидалд тусгасан байна. 

 



ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН 

АСУУДЛУУД  

Шалгалтын явцад 2020 оны касс, харилцах дансны гүйлгээг санхүүгийн анхан 

шатны баримттай тулган шалгасны зэрэгцээ нэмэлт орлого түүний бүрдүүлэлт, 

зарцуулалт, эд хөрөнгийн тооллого тооцоо бодолт, тайлант онд хандиваар болон 

шинээр худалдан авсан хөрөнгө, санхүү төсвийн ил тод байдлын хэрэгжилт, Шилэн 

дансны цахим цэс хөтлөлт зэргийг шалгалтад хамруулав. 

  

ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

1. Удирдлагын гаргасан зарим тушаал шийдвэрт үндэслэл болгож буй хуулийн 

заалтыг буруу хэрэглэсэн, тухайн шийдвэрийн зорилго чиглэлд огт хамааралгүй 

хуулийн заалт ашигласан байгаа нь  ажил хариуцсан ажилтан, албан хаагчийн 

хариуцсан ажилдаа хандах хандлага сул, хариуцлага муу байгааг харуулж байгаад 

онцгой анхаарах. 

2. Жолоочийн тооцооны хуудсыг ажил үйлчилгээ үзүүлсэн тухай бүрт нь тогтмол 

хөтөлдөггүй, авсан шатахуундаа тааруулан бөөн дүнгээр бичдэг. Шатахууны 

зарцуулалтанд бүртгэлээр болон дотоод хяналтаар тавих хяналт сул байгаа нь  

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Монгол Улсын   Засгийн газрын 2011 оны 311 

дүгээр тогтоолыг  

Жич: 2015 онд хийсэн хяналт шалгалтаар ийм  зөрчил илэрч байсан байна. 

3. 2020 оны 07 дугаар сарын 08 өдрийн 228 дугаар төлбөрийн хүсэлтээр 

автомашины сэлбэгийн үнэ 321.0 мянган төгрөгийг бараа үйлчилгээний бусад 

зардлаас, 2020 оны 07 дугаар сарын 21 өдрийн 237 дугаар төлбөрийн хүсэлтээр иргэн 

Н.Мөнгөнсүхээс 260.0 мянган төгрөгийн засварын материалыг  бараа үйлчилгээний 

бусад зардлаас, иргэн Д.Дашдаваагаас 44.0 мянган төгрөгийн авто сэлбэг /дугуйны 

наклад/-ийг  багаж, техник хэрэгслийн зардлаас худалдан авсан 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 



4. Албаны даргын 2020 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/39 тоот тушаалын 

дагуу тус байгууллагын нэр бүхий 13 албан хаагч 2020 оны 7 сарын 16-ны өдрөөс 7 

дугаар сарын 18-ны өдрийн хооронд Баян-Өлгий, Ховд аймагт туршлага судлан 

томилолтоор ажилласан байна. Уг томилолтын олговрыг урьдчилан олгосон бөгөөд 

нягтлан бодогч эцсийн тооцоог хийгээгүй, томилолтоор ажилласан хоногийн тоог илүү 

тооцон 1 хүнд 36.5 мянган төгрөг, нийт 13 хүний 474.5 мянган төгрөгийг илүү тооцож 

олгосон байгаа нь Монгол Улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 5 дугаар 

зүйлийн 5.1.4 / үнэн, зөв байх/, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 

/батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах/,  дахь заалт, 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 

/Төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж зарцуулах/, дэх заалтуудыг  

Үүнд: 

Нэрс  Томилолтоор 

ажилласан хоног  

Томилолт 

олгосон хоног  

Илүү олгосон хоногт ногдох  

олговор   

Д.Сономцэвээн  2 3 36500 

Д.Төгсжаргал  2 3 36500 

Б.Нанжид  2 3 36500 

Х.Нандин-эрдэнэ 2 3 36500 

Б.Мөнхзаяа  2 3 36500 

Б.Болормаа  2 3 36500 

Б.Хишигэрдэнэ 2 3 36500 

Г.Амарбаяр  2 3 36500 

Э.Мэндсайхан  2 3 36500 

Б.Алтайбаатар  2 3 36500 

Б.Пүрэвсүрэн  2 3 36500 

Д.Нэргүй  2 3 36500 

М.Насанбат  2 3 36500 

НИЙТ ДҮН    474500 

5. Нягтлан бодогч Б.Билэгсайхан нь 2020 оны 01, 02  сарын цалинг бодохдоо  

өөрийн үндсэн цалингийн шатлалын дүнг /ТҮ8-1 700895/ 100.0 мян төгрөгөөр илүү 

тооцож бичилт хийж /800895/  200.0 мянган төгрөгийг цалин илүү бодсон байгаа нь  

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4 / үнэн, зөв байх/, 

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 /батлагдсан төсвийг зориулалтын 

дагуу зарцуулах/,  дахь заалт, 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 /Төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй 

байхаар төлөвлөж зарцуулах/, дэх заалтуудыг   



6. Тайлант онд эргэлтийн болон эргэлтийн бус хөрөнгийн тооллогыг /хагас бүтэн 

жилээр/ 2 удаа хийсэн боловч томилогдсон бүрэлдэхүүн тооллогыг маш чанар муутай 

хийсэн, хөрөнгийг нүд үзэж тоолоогүй, хагас жилээр хийсэн тооллогын илтгэх хуудсыг 

жилийн эцэст хуулбарлан бичиж тооллогыг баримтанд хавсаргасан байгаа нь “Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн тухай” хууль,  “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулиудыг  

Жич: Тус байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд 2015 онд хийсэн санхүүгийн 

хяналт шалгалтаар бүх хөрөнгийг кодолж бүртгэлжүүлэх, хөрөнгийн бүртгэлийн зохих 

маягт зааврын дагуу хөтлөх үүрэг чиглэл өгсөн боловч өнөөг хүртэл уг ажлыг хийгээгүй 

байна.  

7. НҮБ-ийн “Хүүхдийн сан”-аас хэрэгжиж байгаа “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг  

хөтөлбөр”-ийн санхүүжилтээр албан томилолтоор ажилласан ажилтанд санхүүгийн 

анхан шатны баримтгүйгээр болон ажилтны албан томилолтын хоногийг илүү 

тооцоолон 3 ажилтанд 660.0 мянган төгрөгийн албан томилолтын олговрыг олгосон 

байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хууль, “Төсвийн тухай” хуулиудыг   

8. НҮБ-ийн “Хүүхдийн сан”-аас хэрэгжиж байгаа “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг  

хөтөлбөр”-ийн санхүүжилтээр үйл ажиллагаа явуулахдаа харилцагч байгууллагуудаас 

хөрөнгө материал худалдан авч төлбөрийг шилжүүлэхдээ ямар нэр төрлийн хөрөнгө 

худалдан авч юунд зарцуулсан нь тодорхой бус,засвартай санхүүгийн анхан шатны 

баримт үндэслэн албан томилолтын олговор олгосон байгаа нь “Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай” хуулийг  

9. Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд 2020 онд байршуулах нийт 

мэдээллээс 65 мэдээллийг хугацаа хоцрон нөхөж байршуулсан, цахим сангийн 

шаардлагатай мэдээллийг тухай бүр шинэчлээгүй /төсөв захирагч, нягтлан бодогч 

нарын нэр, утасны дугаар гэх мэт/ байгаа зэргээс харахад тус байгууллагад Шилэн 

дансны тухай хуулийн хэрэгжилт туйлын хангалтгүй байгаа зэрэг зөрчил дутагдал 

илэрлээ. 

НАЙМ: АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАЛЦАА, ЗӨВЛӨГӨӨ. 

 Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдалтай холбогдуулан орон нутгийн төсөвт 

төвлөрүүлэхээр 1334.5 мянган төгрөгийн дүн бүхий төлбөрийн акт тогтоож, 3-н заалт 

бүхий хугацаатай албан шаардлага  хүргүүлэв. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг шалгалтын явцад арилгуулах арга 

хэмжээ авч, цаашид давтан гаргахгүй байх талаар байгууллагын дарга, нягтлан бодогч, 

эд хариуцагч, дотоод хяналтын ажилтанд заавар зөвлөмж өгч ажиллав. 



ЕС:  ДҮГНЭЛТ 

Тайлант хугацаанд ажиллаж байсан төсөв захирагч болон санхүүгийн бусад 

ажилтнууд хариуцсан ажилдаа хандах хандлага сул, 2015 онд хийсэн хяналт 

шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг тухайн үед нь арилгаагүй зэргээс шалтгаалан дээрх 

зөрчил дутагдал үүссэн гэж дүгнэж байгаа бөгөөд шинээр томилогдсон төсөв захирагч 

тус байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд онцгойлон анхаарч ажиллах нь зүйтэй 

байна.   

АРАВ: ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ. 

          Цаашид: 

1. Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулан, эдийн засгийн 

ангилал зөрчин гүйлгээ хийхгүй байх. 

           2. “Шилэн дансны тухай”  хуулийг хэрэгжүүлж, Шилэн дансны нэгдсэн цахим 

сайтад мэдээллээ хуулийн хугацаанд байршуулан, мэдээллийн чанарт онцгой 

анхаарах. 

 5. Эд хариуцагчийн эрх, үүргийн дүрмийг мөрдөж ажиллах.  

 6. Байгууллагын удирдлагаас гаргаж буй захиргааны актад удирдлага болгож 

буй хуулийн заалтыг зөв хэрэглэх. 

  Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгаж, дахин давтан болон шинээр 

зөрчил гаргахгүй байхад онцгой анхаарч, Улсын байцаагчийн гаргасан захиргааны 

актын биелэлтийг бүрэн хангуулж, 2021 оны 09 дүгээр сарын 20-ний өдрийн дотор 

аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд  албан бичгээр 

хариу ирүүлэхийг Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын дарга, төсвийн шууд 

захирагч Б.Алтайбаатар, нягтлан бодогч Б.Билэгсайхан нарт хариуцуулав.  
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