
 

 

 

  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 30-ны өдрийн 21-

01/03/25 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”, “Боловсролын тухай”, “Эрүүл мэндийн тухай” хуулиуд болон тэдгээртэй 

нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг Ãîâü-Àëòàé àéìãèéí Дэлгэр 

сумын төсөвт байгууллагууд, “Сум хөгжүүлэх сан”, “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн 2020 

оны санхүүгийн болон дотоод хяналтын үйл ажиллагааны баримтад 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 Д.Ганзориг ахалж, улсын ахлах байцаагч 

Ч.Дулмаа, улсын байцаагч Ц.Баттөр, Б.Дэлгэрбаяр, А.Мөнхтөр,  Дотоод аудитор 

Н.Гантөмөр  нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр 2021 оны 12 дугаар сарын 01-ний  өдрөөс эхлэн 

ажлын 3-н 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: ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДСАН  ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

Говь-Алтай аймгийн Дэлгэр сумын /0180017 дугаартай улсын бүртгэлийн 

гэрчилгээ, 9015892 регистрийн дугаартай/ ИТХТ-ийн даргаар Г.Баасанмаа, Ц.Батбаяр, 

ИТХТ-ийн нарийн бичгийн даргаар Ч.Эрдэнэбулган, Д.Хүрэлбаатар, Төсвийн ерөнхийлөн 

захирагчаар С.Уранчимэг, Г.Баасанмаа, /0180017 дугаартай улсын бүртгэлийн 

гэрчилгээтэй, 9017828 регистрийн дугаартай /  Засаг даргын Тамгын газрын даргаар 

А.Жигжидбавуу, Х.Гантулга, нягтлан бодогчоор Э.Анхбилэг, /0007345 дугаартай улсын 

бүртгэлийн гэрчилгээтэй 9016333 регистрийн дугаартай/ Хүүхдийн цэцэрлэгийн 

эрхлэгчээр Г.Цэрэнжав, нягтлан бодогчоор А.Энхжаргал, /438097 дугаартай улсын 

бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 9016112 регистрийн дугаартай/ Соёлын төвийн эрхлэгчээр 

Н.Нарантуяа, нягтлан бодогчоор Б.Цэдэвсүрэн, /0007343 дугаартай улсын бүртгэлийн 

гэрчилгээтэй, 9015795 регистрийн дугаартай/ Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, 

төсвийн шууд захирагчаар Ж.Дорждэрэм, Г.Туул, няглан бодогчоор А.Энхжаргал, 

/060600066 улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, 9016236 регистрийн дугаартай/ Эрүүл мэндийн 

төвийн даргаар Г.Болдбаатар, нягтлан бодогчоор Б.Цэдэвсүрэн нар тус тус ажиллан 

төсвийн хөрөнгийг захиран зарцуулж ирсэн байна. 

Мөн  “Сум хөгжүүлэх сан”-ийн хөрөнгийн 1 дүгээр гарын үсгийг  Засаг дарга 

С.Уранчимэг, 2 дугаар гарын үсгийг Э.Анхбилэг нар зурж сангийн хөрөнгийг захиран 

зарцуулж ирснээс гадна Х.Соёлоо тус сангийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллаж байна. 

 

ТАВ: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  АСУУДЛУУД. 

Санхүүгийн албанд удирдамжийг танилцуулж, Ерөнхий боловсролын сургуулийн 

хүүхдийн дотуур байранд байрлан баримтыг татаж авснаар санхүүгийн хяналт 

шалгалтыг эхлүүлэв. Тус сумын төсөвт байгууллагууд болон сангуудын санхүүгийн 

баримтыг Санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын /ахлах/ байцаагч, дотоод аудиторуудад 

доорх байдлаар хуваарилав.  

д/д Овог нэр Албан тушаал Байгууллага, сангийн нэр 

1 Д.Ганзориг дарга Дэлгэр сумын  ИТХ, ЗДТГ 

2 Ч.Дулмаа СХШ-ын Улсын 
ахлах байцаагч 

Эрүүл мэндийн төв 

3 Ц.Баттөр СХШ-ын Улсын 
байцаагч 

“Сум хөгжүүлэх сан”, 
Соёлын төв 

4 Б.Дэлгэрбаяр СХШ-ын Улсын 
байцаагч 

Ерөнхий боловсролын сургууль, 
Танилцуулга нэгтгэх 

5 А.Мөнхтөр СХШ-ын Улсын Хүүхдийн цэцэрлэг, 



байцаагч Төсөвт байгууллагуудын дотоод хяналтын 
хэрэгжилт 

6 Н.Гантөмөр Дотоод аудитор “Орон нутгийн хөгжлийн сан” 
Шилэн дансны цэс хөтөлсөн байдал 

  

Дотоод хяналтын хэрэгжилтийн талаар: 

Засаг даргын Тамгын газар: 

Сумын ЗДТГ-ын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн Б11 тоот 

тушаалаар Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн дарга Х.Гантулгыг дотоод хяналтын ажилтнаар 

томилсон байна.  

Дотоод хяналтын ажилтан Х.Гантулга нь 2021 оны 4 дүгээр сард өөрийн 

хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдсөн бөгөөд шинээр дотоод хяналтын ажлын хариуцсан 

хүнийг томилоогүй, тухайн байгууллагад дотоод хяналт огт хэрэгжээгүй байна.  

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

Байгууллагын даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/33 дугаар 

тушаалаар дотоод хяналт, шалгалтын комисс томилсон бөгөөд 2020 онд нийт 5 ажил 

хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөө боловсруулсан боловч сургуулийн захирлаар батлуулаагүй, 

жилийн эцсийн тайлан бичсэн боловч хэрэгжүүлэх ажил тус бүр дээр удирдамж 

боловсруулаагүй, илтгэх хуудас бичээгүй зэрэг зөрчлүүдэд хяналт, шалгалтын комиссын 

дарга, сургалтын менежер Б.Батчулууныг байлцуулан заавар зөвлөмж өгч ажиллав. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн тушаалаар  дотоод хяналтын ажилтнаар аргазүйч 

С.Ундармааг томилон сар бүр цалингийн 10 хувиар тооцон нэмэгдэл цалин олгосон 

байна.  

Дотоод хяналтын ажилтан 2020 он, 2021 онд  хийх ажлын төлөвлөгөөг 

боловсруулсан боловч биелэлт хангалтгүй дотоод хяналтын ажилтны үйл ажиллагаа сул 

байна. 

 Хүүхдийн цэцэрлэгийн нярав, дотоод хяналтын ажилтанг байлцуулан дотоод 

хяналт хийхтэй холбоотой заавар зөвлөмж өгч ажиллав. 

Эрүүл мэндийн төв: 

ЭМТ-ийн даргын тушаалаар дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх багийг 3 ажилтны 

бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан байна.  

Дотоод хяналтын чиглэлээр 19 ажлыг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөгөө 

боловсруулсан бөгөөд уг төлөвлөгөөнд байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаатай 

холбоотой эмчилгээний хоол норм, хөдөлмөрийн дотоод журмын хэрэгжилт, 

байгууллагын эд хөрөнгө болон техник ашиглалт, тендерийн эмийн орлого зарлага,  

ажиллагсдын ажлын цагийн бүртгэл, цаг ашиглалт, бараа материалын худалдан авалт, 

байгууллагын халаалт, галч нарын нүүрсийг шаардах хуудсаар авч байгаа эсэхэд, 



Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт, автомашины шатахуун зарцуулалт, нийгмийн 

эрүүл мэндийн хөтөлбөрийн санхүүжилт хэрэгжилт, оношлуурын нийлүүлэлт, 

зарцуулалт, хадгалалт, гэрэл цахилгааны зардал, нүүрс нийлүүлэлтийн гэрээ болон 

худалдан авалт, байгууллагад ашиглагдаж байгаа хэмжүүр багаж тоног төхөөрөмжид 

хэмжилт зүйн баталгаажуулалт хийсэн эсэхэд хяналт хийхээр төлөвлөсөн байна.  

Төлөвлөгөөний дагуу санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой 19 чиглэлээр 

хяналт хийхээр 4-н удирдамж боловсруулан батлуулж хийсэн ажын тайланг бичиж 

баталгаажуулсан байна.  

Байгууллагын даргын шийдвэрээр дотоод хяналтын багийн ахлагчид улиралд 

үндсэн цалингийн 20 хувиар тооцож нэмэгдэл цалин олгосон байна.  

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт хийхэд: 

Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн нэгдсэн систем: 

2020 онд Шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд мэдээллэвэл 

зохих 139 мэдээллээс 21 мэдээллийг хугацаа хоцорч, 1 мэдээлэл байршуулаагүй, 117 

мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулсан байна.  

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2021 онд гаргасан А, Б захирамжуудыг шилэн 

дансны нэгдсэн системд байршуулсан эсэхэд хяналт хийхэд Засаг даргын тамгын газрын 

шилэн дансны системд байршуулсан бөгөөд, нийт 31 Б захирамж гарснаас Б/10, Б/11, 

Б/12, Б/13,  дугаар захирамжуудыг байршуулж, 27 захирамж болон А/27, А/34, А/131 

захирамжуудыг шилэн дансны нэгдсэн системд байршуулаагүй  зөрчлийг арилгаж 

ажиллав. 

2020 онд байршуулсан мэдээлэлд нэвтэрч хяналт хийхэд ОНХС-ийн төлөвлөгөө, 

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, Бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан, Аудитын 

тайлан, дүгнэлт зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан тус тус 

байршуулаагүй, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөө гүйцэтгэлийг сар болон 

улирлаар мэдээлээгүй, Хагас жилийн санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд 

байршуулсан мэт харагдаж байгаа боловч нэвтэрч үзэхэд 0000 цифрээр хадгалсан, PDF 

файл хавсаргаагүй, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн 

хүрэх үр дүнгийн талаарх тоон болон чанарын үзүүлэлт цэс, Төсвийн ерөнхийлөн 

захирагчийн төсвийн хөтөлбөр зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт 

хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт цэснүүдэд мэдээлэл байршуулаагүй, 0000 цифр 

оруулж хадгалсан зэрэг зөрчлүүд илэрч байна.  

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

2020 онд Шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд мэдээллэвэл 

зохих 149 мэдээллээс 14 мэдээллийг хугацаа хоцорч 135 мэдээллийг хуулийн хугацаанд 

байршуулсан байна.  



Даргын 2021 онд гаргасан захирамж, ИТХ-ын тогтоолуудыг шилэн дансны нэгдсэн 

системд байршуулаалсан эсэхэд хяналт хийхэд Захирамж 2, ИТХ-ын тогтоол 5, ИТХ-ын 

тэргүүлэгчдийн тогтоол 19 гарснаас шилэн дансны системд байршуулаагүй зөрчлийг 

арилгаж ажиллав. 

Засаг даргын Тамгын газар: 

2020 онд Шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд мэдээллэвэл 

зохих 149 мэдээллээс 6 мэдээллийг хугацаа хоцорч, 143 мэдээллийг хуулийн хугацаанд 

байршуулсан байна. 

Даргын 2021 онд гаргасан А, Б тушаалуудыг шилэн дансны нэгдсэн системд 

байршуулсан эсэхэд хяналт хийхэд Б/01 байршуулаагүй зөрчлийг арилгаж ажиллав. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

2020 онд Шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд мэдээллэвэл 

зохих 149 мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулсан байна. 

Захирлын 2021 онд гаргасан А, Б тушаалуудыг шилэн дансны нэгдсэн системд 

байршуулсан эсэхэд хяналт хийхэд Б/01, Б/02, Б/03, Б/04, Б/20, А/34g дүгээр 

тушаалуудыг тус тус байршуулаагүй зөрчлийг арилгаж ажиллав. 

Эрүүл мэндийн төв: 

2020 онд Шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд мэдээллэвэл 

зохих 149 мэдээллээс 1 мэдээлэл хугацаа хоцорч, 148 мэдээллийг хуулийн хугацаанд 

байршуулсан байна. 

Эрхлэгчийн 2021 онд гаргасан А, Б тушаалуудыг шилэн дансны нэгдсэн системд 

байршуулсан эсэхэд хяналт хийхэд нийт 21 Б тушаал гарснаас Б/01, Б/02, Б/12 дугаар 

тушаалуудыг байршуулж бусад 18 тушаалыг, А/11 тушаалын хамт тус тус байршуулаагүй 

зөрчлийг арилгаж ажиллав. 

Хүүхдийн цэцэрлэг:  

2020 онд Шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд мэдээллэвэл 

зохих 149 мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулсан байна. 

Эрхлэгчийн 2021 онд гаргасан А, Б тушаалуудыг шилэн дансны нэгдсэн системд 

байршуулсан эсэхэд хяналт хийхэд А/03, А/11, А/24, Б/30 дугаар тушаалуудыг тус тус 

байршуулаагүй зөрчлийг арилгаж ажиллав. 

Соёлын төв: 

2020 онд Шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд мэдээллэвэл 

зохих 149 мэдээллээс 1 мэдээлэл байршуулаагүй, 2 мэдээлэл хугацаа хоцорч, 146 

мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулсан байна. 

Эрхлэгчийн 2021 онд гаргасан А, Б тушаалуудыг шилэн дансны нэгдсэн системд 

байршуулсан эсэхэд хяналт хийхэд А/06, А/07, А/08,  Б/10, Б/11, Б/12, Б/13 дугаар 

тушаалуудыг тус тус байршуулаагүй зөрчлийг арилгаж ажиллав. 



Эрүүл мэндийн төвийн санхүүгийн үйл ажиллагааг шалгах явцад дараах 

ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. 

Нүүрс худалдан авалт, түүний зарцуулалт: 

2020 оны 1-5 сард худалдан авсан нүүрсний тооцоо: 

Огноо Хэмжээ-тонн 
1 тонн нүүрсний 

үнэ 
Нийт мөнгөн дүн  

2020.1.21 8.6 63000 541800 

2020.1.15 7.8 74000 577200 

2020.2.06 8.6 63000 541800 

2020.2.11 7.2 63000 453600 

2020.3.05 10.5 63000 661500 

2020.3.25 15.8 63000 995400 

        

Нийт дүн  58.5   3771300 

 

2020 оны 1-5 сард нийт 58.5 тонн нүүрсийг 3771.3 мянган төгрөгөөр худалдан авч 

зарцуулсан  байна. 

Өөрийн уурын зууханд хэрэглээгүй боловч хэрэглэснээр тайлагнасан нүүрсний 

тооцоо: 

Огноо 
 Бэлтгэн нийлүүлэгчийн 

нэр 
Хэмжээ 

Нэг тонн 
нүүрсний үнэ 

Нийт үнэ 

2020.10.24 Их төмөр хайрхан ХХК 16.5 65000 1072500 

2020.11.20 Хөв дэлгэр хоршоо 25.5 65175 1661963 

2020.12.20 Их төмөр хайрхан ХХК 32 65175 2085600 

          

  Нийт дүн 74   4820063 

 

2020 оны 10-12 сард нийт 74 донн нүүрс үнэ 4820.1 мянган төгрөгийг дээрх аж 

ахуй нэгжүүдийн харилцах дансруу шилжүүлэн бэлнээр гарган авч төв уурын зууханд 

мөнгийг бэлнээр хүлээлгэн өгсөн гэж нягтлан бодогч, эд хариуцагч нар тайлбарлаж 

байна. Санхүүгийн анхан шатны баримтаас харахад эд хариуцагч уг нүүрсийг хүлээн авч 

орлогодон шаардах хуудсар зарлагадаж санхүүгийн анхан шатны баримтыг бүрдүүлсэн 

байна.  

Галч нарын цалин хөлс олголт: 

 Тухайн байгууллага 2020 оны 10 сараас эхлэн төв халаалтын системд холбогдсон 

боловч 2020  оны 10-12 саруудад 4 галчид 6393.6 мянган төгрөгийн цалин олгожээ. 

Жилийн эцсийн хөрөнгийн тооллого:  

Байгууллагын даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/14 дүгээр 

тушаалаар жилийн эцсийн хөрөнгийн тооллого хийх бүрэлдэхүүнийг томилжээ. 

Томилогдсон бүрэлдэхүүн 2 хөрөнгийн тооллогыг хийж дуусган 2020 оны 12 дугаар 

сарын 30-ны өдөр илтгэх хуудсыг бичжээ. 



Хөрөнгийн тооллогын материалыг жилийн эцсийн санхүүгийн тайлантай тулгахад  

дараах байдлаар зөрүүтэй байна. 

Үүнд: 

Хөрөнгийн ангилал 

Санхүүгийн 
тайлангийн 
2020.01.01-

ний үлдэгдэл 

Санхүүгийн 
тайлангийн 
2020.12.31-

ний 
үлдэгдэл 

Тооллогын 
илтгэх 

хуудсаарх 
хөрөнгийн 

дүн 

Зөрүү 

Тусгай зориулалтай 
материал 2822.5 2822.5   2822.5 

Эм боох материал 1622.6 2954.8 2954.8 0 

Бичиг хэргийн материал 2277.1 2285.9   2285.9 

Аж ахуйн материал 4919.7 5359.4   5359.4 

Сэлбэг хэрэгсэл 1306.9 1302.9 1302.9 0 

Түлш шатах тослох материал 290.2 1178.5 1178.5 0 

Барилгын засварын 
материал 241.4 241.4 241.4 0 

Хүнсний материал 2315.6 1452.6   1452.6 

Мал амьтад 3619.9 3619.9 3619.9 0 

Бусад хангамжийн материал 28 28 28 0 

Бараа материал дүн 19443.9 21245.9 9325.5 11920.4 

Барилга байгууламж, орон 
сууц 202084.1 202084.1 202084.1 0 

Авто тээврийн хэрэгсэл 34880.0 34880.0 34880.0 0 

Машин тоног төхөөрөмж 272769.4 295038.4 126269.1 168769.3 

Тавилга эд хогшил 29535.1 29535.1 29535.1 0 

Номын фонд 126.3 126.3   126.3 

Үндсэн хөрөнгийн дүн 539394.9 561663.9 392768.3 168895.6 

Тооллогод хамрагдаагүй 
хөрөнгийн дүн       180816.0 

 

Эндээс харахад байгууллагын даргын шийдвэрээр жилийн эцсийн хөрөнгийн 

тооллого хийсэн бүрэлдэхүүн хөрөнгийн тооллогыг маш хангалтгүй гэж үзэж байна.  

Нийт 180816.0 мянган төгрөгийн хөрөнгийн тооллогод хамруулаагүй, Баян-Өндөр 

багийн эмч Н.Гончигсумын эзэмшилд байгаа УИХ-ын гишүүн Раднаасэдийн  хандиваар 

2018 онд өгсөн 1 ширхэг мотоциклыг дагалдах бичиг баримтгүй гэдэг шалтгаанаар 

тооллогод хамруулаагүй ажилласан байна.  

Тооллогын бүрэлдэхүүн нягтлан бодогчтой тооллогын дүнг нэгтгэж тооцоо 

нийлээгүй учраас санхүүгийн тайланд байгаа боловч тооллогод хамрагдаагүй хөрөнгийн 

талаар ямар нэгэн шийдвэр гаргаагүй байна.  

Эд хариуцагчийн тайланд үлдэгдэлтэй боловч бодитоор байхгүй байгаа дараах 

нэр төрлийн хөрөнгө байна.  

 

 

 



Үүнд: 

     

Төгрөгөөр 

  
Хөрөнгийн нэр 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжээ 

Нэг бүрийн 
үнэ  

Нийт үнэ  

1 Рулет ш 1 2700 2700 

2 Кофе ш 129 300 38700 

3 Кофе ш 70 350 24500 

4 Чацаргана ш 35 1000 35000 

5 Цагаан тос кг 6 4000 24000 

  Нийт үнэ        124900 

 

Эдгээр хөрөнгүүд нь 2015 оноос хойш тус байгууллагын хөрөнгийн бүртгэлд 

бүртгэлтэй хэвээр байгаа бөгөөд энэ хугацаанд ямар нэгэн зарлага гараагүй боловч эд 

хариуцагчийн эзэмшилд байхгүй байна.  

Тус байгууллагын тогооч, архив бичиг хэргийн ажилтнууд эзгүй байсан учраас 

өвчитнүүдийн хоолны цэсийг хяналт шалгалтад хамруулаагүй бөгөөд үүнээс шалтгаалан 

өвчитнүүдийн хоолны тооцоог хийх боломжгүй байлаа. 

Автомашины шатахуун зарцуулалтын талаар: 

Автомашины шатахуун тогтоох тухай ЭМТ-ийн даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 

19-ний өдрийн А/11 дүгээр тушаалаар -Байгууллагын өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”-

ийн хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн байгууллагын эзэмшлийн ГАҮ6873 Улсын 

дугаартай пургон машины шатахуун зарцуулалтын нормыг 100 км-д 20 литр байхаар 

тогтоож шийдвэрлэсэн байна.  

Энэ шийдвэрийг үндэслэн шатахууныг олгож байгаа бөгөөд нягтлан бодогч 

автомашины шатахуун зарцуулалтын тооцоог тухай бүр боддоггүй шатахууны хэтрэлт, 

хэмнэлтийг нарийн тооцдоггүй байна.  

Хүүхдийн цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг шалгах явцад дараах ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэв. 

 2021 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдөр Хүүхдийн цэцэрлэгийн үйл ажиллагаатай 

танилцан, хүнсний бүтээгдэхүүн, ажлын байранд ашиглагдаж байгаа тоног төхөөрөмж, 

тавилга эд хогшилд тооллого хийж хөрөнгийн бүртгэл, ашиглалт хамгаалалтын байдалд 

хяналт хийв. 

   Хүнсний материалын үлдэгдлийг цэцэрлэгийн эд хариуцагчийг байлцуулан тулгалт, 

тооллого хийв. 

 Соёлын төвийн үйл ажиллагааг шалгах явцад дараах ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэв. 

1. Тус байгууллагын удирдлагаас гаргасан тушаал шийдвэрүүдтэй танилцахад  

хуулийн заалтыг буруу ашигласан, Монгол хэлний дүрмийн алдаатай, архив бичиг 

хэргийн стандартад нийцээгүй зэрэг зөрчил дутагдал нийтлэг илэрч байлаа.  



2. Шатахуун зарцуулалтын талаар: 

д/д 

Шатахуун 
зарцуулалтад 

оролцсон 
ажилтан 

Огноо 
Машины 

марк 
дугаар 

Спидометрийн 
заалт 

 
Явсан  
   км 

 
 

норм 
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Тайлбар 

Эхний эцсийн 

1 Н.Нарантуяа 
Ч.Цэрэндулам 

2020 
01.26 

9871ГАА 1240 1490 250 - 40 түлш 

Аймаг явсан. 
Бензин 

мотортой 
машинд түлш 
зарцуулснаар 
Жолоочийн 
тооцооны 

хуудас 
хөтөлсөн. 

2 Ч.Цэрэндулам 2020 
02.17 

7395ГАҮ 1100 
1400 

1200 
1600 

300 - 40  АИ92 Эргүүл,пост 

3 Ц.Галбат 2020 
04.28 

- 5460 5660 200 - 30 түлш Хог ачсан. 

4 Н.Нарантуяа 
2020 
05.25 

9871ГАА 1480 1780 300 - 30  АИ92 Аймаг 

5 

Н.Нарантуяа 
Ч.Цэрэндулам 

Д.Цэдэв 
Ж.Сэр-Од 

2020 
07.21 

9871ГАА 1210 1410 200  40 АИ92 
Гуулин 
амралт 

6 

 
Н.Нарантуяа 

Ч.Цэрэндулам 
Д.Цэдэв 

Ж.Сэр-Од 

2020 
08.25 

7395ГАҮ 2350 2600 250 - 30 АИ92 
Алтай хот 
Сургалт. 

7   Н.Нарантуяа 
Д.Цэдэв 

2020 
10.30 

приус - - 250 - 30 АИ92 
Хаашаа явсан 

нь 
тодорхойгүй 

8 Н.Нарантуяа 
2020 
11.27 

9871ГАА 2250   2850 600 - 20 АИ92 
Баян-Уул 

явсан. 

9 Н.Нарантуяа 
2020 
02.16 

9871ГАА 3265 3465 200 - 37,6 АИ92 Сумын төвд 
эргүүл. 

 

Тайлант хугацаанд зарцуулсан шатахууныг жолоочийн тооцооны хуудас бүрээр 

тулган шалгав. Шатахуун зарцуулалттай холбоотой илэрсэн зөрчлийг цаашид давтан 

гаргахгүй байх талаар холбогдох албан тушаалтнуудад заавар зөвлөмж өгч ажиллалаа. 

Сум хөгжүүлэх сан:. 

 Төслийг хэлэлцэж 7 иргэнд 43,000.0 мянган төгрөгийг “Сум хөгжүүлэх сан”-аас 

олгохоор шийдвэрлэж, “Төсөл санхүүжүүлэх тухай” Дэлгэр сумын Засаг даргын 2020 оны 

12 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/118 дугаар захирамжаар баталгаажуулсан байна. 

Тухайн үед тус сумын Засаг даргаар Г.Баасанмаа ажиллаж байжээ. 

 Зээл олгосон байдлыг хүснэгтээр харуулав. 

д/д Зээлдэгчийн нэр Төслийн чиглэл 
Хүссэн 
/төгрөг/ 

Шийдвэрлэсэн 
/төгрөг/ 

Зөрчил 

1 Д.Рэнцэндорж 
Уламжлалт сур, 

суран эдлэл 
5000000 5000000 

Хамтран зээлдэгчийн зураг 
аваагүй. Барьцааны гэрээг 

үзэглээгүй. 

2 М.Болормаа  Дэлгэр урлан 6000000 6000000 
Хамтран зээлдэгчийн зураг 

аваагүй. 



3 Ж.Батзориг 
Авто сэлбэг 
худалдаа 

4000000 4000000 

Зээлдэгч болон хамтран 
зээлдэгч 2 анкетэд гарын үсэг 
зурж баталгаажуулаагүй. 
Хугацаа хэтэрсэн зээлийн 
өрийн үлдэгдэлтэй нь 
лавлагаагаар тогтоогдсон,  
тухайн цаг үеийн байдлаар 
лавлагаа аваагүй байлаа. 

4 Д.Алтанцэцэг Нийтийн хоол 10000000 10000000 - 

5 Б.Шинэболд 
Алт, мөнгөний 

дархан 
3000000 3000000 

Хамтран зээлдэгчийн зураг 
аваагүй. 

6 Н.Баасандолгор 
Гэр ахуйн 

барааны дэлгүүр 
5000000 5000000 - 

Олгосон дүн  61350000  

 

 

СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН АВЛАГЫН ТООЦОО 

 

  

д/д 
Зээлдэгчийн 

нэр 

Зээлийн 

хэмжээ 

/төгрөг/ 

эхлэх огноо дуусах огноо Зориулалт 

Авлага 

Нийт 

авлагын 

үлдэгдэл 

тайлбар 

1 Гуулин шим 20000000 2013.04.04 2016.04.04 Цэвэр ус 14156872 
Хугацаа 

хэтэрсэн 

2 Д.Дагиймаа 6500000 2013.04.05 2016.04.05 
Гутал 

засвар 
5960606 

Хугацаа 

хэтэрсэн 

3 Ч. Нармандах 7000000 2013.06.05 2016.06.05 
Эсгий 

үйлдвэрлэл 
312800 

Хугацаа 

хэтэрсэн 

4 М.Билэгт 4900000 2014.08.18 2017.08.18 
Модон 

эдлэл 
3157460 

Хугацаа 

хэтэрсэн 

5 Язгуур бадрах 24000000 2014.12.02 2017.12.02 
Эсгий 

үйлдвэрлэл 
19463600 

Хугацаа 

хэтэрсэн 

6 Ж.Бат-Эрдэнэ 10900000 2015.03.26 2018.03.26 Фото зураг 6652728 
Хугацаа 

хэтэрсэн 

7 Б.Дүгэрсүрэн 10000000 2017.05.03 2020.05.03 
Нийтийн 

хоол 
6851692 

Хугацаа 

хэтэрсэн 

8 Д.Энэбиш 5880000 2017.05.03 2020.05.03 Хүлэмж 1519050 
Хугацаа 

хэтэрсэн 

9 Б.Цэен-Ойдов 3000000 2018-04-16 2021-04-16 Оёдол 2295487 
Хугацаа 

хэтэрсэн 

10 Г.Цоггэрэл 10000000 2018-07-02 2021-07-02 

Хэрчсэн 

гурил, талх 

нарийн боов 

6910000 
Хугацаа 

хэтэрсэн 

11 Б.Уламбаяр 8000000 2018-07-02 2021-07-02 
Блок 

үйлдвэрлэл 
6024802 

Хугацаа 

хэтэрсэн 

12 Л.Батбаяр 7000000 2019-10-20 2022-09-20 Цайны газар 6682700 Хэвийн 

13 Р.Дарханбаатар 7000000 2019-10-20 2022-09-20 
Үхэр 

үржүүлэх 
7470400 Хэвийн 

14 Г.Жамбажамц 7000000 2019-10-20 2022-09-20 
Модон 

эдлэл 
2800000 Хэвийн 

15 Ж.Саранцэцэг 7000000 2019-10-20 2022-09-20 
Хоолны 

газар 
7470400 Хэвийн 

16 Д.Отгонгэрэл 5000000 2019-10-20 2022-09-20 
Ямааны 

үржүүлэг 
3700000 Хэвийн 

17 Ж.Чагзалмаа 3000000 2019-10-20 2022-09-20 
Хоолны 

газар 
3189000 Хэвийн 



18 П.Батжаргал 2000000 2019-10-20 2022-09-20 
Тэжээлийн 

ургамал 
824000 Хэвийн 

19 М.Болормаа 6000000 2020-12-02 2023-12-02 Оёдол 6228000 Хэвийн 

20 Рэнцэндорж 5000000 2020-12-02 2023-12-02 
Сур суран 

эдлэл 
5077700 Хэвийн 

21 Ж.Батзориг 4000000 2020-12-02 2023-12-02 
Худалдаа 

сэлбэг 
4162000 Хэвийн 

22 Н.Баасандолгор 5000000 2020-12-02 2023-12-02 
Барааны 

дэлгүүр 
5190000 Хэвийн 

23 Д.Алтанцэцэг 10000000 2020-12-07 2023-12-07 

Хүнсний 

дэлгүүр, 

гуанз 

10405000 Хэвийн 

24 Б.Шинэболд 3000000 2020-12-09 2023-12-09 

Алт 

мөнгөний 

дархан 

2199000 Хэвийн 

25 О.Энхмандах 10000000 2021.10.06 2024.10.06 
Дугуй 

засвар 
10605000 Хэвийн 

26 О.Сүхбаатар 15000000 2021.10.18 2024.10.18 
Өвлийн 

хүлэмж 
15908000 Хэвийн 

27 Р.Баттөмөр 7000000 2021.10.06 2024.10.06 
Үхрийн 

ферм 
7470400 Хэвийн 

28 Ш.Цэрэндулам 5000000 2021.10.06 2024.10.06 Үсчин 5290000 Хэвийн 

29 Б.Батболд 10000000 2021.10.06 2024.10.06 Түүхий эд 10580000 Хэвийн 

30 М.Бат-Очир 10000000 2021.10.06 2024.10.06 
Зочид 

буудал 
10630000 Хэвийн 

Нийт дүн 207880000    199186697  

 

Төрийн сан дахь“Сум хөгжүүлэх сан”-ийн 100050655401 тоот дансны 2021 оны 12 

сарын 03-ны өдрийн байдлаар 26,920.4 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна. 

 “Сум хөгжүүлэх сан”-аас 2020 онд  иргэн аж ахуйн нэгжүүдээс нийт 9-н төсөл  

ирснийг сум хөгжүүлэх сангийн  төсөл сонгон  шалгаруулах зөвлөлөөр хэлэлцэж  нийт  6 

иргэнд 33 сая төгрөгийг олгосон байна.  Сонгогдоогүй  үлдсэн  төслүүдэд Засаг даргын 

албан тоотыг  холбогдох материалын хамт хүргүүлсэн байна. 

2021 онд “Сум хөгжүүлэх сан”-д нийт 9  зээлдэгчидийн өргөдөл төсөл ирснээс 6 

иргэнд  57  сая төгрөгийг олгожээ. Гэрээ байгуулсан иргэдийн материалыг сум хөгжүүлэх 

сангийн программд бүрэн шивж тайланг нэгтгэсэн байна.  Нийт 30 зээлдэгчийн 

199186697 төгрөгний авлагатай байна. 

 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаанд хяналт хийх явцад дараах 

ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. 

 2020 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийн  

талаар: 

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

иргэдийн саналыг авч дараах байдлаар эрэмбэлжээ.  

 



Үүнд: 

№ Төсөл арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын нэр Үүнээс шийдэгдсэн байдал 

1 Үлийн цагаан оготно устгал Шийдэгдсэн 

2 Мобайл технологийн төхөөрөмж /ЭМТ/ Шийдэгдсэн 

3 Цаг уурын хамгаалалтын хашаа /Гуулин тосгон / Шийдэгдсэн 

4 Цэцэрлэгийн гадна талбайн тохижилт Шийдэгдсэн 

5 Ундааны усны худгийн хамгаалалт хайс Шийдэгдсэн 

6 Гудамж талбайн зориулалтын хогийн сав /2ш/              Шийдэгдээгүй 

7 Гуулин тосгоны гудамжны гэрэлтүүлэг Шийдэгдээгүй 

8 Гуулин тосгоны хяналтын камер Шийдэгдээгүй 

9 Саарийн худаг, бэлийн худгийн засвар Шийдэгдсэн 

10 Гүн өрмийн шинэ худаг гаргах Шийдэгдсэн 

11 Мал нядалгааны цэг /БӨ/ Шийдэгдсэн  

12 

 
Хогийн цэгийн хамгаалалт  хог шатах зуух Шийдэгдээгүй 

13 Гуулин ЭМТ-д Мобайл технологийн төхөөрөмж Шийдэгдээгүй 

14 Баяр наадам Шийдэгдсэн 

15 Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх Шийдэгдсэн 

 Дүн  

 

Улмаар саналын ач холбогдол, орон нутгийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан 

сумын ИТХ-ын тогтоолоор 2020 онд ОНХС-ийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлыг дараах 

байдлаар баталсан байна.  

/Мянган төгрөг/ 

№ Төсөл арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтын нэр Батлагдсан төсөв 

1 2ш худаг засварлах 3000.0 

2 Шинэ худаг гаргах 40000.0 

3 Мобайл технологи 12785.0 

4 Тэжээл 8912.0 

5 Цаг уурын хашаа хамгаалалт Гуулин тосгон 3130.0 

6 Мал нядалгааны цэг Б/Ө багт 10000.0 

7 Ундааны худгийн хамгаалалт хайс 3000.0 

8 Үлийн цагаан оготоно устгал 19347.7 

9 Цэцэрлэгийн гадна тохижилт 5000.0 

10   

 Нийт дүн 119743.1  

 

2020 оны эхний үлдэгдэл 597.6 мянган төгрөг, ОНХС-ийн санхүүжилтээр  123,366.0 

мянган төгрөгийн орлогыг бүрдүүлж, 85,360.6 мянган төгрөгийг зарцуулж 38,603.0 мянган 

төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна.    

 



2020 онд ОНХСангийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэсэн ажил 

/Мянган төгрөг/ 

№ 

Төсөл арга 

хэмжээ, хөрөнгө 

оруулалтын нэр 

Гэрээний 

мөнгөн дүн 

Авсан 

санхүүжилт 

Худалдан авах 

ажиллагаанд 

мөрдсөн журам 

Гүйцэтгэгчийн 

нэр 
Тайлбар 

1 
Сумын баяр 

наадам  
5000.0 5000.0 Шууд  - 2020 

2 2 худаг засвар 3000.0 2250.0 Шууд 
Г.Баяртүвшин 

С.Сандаг 
2020 

3 Шинэ худаг гаргах  39400.0 12000.0 
Нээлттэй 
тендер 

Хөв дэлгэр 

хоршоо 
2021 

4 Мобайл технологи 12780.0 12780.0 
Нээлттэй 
тендер 

Медикал русс 

ХХК 
2020 

5 Тэжээл 8912.6 

 

8912.6 

 

Шууд Г.Даваадорж 2020 

7 
Цаг уурын хашаа 
хамгаалалт хайс 

3130.0 

 

3756.0 

 

Шууд 

Ц.Түдэвванчиг  

ахлагчтай 

Иргэдийн бүлэг 

626.0 мянган 

төгрөг илүү 

шилжүүлснийг 

2021 онд 

буцаан 

төвлөрүүлсэн. 

8 

 
Мал нядалгааны 

цэг 
 
 

10000.0 10000.0 Шууд 

Г.Даваадорж 

ахлагчтай 

Иргэдийн бүлэг 

2020 

9 
Ундааны худгийн 

хамгаалалт 
3000.0 3000.0 Шууд 

Ч.Буваа 

ахлагчтай 

иргэдийн бүлэг 

2020 

10 
Үлийн цагаан 

оготоно устгал 
19347.0 19347.0 

Нээлттэй 

тендер 
Шим ХХК 2020 

11 
Цэцэрлэгийн 

гадна тохижилт 
0 0 

Нээлттэй 

тендер 
- - 

 Дүн  104569.6 77045.6    

 

Цэцэрлэгийн гадна тохижилтын ажлаас бусад ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд 

төсөл хөтөлбөрүүдийн анхан шатны баримтыг нэг бүрчлэн тулгав.  

ЗУРГАА: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР: 

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

Дэлгэр сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний 

өдрөөрх санхүүгийн тайланд “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

Санхүүгийн тайлангийн аудитаар: 

- Цалингийн тооцоолол хийхэд ажиллагсдад 373.3 мянган төгрөгийн цалин илүү 

олгосон зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож, 

- Тайлант онд 3,294.1 мянган төгрөгийн авлагыг барагдуулах талаар тодорхой ажил 

зохион байгуулаагүй, 



- Босго үнээс давсан бараа, ажил үйлчилгээнд худалдан авах ажиллагаа зохион 

байгуулсан боловч 2,947.9 мянган төгрөгийн шууд худалдан авалт хийсэн, 

- Шилэн дансны цахим хуудсанд тайлант онд таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн 

бүхий худалдан авалтын 1 мэдээллийг мэдээлээгүй, 

- Нийгмийн даатгалын тайланд 4 ажилтны цалинг дутуу тайлагнасан  зөрчлүүдэд 

албан шаардлага хүргүүлсэн байна. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

Дэлгэр сумын Хүүхдийн цэцэрлэгийн 2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн 

аудитаар “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. Тус аудитаар: 

1. Ажилтнуудад үр дүнгийн урамшуулал 575.5 мянган төгрөг, эрхлэгчид ур 

чадварын нэмэгдэл 120.6 мянган төгрөгийг илүү тооцож олгосон зөрчилд төлбөрийн акт 

тогтоож, 

2. Шилэн дансны цахим хуудсанд тайлант онд 1, 2 дугаар саруудын төсвийн 

гүйцэтгэл, хэмнэлт, хэтрэлтийн шалтгаан тайлбар, 4-р улирлын худалдан авах 

ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө, хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын  төсөл, арга 

хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг мэдээллээгүй.   

3. Шүүхийн шийдвэрээр олгосон цалингийн нөхөн олговортой холбоотой 12146,1 

мянган төгрөгийн авлага барагдуулаагүй зэрэг зөрчлүүдийг арилгах албан шаардлага 

хүргүүлсэн байна.  

Эрүүл мэндийн төв: 

Тус байгууллагын 2020 оны санхүүгийн тайланд Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн 

Аудитын газраас санхүүгийн тайлангийн аудит хийж “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн 

байна. 

Шалгалтаар амралтын олговрыг цалинтай давхардуулан 229.4 мянган төгрөгийг 

ажилтанд илүү олгосон, 3619.8 мянган төгрөгийн 35 толгой мал дутагдуулсан зөрчилд 

төлбөрийн акт тогтоож 229.4 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсөвт, 3619.8 мянган 

төгрөгийн үнэ бүхий малыг буруутай этгээдээр төлүүлэхээр шийдвэрлэж худалдан авах 

ажиллагаа зохион байгуулаагүй, эдийн засгийн ангилал зөрчсөн, он дамжсан авлага 

барагдуулаагүй зэрэг 34810.9 мянган төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар хугацаатай 

албан шаардлага хүргүүлсэн байна.  

 

Орон нутгийн хөгжлийн сан:  

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн санхүүгийн нэгтгсэн тайлангаар дараах 

зөрчлүүд илэрсэн байна. 

 1. Баг хорооны Засаг даргаас ИНХ-аар ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх ажлын 

урьдчилсан эрэмбэ, саналыг хийгээгүй байна. 

 2. Багууд нь батлагдсан журмын дагуу иргэдийн саналыг эрэмбэлээгүй байна. 



 3. Багийн ИНХ-аар хэлэлцүүлэг хийсэн гэх боловч оролцсон иргэдийн гарын үсгээр 

баталгаажуулаагүй байна. 

 4. Үлийн цагаан огтоно устгах төсөл арга хэмжээг сонгон шалгаруулалтгүйгээр 

гүйцэтгэсэн 

 5. Үлийн цагаан огтоно устгах ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу 14,347.0 мянган 

төргөгийг Шим ХХК-нд шилжүүлсэн боловч одоог хүртэл бактерийн бэлдмэл 

нийлүүлэгдээгүй зэрэг зөрчлүүд дээр албан шаардлага өгсөн байна. 

 

Сум хөгжүүлэх сан: 

Дэлгэр 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 41,589.9 мянган 

төгрөгийн үндсэн зээл, 1,185.8 мянган төгрөгийн хүү, нийт 42,775.7 мянган төгрөгийн  

төлүүлээгүй зөрчилд төлбөрийн акт, 

- Гэрээний дагуу үндсэн зээлээ төлөөгүй иргэдэд нэмж 2,247.3 мянган төгрөгийн 

алданги төлбөрийн акт, 

- Шилэн дансны цахим хуудсанд нийт 19 төрлийн мэдээлэл байршуулахаас 18 

мэдээллийг мэдээлээгүйд албан шаардлага, 

- Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд өгсөн 21,384.1 мянган төгрөгийн тоног 

төхөөрөмжийгн авлагыг барагдуулаагүй зөрчилд төлбөрийн акт,  

- Өмнөх аудитын шийдвэрээс иргэдээр төлүүлэх  37,573.9 мянган төгрөгийн 

төлбөрийн актыг төлүүлээгүй албан шаардлага өгөх, 

Зээлийн гэрээний хугацаа дууссан 27 зээлдэгчдээс  56,817.9 мянган төгрөгийн 

зээлийг шүүхэд хандаж шийдвэр гаргуулаагүйд албан шаардлага,  

- Шүүхэд өгсөн боловч эвлэрлийн хугацаа дууссан 2 зээлдэгчийн 12,587.0  мянган 

төгрөгийн авлагыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газартай гэрээ байгуулан барагдуулах 

арга хэмжээ аваагүйд албан шаардлага, 

- Орлогын төлөвлөгөөг 358.7 мянган төгрөгөөр тасалсан зөрчилд албан шаардлага 

хүргүүлж, тус тус шийдвэрлэсэн байна. 

 

 

 



        ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: 

 1. Шатахуун зарцуулалтын баримт буюу жолоочийн тооцооны хуудсыг туйлын 

хангалтгүй хөтөлсөн байна. Энэ нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар 

зүйлийн 13.7 (Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн 

тайланд тусгахыг хориглоно), 20 дугаар зүйлийн 20.1.4 (хүчин төгөлдөр бус анхан 

шатны баримтаар, эсхүл анхан шатны баримтаар баталгаажаагүй ажил, гүйлгээг 

бүртгэхгүй байх;) дахь заалтыг  

 2. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Нарийн бичгийн дарга Ч.Эрдэнэбулган 2020 

оны 1 дүгээр сарын 26-наас 30-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод сургалтад хамрагдаж, 

ирэхдээ 2020 оны 2 дугаар сарын 17-ны өдрийн хот хоорондын тээврийн автобусын 

зорчих тасалбараар анхан шатны баримт бүрдүүлсэн, мөн энэ хугацаанд Улаанбаатар 

хотод буудалд байрласан баримтын бичвэр 2019 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 

огноотой, тамга нь бүдэг, нийт 323.1 мянган төгрөгийн баримтыг хуурамчаар бүрдүүлсэн 

байна. Энэ нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль”-ийн 13 дугаар зүйлийн 13.7 дахь 

заалт (Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн 

тайланд тусгахыг хориглоно)-ыг, Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын 2008 оны 250 

дугаар захирамжаар баталсан “Албан томилолтын зардлыг төлөвлөх, олгох журам”-ыг  

3. Байгууллагын үйл ажиллагаанд ашигладаггүй компьютэр, техник хэрэгсэл олон 

тоогоор байгаа, мөн хөрөнгийн бүртгэлд тусгагдсан нэг бүр нь 24.9 мянган төгрөгийн 

үнэтэй 17 ширхэг, нийт 423.3 мянган төгрөгийн сандал, 80.7 мянган төгрөгийн үнэ бүхий 

1 ширхэг сандал, нэг бүр нь 13.6 мянган төгрөгийн үнэ бүхий 10 ширхэг, нийт 136.0 

мянган төгрөгийн сандал тооллогоор дутагдсан, буйдан, өлгүүр, туг, далбаа, хогийн сав, 

зураг, ус цэвэршүүлэгч, цаг зэрэг хөрөнгийг бүртгээгүй нь Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн тухай хуулийг тус тус зөрчсөн байна 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 323.1 мянган төгрөгийг орон нутгийн 

төсөвт төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, 2 заалт бүхий албан шаардлага өгөв. 

Шийдвэрийн төслийг холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулсан болно. 

Засаг даргын Тамгын газар:  

1. Сумын Засаг даргаар ажиллаж байсан С.Уранчимэгт буудалд байрласан 

баримтгүйгээр 72.0 мянган төгрөгийн албан томилолтын олговрыг 2020 оны 2 дугаар 

сарын 18-ны өдөр олгосон байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль”-ийн 13 

дугаар зүйлийн 13.7 дахь заалт (Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг 

бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг хориглоно), 20 дугаар зүйлийн 20.1.4 (хүчин 

төгөлдөр бус анхан шатны баримтаар, эсхүл анхан шатны баримтаар 

баталгаажаагүй ажил, гүйлгээг бүртгэхгүй байх), Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын 



2008 оны 250 дугаар захирамжийн хавсралт “Албан томилолтын зардлыг төлөвлөх, 

олгох журам”-ыг  

2. Үндсэн хөрөнгийн бүртгэлд 550.0 мянган төгрөгийн хурлын ширээ, 450.0 

мянган төгрөгийн сандлыг тусгаагүй байна. Энэ нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

тухай хуулийг  

3. Албан хаагчдад албан томилолтын удирдамж, илтгэх хуудасгүйгээр  1405.5 

мянган төгрөгийн албан томилолтын олговор олгосон байгаа нь “Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хууль”-ийн 13 дугаар зүйлийн 13.7 дахь заалт (Анхан шатны 

баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг 

хориглоно), Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын 2008 оны 250 дугаар захирамжаар 

батлагдсан “Албан томилолтын зардлыг төлөвлөх, олгох журам”-ыг  

4. Тус байгууллагад 2020 оны 9-12 сард ажиллаагүй нэр бүхий галч нарт 5943.4 

мянган төгрөгийн цалин өгсөн, мөн 2020 оны 10-12 сард нам даралтын халаалт 

ажиллаагүй байхад 113 тонн нүүрсийг 7364.8 мянган төгрөгөөр худалдан авч 

зарцуулснаар анхан шатны баримт бүрдүүлсэн нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 

хууль”-ийг тус тус зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 72.0 мянган төгрөгийг орон нутгийн 

төсвийн орлогод төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, 2 заалт бүхий албан шаардлага 

өгөв. Шийдвэрийн төслийг холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулсан болно. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

Эд хариуцагчийн гаргасан түлшний тайлангаас үзвэл галлагааны хугацаа дууссан 

байхад, өөрөөр хэлбэл 5 дугаар сарын 31 хүртэл галч нарт нүүрс хүлээлгэн өгсөн баримт 

үйлдэж нийт 25 тонн нүүрс зарцуулсан тайлан гаргасан байгаа нь 2019 оны 05 дугаар 

сартай харьцуулбал 16.5 тонноор илүү байна. 2020 оны 5 дугаар сарын цалингийн 

хүснэгтээс үзвэл галч нар ажиллавал зохих 21 хоногоос 11 хоног ажилласнаар цалин 

тооцож олгосон бөгөөд 5 дугаар сарын 16-ны өдрөөс галлагаа зогссон байхад 12.94 тонн 

нүүрсний зарлага бичиж /1 тонн нь 65175 төгрөг/, нийт 843.4 мянган төгрөгийг зориулалт 

бусаар зарцуулсан байгаа нь Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 / 

Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах./, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 

хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.6 / Анхан шатны баримтын үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, 

зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажилтан хариуцна./ дахь заалтыг тус тус зөрчиж 

байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 843.4 мянган төгрөгийг аймгийн төсвийн 

орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, Ерөнхий боловсролын 

сургуулийн захирлаар ажиллаж байсан Ж.Дорждэрэм, нягтлан бодогч А.Энхжаргал, эд 

хариуцагчаар ажиллаж байсан С.Алтан-Уяа нарт 2021 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр 

танилцуулав. 



Эрүүл мэндийн төв: 

1. Төвлөрсөн халаалтанд холбогдож өөрийн уурын зууханд нүүрс хэрэглээгүй 

боловч нүүрсийг худалдан авч зарцуулнаас санхүүгийн анхан шатны баримт бүрдүүлсэн 

байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг 

2. Төвлөрсөн халаалтын системд холбогдон галч нар нь тухайн ЭМТ-д ажиллаагүй 

байхад галч нарт 2020 оны 10-12 дугаар сард ажилласнаар тооцож цалин олгосон 

байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг  

3. Байгууллагын даргын шийдвэрээр томилогдсон хөрөнгийн тооллого хийх 

бүрэлдэхүүн 180816.0 мянган төгрөгийн хөрөнгийн тооллогод хамруулаагүй, Баян-Өндөр 

багийн эмч Н.Гончигсумын эзэмшилд байгаа УИХ-ын гишүүн Раднаасэдийн  хандиваар 

2018 онд өгсөн 1 ширхэг мотоциклыг дагалдах бичиг баримтгүй гэдэг шалтгаанаар 

тооллогод хамруулаагүй байгаа нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийг  

4. Нягтлан бодогч автомашины шатахуун зарцуулалтын тооцоог тухай бүр 

боддоггүй шатахууны хэтрэлт, хэмнэлтийг нарийн тооцож ажиллаагүй байгаа нь Зам 

тээврийн сайдын 2019 оны 390 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмыг  

5. Эд хариуцагчийн тайланд үлдэгдэлтэй боловч бодитоор байхгүй 5 нэр төрлийн 

124.9 мянган төгрөгийн хөрөнгө дутагдаж байгаа нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

тухай” хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 1/ өөрт олгогдсон эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг 

хангаж, үйл ажиллагааныхаа зорилгод нийцүүлэн зориулалтын дагуу эзэмшиж, ашиглах;/ 

дэх заалт, “Эд хариуцагчийн эрх үүргийн дүрэм”-ийг тус тус зөрчсөн зөрчил илэрлээ. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 129,4 мянган төгрөгийг аймгийн төрийн 

сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, 

1 заалт бүхий хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэв. Шийдвэрийн төслийг Эрүүл 

мэндийн төвийн дарга, нягтлан бодогч нарт танилцуулав. 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

1. Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн тушаалаар 1058.4 мянган төгрөгийг нэг удаагийн 

тэтгэмж, шагнал, урамшууллын зардлаас байгууллагын нярвын дансанд  шилжүүлэн 

зарцуулсан боловч  худалдан авалт, зарцуулалтын тайланг санхүүгийн баримтад 

хавсаргаагүй. 

№ Тушаалын огноо 

дугаар 

Утга Мян.төгрөг Зөрчил 

1 2020-05-26 Б/13 Эх үрсийн баярын 

хүүхдийн урамшуулал 

302.4 Худалдан авалт, зарцуулалтын баримтгүй 

2 2020-10-23 Б/29 Багш нарын баярыг 

тохиолдуулан 

уралдаан тэмцээн 

зохион байгуулсан 

453.6 Тэмцээн уралдаан зохион байгуулах 

удирдамж, зарцуулалтын тайлан баримт 

байхгүй 

3 2020-11-27 Б/33 Албан хаагчдын 

нийгмийн асуудлыг 

151.2  

Олгосон зарцуулалтын тайлан 



шийдвэрлэх байхгүй 

4 2020-12-11 Б/42 Албан хаагчдын 

нийгмийн асуудлыг 

шийдвэрлэх 

151.2 

Нийт 1058.4  

 

2. Нярав Ц.Ундармаа нь хүүхдийн хоолны материал тавьж олгохдоо засвартай 

баримтыг үндэслэн материалыг олгосон 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  

3. Байгууллагын нам даралтын зуухны галлагаанд зориулж иргэдээс нүүрс 

худалдан авахдаа уурхайн пүүний бичиг, мөнгө тушаасан баримт зэрэг жинг нотлох 

баримтгүйгээр худалдан авалт хийсэн байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн” тухай 

хуулийг 13 дугаар зүйлийн 13.7 /Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг 

бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг хориглоно./ дахь заалтыг зөрчсөн байна.    

Соёлын төв: 
1. Toyota prius маркын 9871ГАА улсын дугаар бүхий бензин зарцуулдаг мотортой 

автомашинаар 40 л дизель түлш зарцуулснаар баримт бүрдүүлж, жолоочийн тооцооны 

хуудас хөтөлсөн 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 заалтыг  

2. Жолоочийн тооцооны хуудсыг  стандартын дагуу хөтлөөгүй байгаа нь Монгол 

Улсын “Автотээврийн тухай” хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.4 дэх заалтыг үндэслэн 

гаргасан Дэд бүтцийн Сайдын 2004 оны 19 дүгээр тушаалын/1, 3, 4 дүгээр 

хавсралтууд/-ыг, мөн нь Монгол Улсын “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 13 

дугаар зүйлийг  

3. “Цалин шинэчлэн тогтоох тухай” Дэлгэр сумын Засаг даргын 2020 оны 01 дүгээр 

сарын 28-ны өдрийн А/09 дүгээр захирамжаар баг, байгууллагын дарга нарын цалин, 

холбогдох нэмэгдлүүдийг тогтоож, хавсралтаар баталсан байна. Хүснэгтээр харуулав. 

д/д Албан хаагчийн нэр Цалингийн 
шатлал 

Үндсэн 
цалин 

Удаан жилийн 
нэмэгдэл 

Орон нутагт 
ажилласны 
нэмэгдэл 

1 Н.Нарантуяа ТҮСУ5-4 849353 20% 15% 

  

Эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэргүйгээр тайлант хугацаанд ур чадварын нэмэгдлийг 

сар бүр 10 хувиар олгож байгууллагын төсвөөс 1019220 төгрөгийг зарцуулсан байгаа нь 



Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1(төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй 

байхаар төлөвлөж, зарцуулах;/ дэх заалтыг  

4. “Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай” Дэлгэр сумын Соёлын төвийн эрхлэгчийн 

2020 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/06 дугаар тушаалаар номын сангийн ажилтан 

Ч.Цэрэндуламд 35%, ОНСТ-ийн ажилтан Д.Цэдэвт 35%, үйлчлэгч Ж.Сэр-Одод 30 хувиар 

тус тус тооцон урамшуулал олгожээ. Ингэхдээ Монгол Улсын Төрийн захиргааны 

удирдлага санхүүжилтийн тухай хуулийг удирдлага болгон байгууллагын төсвөөс 

Ч.Цэрэндуламд 219088, Д.Цэдэвт 220795, Ж.Сэр-Одод 140212 төгрөг, нийт 580095 

төгрөгийг зарцуулсан нь “Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай 

хуулийг хүчингүй болсонд тооцох тухай” 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 

хуулийг  

5. 2020 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн гүйлгээгээр эд хариуцагч Д.Цэдэвийн 

харилцах дансанд 280.0 мянган төгрөгийг шилжүүлж дараах нэр бүхий албан хаагчдад 

албан томилолтын олговор олгосон байна. 

д/д Албан тушаал Албан хаагчийн нэр Олговрын дүн /төгрөг/ 

1 Эрхлэгч Н.Нарантуяа 70000 

2 Номын санч Ч.Цэрэндулам 70000 

3 ОНСТ-ийн ажилтан Д.Цэдэв 70000 

4 Хөгжмийн багш Ж.Мөнх-Эрдэнэ 70000 

дүн 280000 

 

Ингэхдээ шаардлага хангахгүй томилолтын хуудсыг үндэслэл болгож гүйлгээ 

хийсэн нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.6 (Анхан 

шатны баримтын үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан 

ажилтан хариуцна.) дахь заалтыг 

6. Шалтгалтад хамрагдаж буй тайлант онд “Хөв Дэлгэр” хоршооноос дараах 

худалдан авалтыг хийсэн байна. 

д/д Зарлын нэр Мөнгөн дүн /төгрөг/ 

1 Түлш халаалт 8675065 

2 Шуудан холбоо 100000 

3 Хоол хүнс 960000 

4 Бичиг хэрэг 400000 

5 БҮТЭЗ 300000 

6 Гэрэлтүүлэг, багаж техник хэрэгсэл 1370000 

7 Нормын хувцас 300000 

дүн 12105065 

 

Дэлгэр сумын Соёлын төвийн эрхлэгч Н.Нарантуяагийн нөхөр, гэр бүлийн хүний 

удирдаж, үйл ажиллагаа явуулдаг “Хөв Дэлгэр” хоршооноос 12105065 төгрөгийн дүн 



бүхий худалдан авалт хийсэн нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг 

сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 

11 дүгээр зүйлийн 11.1./Албан тушаалтан албан үүргээ гүйцэтгэхдээ өөрийн болон 

өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн хувийн ашиг сонирхлыг хөндсөн захиргааны 

шийдвэр гаргах, удирдах, хяналт, шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ 

байгуулах, эдгээрийг хэлэлцэх, бэлтгэх, оролцох зэрэг үйл ажиллагаа явуулахыг 

хориглоно./ дэх заалтыг 

7. Байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх 

чиг үүрэг бүхий дотоод хяналтыг бий болгох талаар санаачлага гаргаж ажиллаагүй, 

журам баталж мөрдүүлээгүй нь Төрийн хяналт шалгалтын тухай 7 дугаар зүйлийн 

7.2.(Засгийн газраас тогтоосон нийтлэг журмыг үндэслэн харьяа байгууллага, аж 

ахуйн нэгж өөрийн аппаратад дотоодын хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журмыг 

баталж мөрдүүлнэ.) дахь заалтыг тус тус зөрчиж байна. 

Дээрх зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 1019220 төгрөгийг байгууллагын төсвийн 

шууд захирагчаар төлүүлэн аймгийн төрийн сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын 

дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, 5-н заалттай, 12965160 төгрөгийн дүн 

бүхий хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэв. Соёлын төвийн эрхлэгч Н.Нарантуяа, 

нягтлан бодогч Б.Цэдэвсүрэн, эд хариуцагч Д.Цэдэв нарыг байлцуулан Улсын 

байцаагчийн гаргасан шийдвэр, захиргааны актын төслийг танилцуулсан болно. 

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт: 

1. Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албанаас Шилэн дансны тухай 

хуулийн хэрэгжилтэд хяналт хийгээгүй байгаа нь Шилэн дансны тухай хуулийн 8 дугаар 

зүйлийн 8.1 /Энэ хуулийн 3.1-д заасан этгээдийн шилэн дансны үйл ажиллагаанд тавих 

хөндлөнгийн хяналтыг бүх шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, иргэдийн Нийтийн 

Хурал, төрийн аудитын байгууллага хэрэгжүүлнэ./ дэх заалтыг 

2. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэгдсэн систем: 

2020 онд Шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд мэдээллэвэл 

зохих 139 мэдээллээс 21 мэдээллийг хугацаа хоцорч, 1 мэдээлэл байршуулаагүй,  2020 

онд байршуулсан мэдээлэлд нэвтэрч хяналт хийхэд ОНХС-ийн төлөвлөгөө, Худалдан 

авах ажиллагааны төлөвлөгөө, бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан, Аудитын тайлан, 

дүгнэлт зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан тус тус 

байршуулаагүй, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөө гүйцэтгэлийг сар болон 

улирлаар мэдээлээгүй, хагас жилийн санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд 

байршуулсан мэт харагдаж байгаа боловч нэвтэрч үзэхэд 0000 цифрээр хадгалсан, PDF 

файл хавсаргаагүй, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн 

хүрэх үр дүнгийн талаарх тоон болон чанарын үзүүлэлт цэс, Төсвийн ерөнхийлөн 

захирагчийн төсвийн хөтөлбөр зориулалтын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт 



хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт цэснүүдэд мэдээлэл байршуулаагүй, 0000 цифр 

оруулж хадгалсан байгаа нь Шилэн дансны тухай хууль, Засгийн газрын 2016 оны 29 

дүгээр тогтоолыг  

3. Бусад төсөвт байгууллагууд: 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба нь ИТХ-ын даргын захирамж, ИТХ-

ын тогтоол шийдвэр байршуулаагүй, нягтлан бодогч нарыг байлцуулан  төсөвт 

байгууллагуудын байршуулсан мэдээллийн чанарт нэвтэрч үзэхэд ЗДТГ, ИТХ, Эрүүл 

мэндийн төв, Соёлын төв нь дараа жилийн төсвийн төсөл цэсэнд хоосон хүснэгт татаж 

байршуулсан, санхүүгийн тайлан,  батлагдсан төсөв, Санхүүгийн тайланд хийсэн 

аудитын дүгнэлт болон Аудитын тайлан дүгнэлтийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээний тайлан байршуулаагүй, соёлын төв 4241.0 мянган төгрөгийн хандив тусламж 

хүлээн авсан боловч Хандив тусламийн хэмжээ, түүний зарцуулалт цэсэнд мэдээлээгүй, 

Ерөнхий боловсролын сургууль, Хүүхдийн цэцэрлэг нь Худалдан авах ажиллагааны 

төлөвлөгөө, тайлан, тендерийн ерөнхий мэдээлэл байршуулаагүй байгаа нь Шилэн 

дансны тухай хууль, Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолыг тус тус зөрчиж байна. 

Дээрх зөрчилтэй холбогдуулан ИТХ-ын даргад хугацаатай албан шаардлага 

хүргүүлэв. 

Сумын төсөвт байгууллагууд 2020 оны 9-12 сард ажиллаагүй нэр бүхий галч нарт цалин 

олгосон, мөн 2020 оны 10-12 сард нам даралтын халаалт ажиллаагүй байхад нүүрсийг 

худалдан авч зарцуулснаар анхан шатны баримт бүрдүүлсэн нь “Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хууль”-ийн 13 дугаар зүйлийн 13.7 (Анхан шатны баримтын 

бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд тусгахыг хориглоно), 20 

дугаар зүйлийн 20.1.4 (хүчин төгөлдөр бус анхан шатны баримтаар, эсхүл анхан 

шатны баримтаар баталгаажаагүй ажил, гүйлгээг бүртгэхгүй байх;) дахь заалтыг тус 

тус зөрчсөн байнаСумын төсөвт байгууллагууд 2020 оны 9-12 сард ажиллаагүй нэр 

бүхий галч нарт цалин олгосон, мөн 2020 оны 10-12 сард нам даралтын халаалт 

ажиллаагүй байхад нүүрсийг худалдан авч зарцуулснаар анхан шатны баримт 

бүрдүүлсэн нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль”-ийн 13 дугаар зүйлийн 13.7 

(Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд 

тусгахыг хориглоно), 20 дугаар зүйлийн 20.1.4 (хүчин төгөлдөр бус анхан шатны 

баримтаар, эсхүл анхан шатны баримтаар баталгаажаагүй ажил, гүйлгээг 

бүртгэхгүй байх;) дахь заалтыг тус тус зөрчсөн байна. 

Уг зөрчилтэй холбогдуулан сумын Засаг даргад хугацаатай албан шаардлага 

хүргүүлэв. 

 

 

 



НАЙМ: АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАЛЦАА, ЗӨВЛӨГӨӨ. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 2382.6 мянган төгрөгийг 

аймгийн төрийн сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр 

төлбөрийн акт тогтоож, 15 заалт бүхий 7-н албан шаардлага  хүргүүлэв.  

   
       ЕС:  ДҮГНЭЛТ. 

 Тус сумын удирдлага болон сумын төсөвт байгууллагуудын төсөв захирагч нар 

холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллаагүй, улсын комисс ашиглалтад хүлээн 

аваагүй, тусгай зөвшөөрөлгүй, үнэ тариф батлуулаагүй “Шинэ сум төсөл”-ийн төвлөрсөн 

халаалтыг байгууллагууд ашигласнаас зөрчил гарах шалтгаан болжээ. 

  

        АРАВ: ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

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. 

Хүнсний материал худалдан авалтын тендер сонгон шалгаруулалт: 

Ерөнхий боловсролын сургууль, Хүүхдийн цэцэрлэгийн хүнсний материал худалдан 

авах ажиллагааны тендер сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа туйлын хангалтгүй байна. 

Дараах зөвлөмжийг мөрдөж ажиллах. Үүнд: 

1. Ерөнхий боловсролын сургууль, Хүүхдийн цэцэрлэг нь худалдан авах бараа 

материалыг мах, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, хүнсний ногоо, бэлэн бүтээгдэхүүн, гурил, 

будаа, сахар зэргээр багцалж, техникийн тодорхойлолт боловсруулан үнэлгээний 

хороонд хүргүүлэх.  

2. Тендерт оролцогч нь хувилбарт үнийн санал ирүүлэхгүй байхыг тендерийн бичиг 

баримтад тодорхой тусгах. 

3. Үнэлгээний хороо нь хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн оролцогчийг багц тус 

бүрээр шалгаруулан, захиалагчид зөвлөмж хүргүүлнэ.   

4. Зөвлөмжийн дагуу шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулна. 2020 онд байгуулсан 

гэрээг сайжруулах. Гэрээнд захиалагч болон нийлүүлэгчийн эрх үүрэг, гэрээний хугацааг 

тодорхой тусгаж гэрээгээр нийлүүлэх барааны нэр төрөл, үнийг хавсралтаар 

баталгаажуулах.  

 5. Гэрээнд заасан үнээс өндөр үнээр хүнсний материал худалдаж авахгүй байх. 

Байгууллагын дарга, нягтлан бодогч, дотоод хяналтын нэгж гэрээний биелэлтэд улирал 

тутам хяналт хийж хэвших. 



             Хүүхдийн цэцэрлэг: 

1. Дотоод хяналтын жилийн төлөвлөгөөнд тусгасан ажил тус бүр дээр удирдамж 

боловсруулан удирдлагаар батлуулж, гүйцэтгэлийг ханган ажиллаж, илтгэх хуудсыг 

зурган тайлангаар баталгаажуулах. 

2. Дотоод хяналтын нэгж нь хүүхдийн өдөр тутмын хоолны цэсэнд бичигдэж байгаа 

хүүхдийн тоо, хоолны орц нормд хяналт хийж, хүнсний материалын түүвэртэй тулган, 

хүнсний материалын бодит үлдэгдэлд тооллого хийх ажлыг улирал тутамд төлөвлөн 

хэрэгжүүлэх. Нягтлан бодогч хагас бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан гаргахдаа бараа 

материалын тайланд үр дүнтэй хяналт хийж ажиллах. 

3. Нүүрс түлээний худалдан авалт хийхдээ худалдан авалтын баримт, пүүний 

бичгийг үндэслэж байх   

 Соёлын төв: 

1.  Архив бичиг хэргийн ажлыг сайжруулах.  

2. Ажлаас чөлөөлөгдөж буй ажилтан албан хаагчидтай тойрох хуудсаар тооцоо 

нийлж, цалин болон ээлжийн амралтын эцсийн тооцоо хийж байх.  

 Сум хөгжүүлэх сангийн тухайд: 

 1. Сангаас зээл олгохдоо эрсдэлээ тооцож, нотлох баримтыг хангалттай 

цуглуулах. 

        2. Зээл, барьцааны гэрээ, анкетэд хариуцагчаар гарын үсэг зуруулж 

баталгаажуулах. 

Орон нутгийн хөгжлийн сан: 

           1. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын тендер худалдан авах 

ажиллагаа зохион байгуулах үнэлгээний хороог ажил тус бүр дээр байгуулах. Үнэлгээний 

хороо байгуулах тухай шийдвэрт ямар ажлын үнэлгээний хороо байгуулж байгаа тухай 

тодорхой тусгах. 

 2. Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэлийг огноо, дугаар, хэлэлцсэн асуудлын 

дагуу бичиж албажуулах. 

3. Үнэлгээний хороо тендер сонгон шалгаруулах ажиллагааг журмын дагуу зохион 

байгуулж, хурлын тэмдэглэлээр баталгаажуулан Засаг даргад зөвлөмж хүргүүлнэ.  

4. Засаг даргын захиалагчид гэрээ байгуулах эрх олгох тухай захирамж үндэслэн 

шалгарсан иргэн, аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулна.  

5. Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах гэрээг баримт бичгийн стандартын дагуу 

үйлдэх. Гэрээнд заасан бараа, ажил, үйлчилгээг хүлээн авах хугацааг тодорхой тусгах.  

6. Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах гэрээнд ажил гүйцэтгэгч гэрээгээр 

хүлээсэн үүргээ заасан хугацаанд биелүүлээгүй тохиолдолд хоногт тооцох алдангийн 

хэмжээг тодорхой тусгаж баталгаажуулах. 



7. Гэрээнд хяналтын зардал суутгахаар тусгасан бол хяналтын зардлыг суутгаж 

хэвших. 

8. Гүйцэтгэгч тал гэрээнд заасан ажлаа хийж гүйцэтгэн, хүлээн авах санал ирүүлэх 

бөгөөд ирсэн саналыг үндэслэн ажил тус бүр дээр ажил хүлээн авах ажлын хэсгийг 

захиалагчийн шийдвэрээр томилох. 

9. Ажлын хэсэг ажил хүлээн авсан актыг огноо, дугаартай үйлдэн, зургаар 

баталгаажуулах. 

10. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2020 оны анхан шатны баримтыг хүнд 

ойлгомжтой байдлаар цэгцэлж дахин үдэх. 

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт: 

 1. Сумын Засаг даргын гаргасан бүх Б захирамж болон хөрөнгө мөнгө зарцуулсан 

өглөг авлага үүсгэсэн А захирамжийг Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэгдсэн системд 

байршуулах.  

 2. Байгууллагын даргын гаргасан бүх Б тушаал болон хөрөнгө мөнгө зарцуулсан, 

өглөг авлага үүсгэсэн А тушаалыг тус байгууллагын бичиг хэргийн ажилтан хариуцаж 

шилэн дансны системд тухай бүр байршуулж хэвших. 

  Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж, улсын байцаагчийн шийдвэрийн  

биелэлтийг хангуулж,  2022 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг 

даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр хариу ирүүлэхийг  

Дэлгэр сумын Засаг дарга болон төсвийн шууд захирагчид, санхүү тасгийн дарга, төрийн 

сангийн мэргэжилтэн, нягтлан бодогч нарт шалгалтын бүрэлдэхүүний зүгээс үүрэг 

болгож байна. 
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