
 

 

 

    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 дугаартай 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 Говь-Алтай 

аймгийн Дэлгэр сумын Гуулин багийн төсөвт байгууллагуудын 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 өгөхөд 

хяналт шалгалтын зорилгыг чиглүүлэн ажиллав. 

 

   ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

 Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 

Санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч Ч.Дулмаа ахалж, Санхүүгийн 

хяналт шалгалтын улсын байцаагч Ц.Баттөр, А.Мөнхтөр, Дотоод аудитор Н.Гантөмөр 

нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр 2021 оны 12 дугаар сарын 05-ны  өдрөөс эхлэн ажлын 2 

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 Гуулин тосгоны /570001037 дугаартай 

улсын бүртгэлийн дугаартай, 9015493 регистрийн дугаартай/  Захирагчийн ажлын 

албаны даргаар А.Пүрэвдорж, нягтлан бодогчоор Б.Эрдэнэцэцэг, /000151847 

дугаартай улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 9015825 регистерийн дугаартай/ 

Хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгчээр Ж.Ганчимэг, нягтлан бодогчоор Ц.Мягмарсүрэн, / 

570001028 дугаартай улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 9015604 регистрийн дугаартай/ 

Соёлын төвийн эрхлэгчээр Г.Баярмаа, нягтлан бодогчоор Ц.Мягмарсүрэн, 

/0570001086 дугаартай улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй, 9015388 регистрийн 

дугаартай/ Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, төсвийн шууд захирагчаар 

Б.Гэрэлмаа, няглан бодогчоор Ц.Мягмарсүрэн, /000063489 улсын бүртгэлийн 

гэрчилгээ, 9015728 регистрийн дугаартай/ Эрүүл мэндийн төвийн даргаар 

Б.Эрдэнэчимэг, нягтлан бодогчоор Б.Эрдэнэцэцэг, Ч.Алтанзул нар тус тус ажиллан 

төсвийн хөрөнгийг захиран зарцуулж ирсэн байна. 

ТАВ: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД. 

Тус тосгоны санхүүгийн ажилтнуудад удирдамжийг танилцуулж, Ерөнхий 

боловсролын сургуулийн багш нарын өрөөнд байрлан баримтаа татаж авснаар 

санхүүгийн хяналт шалгалтыг эхлүүлэв. Төсөвт байгууллагуудын санхүүгийн 

баримтыг Санхүүгийн хяналт шалгалтын Улсын байцаагч, дотоод аудиторуудад 

доорх байдлаар хуваарилав. 

д/д Овог нэр Албан тушаал Байгууллага 

1 Ч.Дулмаа СХШ-ын Улсын 
ахлах байцаагч 

Ерөнхий боловсролын сургууль, 
Цэцэрлэг 

2 А.Мөнхтөр СХШ-ын Улсын 
байцаагч 

Тосгоны захирагчийн ажлын алба 

3 Ц.Баттөр СХШ-ын Улсын 
байцаагч 

Эрүүл мэндийн төв 

4 Н.Гантөмөр Дотоод аудитор Соёлын төв 

 

Дотоод хяналтын хэрэгжилтийн талаар хяналт хийв: 

Захирагчийн ажлын алба: 

“Дотоод хяналтын ажилтан томилох тухай” Гуулин багийн Засаг даргын 2013 

оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 18 дугаар захирамжаар Захирагчийн ажлын 



албаны дотоод хяналт хариуцсан ажилтнаар Дотоод ажил шийдвэрийн биелэлт 

хариуцсан  түшмэл Ж.Болдмөнхийг томилжээ. 

  Дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, удирдамж, журам зэргийг 

боловсруулан батлуулсан байна. 

Эрүүл мэндийн төв:  

“Б.Пунсалмааг дотоод хяналтын ажилтнаар томилох тухай”  Эрүүл мэндийн 

төвийн даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн тушаалаар дотоод хяналт 

хариуцсан ажилтнаар нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан Б.Пунсалмааг томилсон 

байна. 

Б.Пунсалмаа ээжийнхээ эрүүл мэндийн байдлын улмаас Улаанбаатар хот 

явсан гэх шалтгаанаар эзгүй байсан тул дотоод хяналтын чиглэлээр үзэх баримт 

материал байгаагүй болно. 

Соёлын төв: 

Байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх талаар дараах 

арга хэмжээнүүдийг авч ажилласан байна. 

 Үүнд:  

2020 онд дотоод хяналт шалгалт хариуцаж ажилласан Г.Хатанбаатар нь 

ажилаасаа гарч аймаг шилжсэн. Дотоод хяналтын материал байхгүй байв. 

         -2021 онд дотоод хяналт шалгалт хариуцсан ажилтнаар томилогдсон музейн 

ажилтан Н.Амарбаатар нь тус онд байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт 

шалгалтыг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг гаргаж батлуулсан байна. 

          -Эрхлэгчийн баталсан удирдамжийн дагуу байгууллагын дотоод үйл 

ажиллагаанд 1 удаагийн хяналт шалгалт хийж хяналт шалгалтын дүнгийн талаар 

танилцуулга бичиж албан хаагч нарт танилцуулсан байна.  

           Ерөнхий боловсролын сургууль: 

Сургуулийн захирлын 2019 оны Б/35 дугаар тушаалаар сургуулийн дотоод 

хяналт хариуцсан ажилтанг томилжээ.  

Дотоод хяналтын ажилтан 2020 онд 6 багц 14 чиглэлээр дотоод хяналт 

хийхээр төлөвлөгөө батлуулан ажиллажээ.  

Дотоод хяналт хариуцсан ажилтан 2020 оны 9 дүгээр сарын 06-ны өдөр 8-н  

чиглэлээр 2020 оны 9 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс 30-ны хооронд дотоод хяналт 

хийхээр, 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр 6 чиглэлээр 10 дугаар сарын 01-30-

ны хооронд дотоод хяналт хийхээр тус тус удирдамж боловсруулан батлуулж зохих 

хяналтыг хийж танилцуулга бичиж баталгажуулсан байна.  

Дотоод хяналтын ажилтанд сар бүр үндсэн цалингийн 10 хувиар тооцож цалин 

хөлс олгосон байна.   

 



Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт хийхэд: 

Гуулин тосгоны төсөвт байгууллагуудын шилэн дансны нэгдсэн цахим 

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

заасан зарчмын хэрэгжилтийг шалгахад дараах байдалтай байлаа. Үүнд: 

ЗАА: 

2020 онд Шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149 мэдээллээс 5 мэдээлэл хугацаа хоцорч байршуулсан, 144 

мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулсан байна. 

Эрүүл мэндийн төв: 

Шилэн дансны цэсэнд байршуулсан мэдээлэлтэй танилцахад туйлын 

хангалтгүй байсан тул шинээр томилогдсон нягтлан бодогчийг байлцуулан интернет 

орчинд “Шилэн дансны тухай” хуулийн 4 дүгээр зүйлд заасан зарчмын шаардлагыг 

хангаж ажиллах талаар заавар зөвлөгөө өгч ажиллалаа.  

Соёлын төв: 

2020 онд Шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149 мэдээллээс 42 мэдээлэл хугацаа хоцорч байршуулсан,  107 

мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулсан байна. 

Эрхлэгчийн 2021 онд гаргасан А, Б тушаалуудыг шилэн дансны нэгдсэн 

системд байршуулсан эсэхэд хяналт хийхэд нийт 13 тушаал гарснаас А, Б 

тушаалаар ялгаж дугаарлаагүй, шилэн дансны системд 7 мэдээлэл байршуулаагүй 

байна. Мэдээллийг нөхөн байршуулах, илэрсэн алдаа зөрчлийг цаашид давтан 

гаргахгүй ажиллахыг анхаарууллаа. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

2020 онд Шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149 мэдээллээс 39 мэдээлэл хугацаа хоцорч,  110 мэдээллийг 

хуулийн хугацаанд байршуулсан байна. 

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

байршуулсан эсэхэд хяналт хийхэд мэдээллээ бүрэн байршуулсан байна. 

 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

2020 онд Шилэн дансны нэгдсэн цахим системд байршуулж, нийтэд 

мэдээллэвэл зохих 149 мэдээллээс 22 мэдээлэл хугацаа хоцорч,  127 мэдээллийг 

хуулийн хугацаанд байршуулсан байна. 

Эрхлэгчийн 2021 онд гаргасан А, Б тушаалуудыг шилэн дансны нэгдсэн 

системд байршуулсан эсэхэд хяналт хийхэд сар бүр мэдээлэл байршуулсан 

харагдаж байгаа боловч нэвтрээд үзэхээр ямарч мэдээлэл байршуулаагүй байна. Б 

тушаал 5, А тушаал 1-ийг байршуулахыг анхааруулж ажиллалаа. 



Гуулин тосгоны Захирагчийн ажлын албаны санхүүгийн үйл ажиллагааг 

шалгах явцад дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэв. 

1. Шалгалтын явцад 2020 оны касс, харилцах дансны гүйлгээг санхүүгийн 

анхан шатны баримттай тулган шалгасны зэрэгцээ нэмэлт санхүүжилтийн, 

зарцуулалт, эд хөрөнгийн тооллого тооцоо бодолт, санхүү төсвийн ил тод байдлын 

хэрэгжилт, Шилэн дансны цахим цэс хөтлөлт зэрэгт санхүүгийн хяналт, шалгалт 

хийв. 

2. Захирагчийн албаны нягтлан бодогч Ч.Алтанзул, нярав Т.Түмэнжаргал нарт 

анхан шатны баримтын бүрдэлийг ханган ажиллах, эд хариуцагчийн эрх, үүрэг, үйл 

ажиллагааны талаар заавар зөвлөгөө өгөв. 

3. Шилэн дансны цахим хуудсанд байгууллагын дарга, нягтлан бодогчийн 

мэдээллийг шинэчлэн оруулав. 

 

 Соёлын төвийн үйл ажиллагааг шалгах явцад дараах ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэв. 

  1. Анхан шатны баримтуудын  бүрдлийг нэг бүрчлэн тулган шалгав. 

   2. Шатахуун зарцуулалтыг тайлагнасан тайлан, жолоочийн тооцооны хуудсыг 

стандартын дагуу үнэн зөв, бодитой хөтөлсөн эсэхийг хянан үзэв. 

3. Тус байгууллагын удирдлагаас гаргасан тушаал шийдвэрүүдтэй танилцахад 

архив бичиг хэргийн стандартад нийцээгүй, дугаарлалт буруу, утга найруулгын 

алдаатай зөрчил дутагдал илэрч байлаа.         

Хүүхдийн цэцэрлэг:  

2021 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн эд хариуцагчийн эзэмшилд байгаа 

хөрөнгөнд тооллого хийлээ. 

Иргэн Туяацэцэгээс 2020 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр 13 нэр төрлийн 

1250.0 мянган төгрөгийн хөрөнгө худалдан авч дараах 5 нэр төрлийн 735.4 мянган 

төгрөгийн хөрөнгийг 2020 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр шаардах хуудсаар 

зарлага болгосон боловч эд хариуцагчийн агуулахад 4 нэр төрлийн 179.8 мянган 

төгрөгийн хөрөнгө үлдэгдэлтэй байна.  

Үүнд: 

Хөрөнгийн 
нэр  

Хэмжих 
нэгж 

Тоо 
хэмжэ

э  
НБҮнэ 

Нийт 
үнэ 

Тооллогоор 
байгаа 

үлдэгдэл 
Мөнгөн дүн 

Лед гэрэл Ш 10 25000 
25000

0 2 50000 

Лимбэ ш 20 3300 66000 10 33000 

Гэрэл ш 8 14300 
11440

0 6 85800 

Авжур гэрэл ш 10 5500 55000 2 11000 



Гэрлийн утас М 100 2500 
25000

0 0   

              

Мөнгөн дүн        735.4   179800 

 

                                                                                                                           

  ЗУРГАА: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР: 

Тус албаны санхүүгийн хяналт шалгалтаар 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2018 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн 

төлөвлөгөө, тус албаны даргын баталсан 2018 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 

21-03/09/38 дугаар удирдамжийн дагуу 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны 

гүйцэтгэлд хяналт хийсэн байна. Шалгалтаар: 

Захирагчийн ажлын алба: 

 1.Төсөв захирагч, нягтлан бодогч, төрийн сангийн мэргэжилтэний гарын үсэг, 

тамга, тэмдгийн дардас баталгаагүйгээр дараах гүйлгээнүүдийг хийсэн зөрчил 

илэрлээ. Үүнд: 

            Хүснэгт-1 

д/д 
Гүйлгээний дүн 

/төг/ 
Огноо Тайлбар 

1 961848 2017.02.21 Төсөв захирагчийн зөвшөөрөлгүй. 

2 34540 2017.03.08 Төсөв захирагчийн зөвшөөрөлгүй. 

3 1073968 2017.04.26 Төсөв захирагчийн зөвшөөрөлгүй. 

4 1368092 2017.10.02 Төсөв захирагч, нягтлан бодогчийн 
зөвшөөрөлгүй. 

5 931100 2017.10.24 Төсөв захирагчийн зөвшөөрөлгүй. 

6 90000 2017.11.27 Төрийн сангийн мэргэжилтэн хянаж 
баталгаажуулаагүй. 

 4459548 Дүн 

Энэхүү үйлдэл нь Төрийн сангийн журмыг 

2. Ж.Болдмөнх, Б.Отгонбаяр нар Улаанбаатар хотод албан томилолтоор 

ажилласан байна. Улаанбаатар хот дахь Сонгинохайрхан авто вокзалаас Говь-Алтай 

чиглэлд хөдөлсөн хугацааг цагийн бүртгэлтэй харьцуулахад тус бүр 1 өдрийн цалин 

илүү олгосон байлаа. Замд яваа албан хаагчийг ажлын байрандаа ажилласнаар 

бүртгэж цалин олгосон 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./ дахь заалтыг  



3. Сар бүр 1 жолоочийн тооцооны хуудсаар тухайн сарын шатахуун 

зарцуулалтыг тайлагнасан байна. Ингэхдээ дизель хөдөлгүүртэй авто машинд 

бензин, дизель түлш болон 1 л нь 31.0 мянган төгрөгний үнэтэй масло тус тус 

зарцуулснаар жолоочийн тооцооны хуудас хөтөлсөн 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./ 

дахь заалтыг 

3. Ихэнх албан томилолтын хуудасны албан томилолтоор ажилласан тухай 

тэмдэглэл хэсгийг цохолт хийсэн албан тушаалтныхаас өөр өнгийн бэхээр нөхөж 

бичилт хийсэн, томилсон огноо албан томилолтоор ажилласан хугацаа зэрэг нь 

хоорондоо уялдахгүй байгаа зэрэг нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 

дугаар зүйлийн 13.5./ Анхан шатны баримтад түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн буюу 

шалгасан ажилтан гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг дарснаар уг баримт хүчин 

төгөлдөр болно. Цахим хэлбэрээр бүрдүүлсэн анхан шатны баримт нь цахим 

гарын үсгээр баталгаажсан байна. / дахь заалтыг тус тус зөрчсөн байна. 

 Ерөнхий боловсролын сургууль: 

 1. Тайлант онд нягтлан бодогчоор ажиллаж байсан С.Уранчимэг, одоо 

ажиллаж байгаа Ц.Мягмарсүрэн нарын цалинг ТҮ-7 зэрэглэлээр тогтоож 

цалинжуулсан байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 18 дугаар 

зүйлийн 18.5 дахь заалт/Нягтлан бодогчийн нэг орон тоотой аж ахуйн нэгж, 

байгууллагад ажиллаж байгаа нягтлан бодогч, эсхүл гэрээт нягтлан бодогч нь 

ерөнхий нягтлан бодогчийн үүрэг гүйцэтгэнэ./, Монгол Улсын Засгийн Газрын 2007 

оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 354 дүгээр тогтоолыг  

2. Төсөв захирагчийн 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/38 дугаар 

тушаалаар сар бүр 60.0 мянган төгрөгийг сургалтын үйл ажиллагаанд зарцуулж 

байхаар шийдвэр гаргажээ. Уг шийдвэрийн дагуу сургалтын менежер 

З.Болормаагийн хувийн харилцах дансанд шилжүүлж зарцуулсан байгаа нь “Нягтлан 

бодох бүртгэлийн тухай” хуулийг  

3. Тайлант онд сумын эргэлтийн эмийн сангаас 170.0 мянган төгрөгийн эм, 

эмнэлгийн хэрэгсэл аваад үндсэн баримтгүйгээр зарцуулсан байгаа нь “Нягтлан 

бодох бүртгэлийн тухай” хуулийг 

4. Ажлаас чөлөөлөгдсөн ажилтантай ээлжийн амралтын эцсийн тооцоо 

хийгээгүй байгаа нь “Журам батлах тухай” Эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын сайдын 

2000 оны 6 дугаар сарын 14-ны өдрийн 166 дугаар тушаалаар баталсан “Ээлжийн 

амралт олгох заавар”-ын  15 дахь заалт/Ажилтан ажлаас халагдах үед ажил олгогч 

нь түүнтэй ээлжийн амралтын тооцоог заавал хийнэ.  Ээлжийн амралтын тооцоог 



дор зааснаар хийнэ. Үүнд: а/ ажилтанд ажилласан хугацаанд нь ногдох амралтын 

тооцооны дагуу мөнгөн олговор олгох, б/ ажилтнаас суутгал тооцох/-ыг  

5. 2017 оны жилийн эцсийн хөрөнгийн тооллогыг 2017 оны 12 дугаар сарын 12-

ны өдрөөс 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн хооронд хийж дуусгасан байхад төсөв 

захирагчийн тооллого хийх бүрэлдэхүүнийг томилсон шийдвэр 2017 оны 12 дугаар 

сарын 25-ны өдөр гарсан байгаа нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” 

хуулийг 

6. “Ч.Баранзад сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай” Дэлгэр сумын Гуулин 

багийн Засаг даргын захирамжаар Шилэн дансны тухай хуулийг хангалтгүй 

хэрэгжүүлсэн тул сургуулийн захиралд сахилгын шийтгэл оногдуулжээ. Улмаар 

сахилгын шийтгэл хүчинтэй байх хугацаанд буюу 2017 оны 12 дугаар сард 

Ч.Баранзад 300.0 мянган төгрөгийн үр дүнгийн урамшуулал олгосон байгаа нь 

Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн “Монгол Улсын 

2017 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль баталсантай 

холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” 67 дугаар тогтоолын 1.1/ 2017 оны 

төсвийн жилд төрийн өндөр албан тушаалтан, шүүгч, прокуророос бусад төрийн 

албан хаагчид 300.0 мянган төгрөгийн ажлын үр дүнгийн урамшуулал олгох/, 

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1/Цалин хөлс нь 

үндсэн цалин, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл, шагнал урамшууллаас бүрдэнэ./, 49 дүгээр 

зүйлийн 49.1/Ажилтны цалин хөлсийг хийснээр, цагаар, бусад хэлбэрээр 

хөдөлмөрийн үр дүнд нь тохируулан олгоно./ дэх заалтыг  

 7. Боловсролын чанарын шинэчлэл төслөөс 7540.0 мянган төгрөгийн төсөл 

хэрэгжүүлсэн байгаа бөгөөд уг төслийн хөрөнгийг захиран зарцуулахад төсөв 

захирагч, нягтлан бодогч, эд хариуцагч нар оролцдоггүй, төслийг бичсэн ажилтан 

/багш/ өөрсдөө бүх худалдан авалтыг зохион байгуулж төсөв захирагч 

нягтлан бодогч нар зөвхөн гүйлгээний баримтанд гарын үсэг зурж 

төлбөрийг гүйцэтгэсэн байгаа нь  “Төсвийн тухай” хууль, “Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай” хуулийг тус тус зөрчсөн байна.  

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

1. Хавсралтад нэр дурдсан багш, ажилтнуудын ээлжийн амралт эдэлсэн 6, 7, 8 

дугаар саруудад цалин олгохдоо бүх төрлийн нэмэгдэл хөлс, нэмэгдлийг бодогдсон 

цалингаас бус үндсэн цалингаас тооцон нийт 620.9 мянган төгрөгийн нэмэгдэл хөлс, 

нэмэгдэл илүү тооцож олгосон байгаа нь Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 

47 дугаар зүйлийн 47.1/Цалин хөлс нь үндсэн цалин, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл, 

шагнал урамшууллаас бүрдэнэ./, 49 дүгээр зүйлийн 49.1/Ажилтны цалин хөлсийг 

хийснээр, цагаар, бусад хэлбэрээр хөдөлмөрийн үр дүнд нь тохируулан олгоно./ дэх 

заалтыг тус тус 



 2. Багш Р.Пүрэвсүрэнд 2017 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдөр 450.0 мянган 

төгрөгийн цалингийн урьдчилгаа олгосон боловч тухайн сарын цалин тооцож 

олгохдоо 250.0 мянган төгрөг суутган, үлдэгдэл 200.0 мянган төгрөгийг суутган 

тооцоогүй, улмаар санхүүгийн тайланд авлагаар тусгаагүй байгаа нь Төсвийн тухай 

хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5/Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу 

зарцуулах/, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 

14.4/Нягтлан бодох бүртгэлд дараах зүйлсийг тусгана/, 14.4.2/Бүх хөрөнгө, 

хөрөнгө оруулалт, авлага/, 20 дугаар зүйлийн 20.2.5/Дансны өглөг, авлага ба 

төлбөрийн тооцоог хянах, ажил, гүйлгээг гарахаас нь өмнө хянан 

баталгаажуулах/ дахь заалтыг 

3. “Ж.Ганчимэгт сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай” Дэлгэр сумын Гуулин 

багийн Засаг даргын 2017 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн Б/03 дугаар 

захирамжаар Шилэн дансны тухай хуулийг хангалтгүй хэрэгжүүлсэн тул цэцэрлэгийн 

эрхлэгчид сахилгын шийтгэл оногдуулжээ. Улмаар сахилгын шийтгэл хүчинтэй байх 

хугацаанд буюу 2017 оны 12 дугаар сард эрхлэгч Ж.Ганчимэгт 300.0 мянган 

төгрөгийн үр дүнгийн урамшуулал олгосон байгаа нь Монгол Улсын Их Хурлын 2017 

оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн “Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуульд 

өөрчлөлт оруулах тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний 

тухай” 67 дугаар тогтоолын 1.1/ 2017 оны төсвийн жилд төрийн өндөр албан 

тушаалтан, шүүгч, прокуророос бусад төрийн албан хаагчид 300.0 мянган 

төгрөгийн ажлын үр дүнгийн урамшуулал олгох/, Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай 

хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1/Цалин хөлс нь үндсэн цалин, нэмэгдэл хөлс, 

нэмэгдэл, шагнал урамшууллаас бүрдэнэ./, 49 дүгээр зүйлийн 49.1/Ажилтны цалин 

хөлсийг хийснээр, цагаар, бусад хэлбэрээр хөдөлмөрийн үр дүнд нь тохируулан 

олгоно./ дэх заалтыг тус тус 

4. Сургуулийн нягтлан бодогчоор ажиллаж байсан Б.Гансүх нь Хүүхдийн 

цэцэрлэгийн нягтлан бодогчийн ажлыг хавсран гүйцэтгэхдээ албан тушаалын эрх 

мэдлээ ашиглан 2017 оны 2 дугаар сард сургуулиас ажилласан хугацааны цалингаа 

бүрэн авсан мөртлөө 2017 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр Хүүхдийн цэцэрлэгээс 

2017 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 23-ны өдрийн хооронд аймгийн Нэгдсэн 

эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн тухай эмнэлгийн хуудсыг үндэслэн нийт 380.6 мянган 

төгрөгийн ХЧТА-ны тэтгэмж авсан байгаа нь Төсвийн тухай хуулийн 6.4.1/ Төсвийг үр 

ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж, зарцуулах/, Төрийн албаны тухай 

хуулийн 13 дугаар зүйл буюу төрийн албан хаагчийн нийтлэг үүргийг,  

 5. Нягтлан бодогчоор ажиллаж байсан Б.Гансүхэд 242.8 мянган төгрөгийн, 

С.Уранчимэгт 48.2 мянган төгрөгийн, нийт 291.0 мянган төгрөгийн урамшууллыг 

тушаал, шийдвэргүйгээр олгосон байгаа нь “Улирлын урамшуулалт цалин олгох 



тухай” цэцэрлэгийн эрхлэгчийн 2017 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн Б/04 дүгээр 

тушаал, “Улирлын урамшуулалт цалин олгох тухай” цэцэрлэгийн эрхлэгчийн 2017 

оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн Б/08 дугаар тушаалыг тус тус 

 6. “2017 онд ажиллах орон тоо, цалин батлах тухай” цэцэрлэгийн эрхлэгчийн 

2017 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/01 дүгээр тушаалын хавсралтаар багш 

Р.Пүрэвсүрэнд сар бүр 25 хувийн, тогооч Л.Оюунчимэгт 10 хувийн ур чадварын 

нэмэгдэл олгохоор тусгаж, улмаар ажлын хэсгийн дүгнэлт үндэслэн нэмэгдлийн 

хэмжээг нэмэгдүүлэх, бууруулах, эсхүл хасах шийдвэр гаргалгүйгээр багш 

Р.Пүрэвсүрэнд жилийн турш сар бүр 20 хувийн ур чадварын нэмэгдэл, Л.Оюунчимэгт 

10 хувийн ур чадварын нэмэгдэл олгосон байгаа нь Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн 

сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 1996 оны 63/104 дүгээр тушаалын 5/Ажилтанд 

олгож байгаа ур чадварын нэмэгдлийг заасан хязгаарт багтаан нэмэгдүүлэх, 

бууруулах асуудлыг улирал бүр хэлэлцэн шийдвэрлэж байна./, Боловсрол, соёл, 

шинжлэх ухааны сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын 

хамтарсан 2010 оны 362/112/183 дугаар тушаалын 7/Багш, ажилтны ур чадварыг 

хагас жил тутам үнэлж дүгнэнэ./, 9/Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, 

сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан, цэцэрлэгийн багш, туслах багш, арга зүйчид 

ур чадварын нэмэгдэл олгох, олгож байгаа нэмэгдлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, 

бууруулах, хасах асуудлыг ажлын хэсгийн дүгнэлтийг үндэслэн тухайн байгууллагын 

ерөнхий менежерийн тушаалаар шийдвэрлэнэ./ дэх заалтыг 

7. Цэцэрлэгийн эрхлэгч Ж.Ганчимэгт 10, 11, 12 дугаар сарын цалин олгохдоо 

сар бүр 5 хувийн ур чадварын нэмэгдэл илүү тооцож, нийт 81.9 мянган төгрөг илүү 

олгосон байгаа нь “Улирлын мөнгөн урамшлын хэмжээ батлах тухай” аймгийн 

Боловсрол, соёл урлагийн газрын даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 

Б/42 дугаар тушаалын 6 дугаар хавсралтыг тус тус зөрчсөн байна. 

Аудитын байгууллагын шалгалтаар: 

 Захирагчийн ажлын алба: 

Захирагчийн ажлын албаны  2020 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар 

“Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. Тус аудитаар: 

1. Ажилтны цалинг давхардуулан 323.3 мянган төгрөгийг илүү олгосон зөрчилд 

төлбөрийн акт тогтоож 

2. Цалингийн зардлаас 1025.91 мянган төгрөгийг НДШ-д төлсөн.  

3. Ажилтны цалингаас129.1 мянган төгрөгийн нийгмийн даатгалын шимтгэл 

илүү суутгасан. 

4. Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээллэх 6175.5 сая  төгрөгийн 39 төрлийн 

мэдээллээс хугацаандаа мэдээллэсэн 2974.9  сая төгрөг 21 мэдээлэл, 276.1 сая 

төгрөгийн хугацаа хоцорсон 3 мэдээлэл, мэдээллээгүй 2924.5 мянган төгрөгийн 10 



мэдээлэл тус тус байсан бөгөөд эдгээр зөрчлүүдийг арилгах хугацаатай албан 

шаардлага хүргүүлсэн байна.  

Соёл мэдээллийн төв: 

2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд аудит хийгээгүй байна. 
 

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

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

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

368.7 мянган төгрөгийг орон нутгийн татварын бус орлогод төвлөрүүлэхээр, 176.5 

мянган төгрөгийг ажилтанд буцаан олгохоор тус тус төлбөрийн акт тогтоожээ. 

Ерөнхий боловсролын сургууль: 

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

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

байна. 

Шалгалтаар актны төлбөр 231.0 мянган төгрөгийг төсвөөс төлсөн, түлшний эд 

хариуцагчийн тайлангийн эхний үлдэгдэл 1625.0 мянган төгрөөр зөрүүтэй зэрэг 

зөрчил илэрч 1856.0 мянган төгрөгийг орон нутгийн татварын бус орлогод 

төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоож, 7311.0 мянган төгрөгийн зөрчлийг 

арилгуулахаар, нягтлан бодогчид захиргааны хариуцлага ногдуулахаар нийт 4 албан 

шаардлага хүргүүлсэн байна.  

Эрүүл мэндийн төв: 

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

болсон санхүүгийн байдлын тайланд аймгийн Аудитын газраас аудит хийж 

“Зөрчилгүй”  санал дүгнэлт өгсөн байна. 

Шалгалтаар: 

1. Жилийн эцсийн тооллогыг чанартай, үр дүнтэй хийх, 

2. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах зэрэг зөрчилд 

хугацаатай албан шаардлага. 

1. Дуудсан бичиг, илтгэх хуудасгүйгээр 100.0 мянган төгрөгийн томилолт, 

замын зардал олгосон, 

2. Эмийн захиасанд ороогүй 2,565.3 мянган төгрөгийн эмийг анхан шатны 

баримтгүй зарлагадсан зэрэг зөрчилд төлбөрийн акт тус тус тогтоож ажиллажээ.  

        ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

   Захирагчийн ажлын алба: 

1. “Тооллогын комисс байгуулах тухай”  2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны 

өдрийн А/14 тоот захирамжаар тооллого хийх комиссыг байгуулсан байна. Ингэхдээ 



байгууллагын нягтлан бодогч, нярав нарыг оролцуулан томилсон, тооллогын комисс 

тооллогыг чанартай үр дүнтэй хийгээгүй  байгаа нь  Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн тухай хуулийн 71 дүгээр зүйлийн 71.1 дэх заалт /Төрийн өмчит хуулийн 

этгээдийн эрх баригч, ерөнхий нягтлан бодогч нь тооллого эхлэхийн өмнө дараахь 

бэлтгэл хангасан байх үүрэгтэй/, 72 дугаар зүйлийн  72.1  /  Төрийн өмчит хуулийн 

этгээдийн эрх баригч нь тооллого эхлэхээс өмнө өмч хамгаалалтад хяналт тавих 

үүрэг бүхий болон холбогдох мэргэжлийн хүмүүсийг оролцуулан Тооллогын комисс 

томилж байгуулна./, 72.4.1 / эд хөрөнгийн тооллогыг тогтоосон хугацаанд үнэн 

зөв, чанартай явуулж дуусгах/  дэх заалтуудыг. 

2.  Тайлант онд Захирагчийн ажлын албаны үндсэн данснаас зарцуулсан 

3700.0 мянган төгрөг, нэмэлт санхүүжилтийн данснаас зарцуулсан 500.0 мянган 

төгрөгийн шатахуун зарцуулалтын жолоочийн тооцооны хуудсыг тухай бүрт албан 

хаагчид, жолоочоор бичүүлэн авдаггүй, нярав жолоочийн тооцооны хуудсыг бичсэн 

байгаа нь. Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.4 дэх 

заалт / үнэн, зөв байх/-ыг  

 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.   

 

 Ерөнхий боловсролын сургууль: 

  Агуулахад байгаа хөрөнгийн бүртгэл, эмх цэгц, хадгалалт туйлын хангалтгүй 

байна.  

 Эрүүл мэндийн төв: 

 1. “Тэтгэмж олгох тухай” Гуулин тосгоны Эрүүл мэндийн төвийн даргын 2020 

оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн Б/11 дүгээр тушаалаар Алтан гадас одонгоор 

шагнагдсан Б.Пунсалмаад 70.0 мянган төгрөг, Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний 

ажилтан тэмдгээр шагнагдсан Ц.Мөнгөнтуяад, Ү.Мядагмаа, Ч.Мөнхтуул, Жуух 

бичгээр шагнагдсан Ж.Мэндбаяр нарт тус үр 30.0 мянган төгрөг, нийт 190.0 мянган 

төгрөгийг нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшууллын зардлаас олгохоор 

шийдвэрлэжээ. Энэ үйлдэл нь “Журам батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн 

Газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 5 дугаар тогтоолын 1 дүгээр 

хавсралтын 1.7( Төрийн албан хаагчид энэ журамд заасан мөнгөн шагналаас бусад 

шагнал олгоход мөнгө дагалдахгүй.)  -д заасныг 



2. 2019 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, гүйцэтгэх 

захирал Доржсэмбэ овогтой Сүнчингийн хувийн “Түмэн тун” ХХК-ний эмийн сан нь 

тус тосгонд үйл ажиллагаа явуулж байна. Гэтэл Гуулин тосгоны Эрүүл мэндийн төвд 

эмийн санчаар Д.Сүнчин ажиллахын зэрэгцээ 2020 онд 10 удаагийн үйлдлээр 3603.5 

мянган төгрөгийн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл “Түмэн тун” ХХК-аас нийлүүлж байна. Энэ 

үйлдэл нь 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 

3. 2021 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдөр Эрүүл мэндийн төвийн даргаар 

томилогдсон Д.Цээноровын авга ахын эхнэр Д.Сүнчин нь ЭМТ-д эмийн санчаар 

ажиллаж, өөрийн хувийн өмчлөлийн “Түмэн тун” ХХК-аас эм, эмнэлгийн хэрэгсэл 

нийлүүлэн ажиллаж байгаа 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 

4. “Цалин шинэчлэн тогтоох тухай” Гуулин тосгоны Эрүүл мэндийн төвийн 

даргын 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/01 дүгээр тушаалаар эм 

найруулагч Д.Сүнчинд хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлийн нэмэгдлийг үндсэн цалингийн 

10 хувиар тооцож олгохоор шийдвэрлэсэн байна. 

 Энэ шийдвэрийн дагуу 2020, 2021 онд хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлийн 

нэмэгдлийг үндсэн цалингийн 10 хувиар тооцож, нийт 1585589 төгрөгийг олгосон нь 

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2004 оны 77 дугаар тушаалын 

хавсралтын 34.( Эм биобэлдмэлийн үйлдвэрлэлийн эм боогч, савлагч, ургамал 

нунтаглагч, гарнульчин, эм найруулагч, технологич, амбегийн машинч, пропон-

компрессорчин, вакцин ийлдэс, тэжээлт орчин бэлтгэгч, шинжээч, хүн, малын эмч, 

биохимич, эм зүйч, химич, биологич, лаборант, техникч, аппаратчин, шил угаагч, 

амьтан маллагч.)-т заасныг тус тус зөрчсөн байна. 

 Гуулин тосгоны Эрүүл мэндийн төвийн санхүүгийн үйл ажиллагааг шалгах 

явцад илэрсэн зөрчил дутагдалтай холбогдуулан буруу шийдвэр гаргаж төсвөөс 



зарцуулсан 190.0 мянган төгрөгийг Эрүүл мэндийн төвийн даргаар ажиллаж байсан 

Б.Эрдэнэчимэгээр, 1585589 төгрөгийг эмийн санч Д.Сүнчингээр тус тус төлүүлж, төр 

сангийн орлогын дансанд төвлөрүүлэхээр төлбөрийн акт тогтоов. Захиргааны 

шийдвэрийн төслийг холбогдох хүмүүст танилцуулсан болно. 

 Хүүхдийн цэцэрлэг: 
 Тус байгууллага нь уурын зууханд 3 галч ажиллуулдаг бөгөөд тэдний 

ажлын цагийн бүртгэлийг үнэн зөв бүртгэдэггүй тухайн сарын ажлын хоногоор 

бүртгэсэн байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг  

 Уурын зуухны галч нарт илүү цагийн хөлсийг тооцож олгохгүй байгаа нь 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийг   

 Үйл ажиллагаандаа ашиглаагүй боловч 4 нэр төрлийн 179.8 мянган 

төгрөгийн хөрөнгийг ашигласнаар санхүүгийн анхан шатны баримт бүрдүүлсэн 

байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг  

 2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр санхүүгийн анхан шатны 

баримтгүйгээр албан томилолтын олговор гэж 42.0 мянган төгрөгийг олгосон байгаа 

нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг тус тус зөрчсөн зөрчил илэрлээ.  

       Соёлын төв: 
1. Автомашины замын хуудас буюу жолоочийн тооцооны хуудсыг стандартын 

дагуу бүрэн гүйцэт хөтлөөгүй, нэг хүний бичгээр хөтөлсөн 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  Монгол Улсын “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 13 дугаар зүйлийг  

2. Музейн ажилтан Н.Амарбаатарын 2020 оны 01 дүгээр сард Улаанбаатар 

хотод ажилласан томилолтын олговрыг олгохдоо 5 хоногийн албан томилолтын 

олговор 90.0 мянган төгрөг олгосон, буудлын бичиг, төлбөрийн баримт бүрдүүлээгүй 

байгаа нь “Нягтлан бодох бүртгэл”-ийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.5./ 

Анхан шатны баримтад түүнийг үйлдсэн, зөвшөөрсөн буюу шалгасан ажилтан 

гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг дарснаар уг баримт хүчин төгөлдөр болно. Цахим 

хэлбэрээр бүрдүүлсэн анхан шатны баримт нь цахим гарын үсгээр баталгаажсан 

байна. / дахь заалтыг, “Монгол Улсын сангийн сайд”-ын 1992 оны 39-н тоот 

тушаал, Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын 2008 оны 250 дугаар захирамжийн 

хавсралт “Албан томилолтын зардлыг төлөвлөх олгох журам”-ыг 

3. Иргэдээс галлагаанд зориулж нүүрс худалдан авахдаа уурхайн пүүний 

бичиг, мөнгө тушаасан баримт зэрэг хэмжээг нотлох баримтгүйгээр худалдан авалт 

хийсэн нь “Нягтлан бодох бүртгэл”-ийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.7/ 

Анхан шатны баримтын бүрдэлгүй ажил, гүйлгээг бүртгэх, санхүүгийн тайланд 

тусгахыг хориглоно/ дахь заалтыг тус тус зөрчсөн байна. 



 
НАЙМ: АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАЛЦАА, ЗӨВЛӨГӨӨ. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдалтай холбогдуулан 1817.5 мянган 

төгрөгийг аймгийн төрийн сан дахь орон нутгийн төсвийн орлогын дансанд 

төвлөрүүлэхээр, 179,8 мянган төгрөгийг тухайн байгууллагын дансанд орлого 

авахаар  төлбөрийн акт тогтоож  3 заалттай хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэв.  

      ЕС:  ДҮГНЭЛТ. 

 Санхүүгийн ажилтнууд солигдсон, боловсон хүчний өөрчлөлт зэргээс 

шалтгаалан тус тосгоны төсөвт байгууллагуудын санхүүгийн үйл ажиллагаанд алдаа 

дутагдал гарсан нь шалгалтын явцад ажиглагдаж байлаа. Иймд боловсон хүчнийг 

чадавхижуулах, тогтвор суурьшилттай ажиллуулах тал дээр онцгой анхаарч ажиллах 

шаардлага бий болжээ гэж шалгалтын бүрэлдэхүүний зүгээс дүгнэж байна. 

 

        АРАВ: ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ: 

      Захирагчийн ажлын алба: 

1. Жолоочийн тооцооны хуудсыг тухай бүр үнэн зөв хөтөлж, баримтын бүрдлийг 

хангаж ажиллах.  

2. Байгууллагын санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тавих дотоод 

хяналтыг сайжруулах  

Хүүхдийн цэцэрлэг: 

1. Уурын зуухны галч нарын ажлын цагийн бүртгэлийг үнэн зөв хөтлөх, илүү 

цагаар ажилласан тохиолдолд илүү цагийн хөлсийг олгож байх  

2. Хүчин төгөлдөр санхүүгийн анхан шатны баримтыг үндэслэн төсвийн 

хөрөнгийг зарцуулж байх 

 Ерөнхий боловсролын сургууль: 

1. Ашиглалтын хугацаа дууссан, цаашид ашиглах боломжгүй хөрөнгийг 

холбогдох байгууллагад хандан шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авах 

2. Агуулахад байгаа хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, эмх цэгцэд анхаарах  

Эрүүл мэндийн төв: 

           1. “Зөрчил арилгуулах тухай” Төрийн аудитын газрын 2021 оны 11 дүгээр 

сарын 12-ны өдрийн 105/217 дугаар албан шаардлагын дагуу Эмийн санд 

мэргэжлийн боловсон хүчнийг ажиллуулах, хувийн эмийн сангийн эрхлэгчээр 

эмнэлгийн эмийн сангийн үйл ажиллагааг давхар эрхлүүлэхгүй байх.  

2. “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай” хуулийг мөрдөж ажиллах. 

 



 Соёлын төв: 

1.  Архив бичиг хэргийн ажлыг сайжруулах. 

                2. Шатахуун зарцуулалтад онцгой анхаарч, баримтын бүрдлийг хангаж 

ажиллах.  

                3. Удирдлагаас гаргасан тушаал шийдвэрүүдийг архив бичиг хэргийн 

стандартад нийцүүлэх, дугаарлалт  зөв гаргаж, А, Б тушаалаар нь ялгаж бичих. 

4. Томилолтын зардлыг олгохдоо анхан шатны баримтыг бүрдүүлэх.    

5. Түлээ нүүрс худалдан авахдаа жин тодорхойлох баримтыг үндэслэх.                                                                                                                       

 Нийтлэг:  

 - Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллах. 

  

  Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж, улсын байцаагчийн шийдвэрийн  

биелэлтийг хангуулж,  2020 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг 

даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр хариу 

ирүүлэхийг  Дэлгэр сумын Гуулин тосгоны захирагч болон төсвийн шууд захирагчид, 

төрийн сангийн төлөөлөгч, нягтлан бодогч нарт шалгалтын бүрэлдэхүүний зүгээс 

үүрэг болгож байна. 
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