
 

 

 

 

 

 

  Санхүүгийн  хяналт шалгалт 

                                                                                           хийсэн дүнгийн тухай. 

 

 

 

     НЭГ: ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО.  

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

2021 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний дагуу тус аймгийн Есөнбулаг сумын Засаг 

даргын тамгын газрын 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа нь “Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн тухай”, “Төсвийн тухай”, “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай”, “Шилэн 

дансны тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авах тухай” хуулиуд болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн 

актуудтай нийцэж байгаа эсэхийг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулийн хүрээнд 

шалгаж, зөрчил дутагдал илэрсэн тохиолдолд холбогдох хуулийн дагуу шийдвэрлэх, 

ирээдүйд учирч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө 

өгөхөд хяналт шалгалтын зорилго оршино. 

 

       ХОЁР: ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН БҮРЭЛДЭХҮҮН,   ХУГАЦАА. 

Шалгалтыг Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны СХШ-ын Улсын ахлах байцаагч 

А.Бүрэндэлгэр 2021 оны 03 дугаар сарын 04-ний өдрөөс 03 дугаар сарын 25-ны өдрийг 

дуустал ажлын 15 өдрийн хугацаанд хийхээр төлөвлөсөн боловч тус байгууллагын 

нягтлан бодогч эмнэлэгт хэвтсэн, эд хариуцагч тухайн үед өвс, тэжээл малчидад 

тарааж байсан болон ковид-19 цар тахлын үеийн хөл хорио зэргээс шалтгаалж 

шалгалт хойшлогдсон болно.   

 ГУРАВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН АСУУДЛУУД. 

 Тайлант хугацааны санхүүгийн анхан шатны баримтаас санхүүгийн тайлан 

хүртэлх хугацааны баримтууд, эд хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл, тооллогын 

материалууд, шатахуун зарцуулалт түүний тайлагналт, нийгмийн болон эрүүл мэндийн 

даатгалын төлөлт, тайлагналын үйл ажиллагааны баримтуудыг шалгалтад бүрэн 

хамруулав. 



 

 

       ДӨРӨВ: ШАЛГАЛТАНД ХАМРАГДСАН  ОБЬЕКТЫН ТАЛААРХ ТОВЧ 

МЭДЭЭЛЭЛ. 

 Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын Засаг дарга Төсвийн ерөнхийлөн 

захирагчаар Ш.Дагва, Д.Чинзориг, Засаг даргын Тамгын газрын даргаар Д.Энхчимэг, 

М.Туул, нягтлан бодогчоор Ц.Даваажаргал, Санхүүгийн албаны даргаар Д.Бадамханд, 

төрийн сангийн мэргэжилтнээр Ц.Жамъян нар ажиллаж төсвийн хөрөнгийг захиран 

зарцуулж ирсэн байна. 

    ТАВ: ӨМНӨХ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ. 

Тус албаны санхүүгийн хяналт шалгалтаар: 

     Тус албаны 2019 оны төлөвлөгөөний дагуу  хяналт шалгалтанд хамрагдаж 

дараах зөрчил илэрсэн байна. Үүнд: 

 1. 6000ГАҮ, 1153ГАА, 0068ГАА улсын бүртгэлийн дугаартай авто машинуудын 

“Авто тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын хувийн хэрэг” –ийг хөтлөөгүй байгаа нь Дэд 

бүтцийн сайд, Хууль зүйн сайдын 2000 оны 100/130 тоот хамтарсан тушаалаар  

баталсан  “Авто тээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх журам”-ын 

5.2./Үзлэгийн өмнө байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд нь өөрсдийн эзэмшлийн 

тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд үзлэг хийж, илэрсэн эвдрэл гэмтлийг засах, 

өнгө үзэмжийг сайжруулах, тээврийн хэрэгслийн хувийн хэргийг бүрэн хөтлөж 

төхник ашиглаптыг тодорхойлж бэлэн болгоно./-т заасныг 

2. Сангийн сайдын 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 239 дүгээр 

тушаалаар хүчингүй болсон “Орон нутгийн нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг 

тооцох нийтлэг журам”-ыг  үндэслэн тайлант онд Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс 

30407.8 мянган төгрөгийг зарцуулсан,  

Сумын Засаг даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 185 дугаар 

захирамжаар баталсан “Алтай хотын захирагч, Есөнбулаг сумын Засаг даргын 

дэргэдэх зөвлөлийн хуралдааны журам”-ын 5-1 дэх заалт /Зөвлөлийн гишүүдэд улирал 

бүр урамшуулал олгоно......./, 5-3 дахь заалт /Урамшууллыг сумын Засаг даргын 

бэлтгэл хөрөнгөнөөс гаргана./-ыг үндэслэн Засаг даргын зөвлөлийн 13 гишүүнд  2018 

оны 12 дугаар сард 780.0 мянган төгрөгийн урамшуулал олгосон зэрэг нь Сангийн 

сайдын 2012 оны 239 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Засаг даргын нөөц хөрөнгийн 

зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам”-ыг  

3. “З.Болорнаранг ажилд томилох тухай” 2018 оны 7 дугаар сарын 02-ны өдрийн 

Б/32 дугаар тушаалаар иргэн З.Болорнаранг ЗДТГ-ын сахиул, үйлчлэгчээр томилж 

ажил олгогч ажилтан хоѐрын хооронд хөдөлмөрийн гэрээ байгуулжээ. 



 

 

Уг хөдөлмөрийн гэрээний 2-т Гүйцэтгэх ажил үүрэг: “ЗДТГ-ын гадна болон доторх 

эд хөрөнгийг 24 цагийн турш бүрэн хариуцаж ажиллана.” гэж заасан боловч гэрээний 8-

д Долоо хоногийн ажлын цаг: 168 цаг гэж заасан байгаа “Хөдөлмөрийн тухай” хуулийн 

49 дүгээр зүйлийн 49.1./Ажилтны цалин хөлсийг хийснээр, цагаар, бусад хэлбэрээр 

хөдөлмөрийн үр дүнд нь тохируулан олгоно./ дэх заалтыг тус тус зөрчсөн байна. 

Төрийн аудитын байгууллагын хяналт шалгалтаар: 

Засаг даргын тамгын газар: 

Есөнбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний 

өдрөөр дуусгавар болсон жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд 

санхүүгийн тайлангийн аудит хийж Зөрчилгүй санал дүгнэлт өгсөн байна. Аудитын 

шалгалтаар: 

- Сахилгын шийтгэлтэй албан тушаалтанд 141.3 мянган төгрөгийн үр дүнгийн 

урамшуулал олгосон. 

- Цалингийн урьдчилгаа 400.0 мянган төгрөгийг дутуу суутгасан. 

- Шатахуун олгох зөвшөөрөлгүй, тооцоо бодолгүйгээр 76.4 мянган төгрөгийн, 

анхан шатны баримтгүйгээр 151.4 мянган төгрөгийн шатахууныг тус тус зарцуулсан. 

- Алтай хотын нийтийн зорчигч тээвэрлэлтийг гүйцэтгэх гэрээний дагуу олгосон 

нөхөн олговрыг автобусаар зорчих тасалбартай тулгахад 1448.0 мянган төгрөгийг илүү 

олгосон зэрэг нийт 2,217.1 мянган төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн акт тогтоосон байна.    

- Малчин айлын мал эзэмших гэрээний хугацаа дууссан байхад 50-н толгой 

4100.0 мянган төгрөгийн малыг дараагийн айлд шилжүүлэн өгөөгүй                                                                                             

Ажилчдад үндсэн цалинг амралтын  цалинтай давхардуулан 0.07 сая төгрөг олгосон. 

-Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 256.0 мянган төгрөгийн зардлыг захирамжгүйгээр 

зарцуулсан. 

-Албан хаагчдад цалингийн зардлаас зардлын зүйл анги зөрчиж 3400.0 мянган 

төгрөгийн нэмэгдэл олгосон. 

- Тендер шалгаруулалгүй 15,268.7 мянган төгрөгийн  шатахууны зардлыг шууд 

худалдан авсан. 

- Тус байгууллагын авлагын тодруулгад удирдлагын буруутай шийдвэрээр 

ажлаас халагдсан албан тушаалтанд төсвөөс олгосон 23,067.4 мянган төгрөгийн 

авлагыг тайлант барагдуулаагүй. 

- Нийтийн тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавиагүй, бодит гүйцэтгэл, үр 

дүн нь тодорхойгүй байхад нөхөн олговорт 15,741.7 мянган төгрөгийг олгосон. 



 

 

- Шилэн дансны цахим хуудсанд нийт 101-н төрлийн мэдээлэл байршуулахаас 6-

н мэдээлэл байршуулаагүй зэрэг зөрчилүүдэд хугацаатай албан шаардлага хүргүүлсэн 

байна. 

ЗУРГАА: ШАЛГАЛТЫН ЯВЦАД ХИЙГДСЭН АЖИЛ, ШИЙДВЭРЛЭСЭН  

АСУУДЛУУД.  

Санхүүгийн хяналт шалгалт хийх тухай удирдамжийг хүргүүлж, холбогдох 

баримт, материалыг татан авч ажиллаа. 

Шалгалтын явцад санхүүгийн анхан шатны баримтанд үндэслэн удирдамжид 

заасны дагуу шалгалт хийж, санхүүгийн талаар илэрсэн зөрчлийг холбогдох албан 

тушаалтануудад танилцуулж, цаашид давтан гаргахгүй байх талаар мэргэжил арга 

зүйн заавар зөвлөгөө өгч “Төрийн хяналт шалгалтын тухай “ хуулийн дагуу холбогдох 

арга хэмжээг авч ажиллаа.  

ДОЛОО: ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНИЙ ШАЛТГААН, 

ЗӨРЧИГДСӨН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ. 

1.  2020 оны 01 дүгээр сард  22,128.6 мянган төгрөгийн дүн бүхий 2 удаагийн 

гүйлгээний баримтанд төрийн сангийн төлөөлөгч гарын үсэг зураагүй, 2 дугаар сард 

байгууллагын даргын тамга болон төрийн сангийн төлөөлөгчийн тэмдгийн иж 

бүрдэлгүйгээр гүйлгээ хийсэн байгаа нь Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журмын 7.5 

/Тухайн байгууллага бүртгэлийн данснаас гүйлгээ хийхдээ байгууллагын 1 болон 2 

дугаар гарын үсэг, байгууллагын тамга, тэмдгээр баталгаажсан төлбөрийн болон 

бэлэн мөнгөний хүсэлтийг энэхүү журмын 1, 2 дугаар хавсралтад заасан ТТ-1, ТТ-2 

маягтын дагуу 2 хувь үйлдэн харьяалагдах төрийн санд ирүүлнэ. Төлбөрийн болон 

бэлэн мөнгөний хүсэлтийн он сар өдөр, хөтөлбөр зориулалт, арга хэмжээ, эдийн 

засгийн ангилалд засвар хийсэн тохиолдолд тухайн байгууллагын тамга, 

санхүүгийн тэмдгийг засвар хийсэн хэсэгт дарж баталгаажуулсан байна. Төлбөрийн 

болон бэлэн мөнгөний хүсэлтийн бусад мэдээлэлд засвар хийхийг хориглоно. Маягт 

ТТ-1, ТТ-2 нь А5-аас багагүй хэмжээтэй байна./, 8.6 /Төрийн сан төсөвт 

байгууллагын төлбөрийг гүйцэтгэхдээ үндэслэх баримтуудыг хяналтын хуудастай 

тулган төрийн сангийн тэмдэг дарж баталгаажуулан төсвийн байгууллагад нэг 

хувийг өгнө.Төлбөрийн хүсэлтийн нэг хувь төрийн санд үлдэнэ./ дахь заалтыг, тус 

журмын 8.7 /Төсвийн байгууллага нь төлбөрийн хүсэлтийн үндэслэх баримтуудад 

төрийн сангийн тэмдэг дарагдсан эсэхийг гүйлгээ хийсэн тухай бүр хянаж байна./ 

дахь заалтыг 



 

 

  2. Тус байгууллагын 2020 оны жилийн эцсийн тооллогын комисс актлаж, устгах 

хөрөнгийн жагсаалтыг гаргахдаа хөрөнгөд бүрэн тооллого хийгээгүй, хөрөнгө дутагдаж 

байгаа нь  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 

14.2.1/ өөрт олгогдсон эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, үйл 

ажиллагааныхаа зорилгод нийцүүлэн зориулалтын дагуу эзэмшиж, ашиглах;/ дэх 

заалт, 67 дугаар зүйл. Дотоодын хяналт шалгалт 

1.Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн эрх баригч нь өмч хөрөнгийн хадгалалт, 

хамгаалалтын байдалд өдөр тутам тавих дотоодын хяналтыг зохион байгуулж, түүний 

үр дүнг төрийн өмнө хариуцна. 

 2.Өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтад бүртгэлээр тавих хяналт шалгалтыг 

тухайн хуулийн этгээдийн ерөнхий нягтлан бодогч хариуцна. “Эд хэриуцагчийн эрх 

үүргийн дүрэм”-ийг.  

  3. Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулж ажиллуулаагүй байгаа нь Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 4-т /Энэ зүйлийн З дахь 

хэсгийн 1-д заасан өмч хамгаалах Байнгын зөвлөлийг үндсэн үйлдвэрлэл хариуцсан 

дэд захирал, эсхүл түүний үүрэг биелүүлдэг менежерээр толгойлуулж ерөнхий ня-бо, 

технологич зэрэг мэргэжлийн ажилтнуудын бүрэлдэхүүнтэйгээр захирлын 

шийдвэрээр байгуулна./ заасныг 

 4. Эд хөрөнгийн тооллого хийхэд бэлтгэл ажлыг хангаагүй байгаа нь Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 71 дүгээр зүйлийн  1. Төрийн өмчит хуулийн 

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

бэлтгэл хангасан байх үүрэгтэй: 

 1/ үндсэн хөрөнгөд гарсан хөдөлгөөн, өөрчлөлтийг нягтлан бодохын дэлгэрэнгүй 

бүртгэлд тусгасан байх, техник, технологийн баримт бичгийг гүйцэд бүрдүүлсэн байх; 

 2/ бараа, материал, үнэ бүхий зүйлийн орлого, зарлагыг цэгцлэн шалгаж, нэр 

төрлийн бүртгэлийг эд хариуцагч бүрээр хөтлүүлж тайлан гаргуулан үлдэгдлийн 

бүртгэлтэй тулган шалгасан байх; 

 3/ агуулахад байгаа түүхий эд, материал, бэлэн бүтээгдэхүүн, сэлбэг хэрэгсэл 

зэрэг эд хөрөнгийг төрөлжүүлж, хураалт, хадгалалтыг цэгцэлсэн байх; 

 4/ үйлдвэрлэлийн салбар, нэгжид байгаа хэрэгцээнээс илүү үндсэн хөрөнгийн 

зүйлс, түүхий эд, хагас боловсруулсан зүйл, бэлэн бүтээгдэхүүн ашиглаж болох 

хоѐрдогч түүхий эд зэргийг агуулахад шилжүүлж гологдол болсон бүтээгдэхүүнийг 



 

 

шийдвэрлэсэн, гүйцэтгэсэн ажлын журнал хөтлүүлж, дуусаагүй ажлын хөрөнгө 

оруулалт ба барилга угсралтын ажлын хэмжээг тодорхойлсон байх; 

 7/ өмнөх тооллогоор тайлан тэнцлээс хасахаар шийдвэрлэсэн үндсэн хөрөнгө, 

түүхий эд материал, бэлэн бүтээгдэхүүн, барааг худалдах, устгах зэргээр бүрэн 

шийдвэрлүүлж үр дүнг бүртгэлд тусгасан байх; 

 8/ өр, авлагыг барагдуулах арга хэмжээ авч үлдэгдлийг тооцсон байх.гэснийг  

 5. Даргын тушаалаар 2020 онд томилогдсон тооллогын комисс хөрөнгийн 

тооллогын хангалтгүй хийсэн байгаа нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай 

хуулийн 72 дугаар зүйлийн 4-т Тооллогын комисс дараахь үүрэгтэй: 

1/ эд хөрөнгийн тооллогыг тогтоосон хугацаанд үнэн зөв, чанартай явуулж 

дуусгах; 

2/ тоолсон эд хөрөнгийн үнийг бэлтгэн нийлүүлэгчийн дагалдах баримт, тухайн 

үеийн зах зээлийн үнийн жишигтэй тулган шалгаж, тооллогын бүртгэлд бичих; 

З/ агуулахын эмх цэгц, хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, анхан шатны 

бүртгэлийн хөтлөлт, хэмжих хэрэгслийн баталгаажилт, урьдах тооллогоор өгсөн 

үүргийн биелэлт зэргийг тооллогын явцад шалгаж, дутагдлыг арилгах арга хэмжээ 

авах; 

4/ комиссын хурлаар тооллогын үр дүнг хэлэлцэж, тооллогын бүртгэлийг 

баталгаажуулж, холбогдох акт, материалын хамт ерөнхий нягтлан бодогчид тусгай 

жагсаалтаар шилжүүлэн өгөх; 

5/ эвдэрсэн, гэмтсэн, чанар байдлаа алдсанаас хэрэгцээнд тохирохгүй болсон 

тухайн үеийн зах зээлийн үнийн жишгээс хэт өндөр үнээр авсан, хэт доогуур үнээр 

борлуулсан үндсэн хөрөнгө, түүхий эд, бараа материалын үнэ бүхий зүйлийн 

жагсаалтыг илрүүлж гэм буруутай хүмүүсээр төлүүлэх буюу данснаас хасуулах тухай 

саналаа тавих. 

5-д Тооллогын комисс дараахь эрхтэй: 

1/ тооллого эхлэхийн өмнө эд хариуцагчаас эд хөрөнгийн орлого, зарлагын бүх 

баримтыг нягтлан бодогчид бүрэн шилжүүлсэн эсэхээр баталгаа гаргуулан авах ба 

нягтлан бодогч уг баримтуудыг хүлээн авсан эсэхийг шалгах; 



 

 

 2/ тооллого явуулахын өмнө эд хариуцагчдын хариуцаж байгаа бараа 

материалын үнэ бүхий зүйл, мөнгөн касс, агуулахыг лацдаж ломбодох болон харуул 

хамгаалалтын талаар илэрсэн дутагдлыг арилгах арга хэмжээ авахыг холбогдох 

хүмүүст шаардах; 

 З/ тооллогын явц дундуур түүхий эд, бараа материал, мөнгөн хөрөнгийг хүлээн 

авах, тавьж олгох явдлыг бүрэн зогсоох, харин байгууллагын хэвийн ажиллагааг 

тасалдуулахгүйн тулд тооллогын комиссын хяналтын дор зөвхөн үйлдвэрлэлийн 

хэрэгцээний зайлшгүй шаардлагатай түүхий эд, материалыг гаргах ба хүлээн авахыг 

зөвшөөрөх гэснийг  

5. Тус байгууллагын дансанд бүртгэлтэй автомашинд албан хэрэгцээнд гэсэн 

наалт нааж ашиглалтанд хяналт тавихгүй байгаа нь 1.Автомашиндаа наалт наагаагүй 

нь “Орон нутгийн өмчит байгууллагуудын автомашинд наалт хэрэглэх тухай” 2019 

оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн 2/........наалтыг байнга 

хэрэглэж хэвших, автомашины шатахуун зарцуулалтыг бууруулж, төсвийн хэмнэлт 

гаргаж ажиллахыг төрийн байгууллагуудын удирдлага (дарга, захирал, эрхлэгч)-д 

тус тус үүрэг болгосугай./-т заасныг 

6. Аймгийн төв дотор суудлын автомашиныг ашиглаж байгаа нь “Албан ажлын 

болон албан тушаалтны автомашины хэрэглээний хязгаар тогтоох тухай” аймгийн 

Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн А/126 дугаар захирамжийн 

4/Төсвийн байгууллагын хувьд ашиглаж буй суудлын автомашиныг аймаг дотор 

хэрэглэхгүй байх............./ дэх хэсгийг тус тус зөрчсөн байна. 

 
           ЕС:  ДҮГНЭЛТ  

Есөнбулаг сумын Засаг даргын тамгын газрын даргын тушаалаар томилогдсон 

эд хөрөнгө тоолох жил бүрийн тооллогын комисс ажилдаа хариуцлагагүй хандсан, эд 

хариуцагч хөрөнгийг бүрэн бүртгэлийн кодтой болгоогүй байна. Энэ нь эд хөрөнгийн 

бүрэн бүтэн байдал алдагдах, санхүүгийн зөрчил илрэх шалтгаан болж байна. Мөн 

Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зарцуулалт болон анхан шатны баримтын бүрдүүлэлтийг 

сайжруулахад онцгой анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.  

 

      АРАВ: ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖ: 

 1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 24 дүгээр тогтоолоор баталсан 

“Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-ын 8.4 /Төрийн сан төсвийн байгууллагаас 

ирүүлсэн төлбөрийн болон бэлэн мөнгөний хүсэлтийг холбогдох баримт, цахим 



 

 

хэлбэрээр шивсэн гүйлгээ, батлагдсан төсвийн зарцуулалтын эрх, хөтөлбөр, зориулалт 

арга хэмжээ, эдийн засгийн ангиллын дагуу бүлгийн дүнд багтаан төлбөрийг 

гүйцэтгэнэ. Төлбөрийн хүсэлт, холбогдох баримт нь шаардлага хангаагүй, батлагдсан 

төсөв, хөтөлбөр, зориулалт арга хэмжээ, эдийн засгийн ангилал, бүлгийн дүн нь төлбөр 

гүйцэтгэх хэмжээний эх үүсвэргүй тохиолдолд гүйлгээг  буцаана./ дахь заалтыг 

үндэслэн буцааж хэвших. 

 2. Хөрөнгө зарцуулах тухай Засаг даргын захирамжийг хөрөнгө зарцуулсаны 

дараа гаргахгүй байх, Засаг даргын захирамжийг үндэслэн хөрөнгө зарцуулах. /Жишээ 

нь: 2020 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/143/ 

 3. Шатахууны үнийг харилцагч шатахуун түгээх станц руу урьдчилж 

шилжүүлэхгүй байх. Сар, улирал, жилээр тооцоо нийлж ажиллах. 

 4. Цалингийн урьдчилгааг тухайн сарын цалингаас хэтрүүлэхгүйгээр олгож байх. 

 5. Засаг даргын нөөц хөрөнгийг зарцуулахдаа журмын дагуу хурлын тэмдэглэл 

хөтлөн баталгаажуулж хэвших.  

 6. Засаг даргын нөөц хөрөнгийн жилийн эцсийн үлдэгдлийг анхан шатны 

баримтгүйгээр эд хариуцагчийн данс болоод бэлнээр гэргэхгүй байх. 

 Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж, давтан гаргахгүй байхад онцгой 

анхаарч, акт, албан шаардлага, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зөвлөмжийн 

биелэлтийг хангуулж,  2021 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор аймгийн Засаг 

даргын дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, аудитын албанд албан бичгээр хариу ирүүлэхийг 

Есөнбулаг сумын Засаг дарга, Засаг даргын тамгын газрын дарга, санхүүгийн албаны  

дарга, төрийн сангийн мэргэжилтэн, нягтлан бодогч нарт үүрэг болгож байна. 
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