
  

ХОВД АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМЫН 1 ДҮГЭЭР 

 СУРГУУЛИЙН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 

 ХИЙСЭН ШАЛГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА 

 

Нэг. Шалгалтын зорилго 

Ховд аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын албаны даргын баталсан 

удирдамжийн дагуу Жаргалант сумын 1 дүгээр сургуулийн 2018 оны санхүүгийн үйл 

ажиллагаанд төрийн өмч хөрөнгийн ашиглалт, зарцуулалт, хадгалалт, хамгаалалтын 

байдалд төсөв санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд 

үнэлгээ дүгнэлт өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулж мэргэжил арга зүйн 

удирдлагаар хангаж, эрсдлээс урьдчилан сэргийлж, цаашид авах арга хэмжээний 

санал боловсруулан ажиллахад оршино. 

Хоёр. Шалгалтын бүрэлдэхүүн, хугацаа 

Санхүүгийн хяналт аудитын албаны санхүүгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч  

Ц.Цэцэнхараацай 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-25-ны хооронд шалгалт хийлээ.  

Гурав. Шалгалтанд хамрагдсан асуудал   

Тус байгууллагын 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагааг анхан шатны болон 

нягтлан бодох бүртгэлд үндэслэн Монгол улсын санхүү, төсөв, нягтлан бодох 

бүртгэлийн болон бусад хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр түүнийг үндэслэн 

төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан заавар журмын хэрэгжилтийг анхан 

шатны нягтлан бодох бүртгэл, үндсэн баримт материал, тайлан тэнцэлд тулгуурлан 

явуулав. 

Дөрөв. Шалгалтанд хамрагдсан обьектын талаарх товч мэдээлэл 

Тус сургууль энэ хичээлийн жилд 85 багш, 28 ажилчин, 5 удирдах ажилтан, 58 

анги бүлэгт 1842 сурагчтай сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаагаа жил, улирал, сар, 7 

хоногоор төлөвлөн бага, дунд, ахлах боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэх, хяналт 

тавих, түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагаа явуулж байна.  

Багш нарын боловсролын хувьд: магистр 24, бакалавар 52,  дипломын 9 багш 

ажилладаг. Харин мэргэжлийн зэргийн хувь: Зөвлөх 9,  Тэргүүлэх 37, Заах аргач 25 

бүгд 71 багш зэрэгтэй байгаа нь нийт багш нарын 83.5%-ийг эзэлж байна. 

Тус байгууллага нь сурагчдын суралцах таатай орчинг бүрдүүлэх, хүүхдийн 

эрхийг хангаж, тэдэнд боловсролын үйлчилгээг хүргэх болон сурагчдыг хөгжүүлэх, 

хүмүүжүүлэх, төлөвшүүлэх зорилготойгоор Боловсролын салбарын багц хууль, 

Төрийн албаны тухай, Төсвийн тухай, Хөдөлмөрийн тухай, Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Монгол улсын бусад хууль эрх 

зүйн актуудыг удирдлага болгон ажил үйлчилгээний чанар, бүтээмжийг дээшлүүлэн 



улсын төсвөөс баталж өгсөн санхүүжилтэнд багтаан зарцуулж, байгууллагын үйл 

ажиллагааг хэвийн явуулж иржээ.  

Тав. Төсвийн бүрдүүлэлт зарлага, санхүүжилтийн талаар 

Тус байгууллага нь 2018 онд өөрийн орлогоор 600.0 мянган төгрөг төлөвлөж, 

төлөвлөгөөг биелүүлж ажилласан Тайлант онд заалны орлогоор 1260.0 мянган төгрөг 

оруулж, гуанзны түрээсээр 4349.0 мянган төгрөг бүгд 5609.0 мянган төгрөгийг бэлнээр 

хураан авч сургуулийн захирлын тушаалаар зарцуулсан байна. 

2018 онд 1722559.1 мянган төгрөг зарцуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 

1722559.1 мянган төгрөг зарцуулж, батлагдсан төсөвтөө багтаан үйл ажиллагаа 

явуулжээ. Нийт зардлын 65.7%-ийг цалин хөлсөнд, 7.9%-ийг НДШ-д, 15.4%-ийг 

тогтмол зардалд, 7.4%-ийг тэтгэмжид, үлдэх 3.6%-ийг бусад зардалд зарцуулжээ.  

Тус байгууллагын авлага 2018 оны эхэнд 7827.4 мянган төгрөг байснаа 5679.7 

мянган төгрөг болж 2147.7 мянган төгрөгөөр, өр төлбөр оны эхэнд 5627.3 мянган 

төгрөг байснаа 3440.4 мянган төгрөг болж өр төлбөр 2186.9 мянган төгрөгөөр тус тус 

бууржээ.  

Авлага оны эхэнд: татварын 7525.7 мянган төгрөг, цалингийн 301.7 мянган 

төгрөг байсан бол оны эцэст НДШ-ийн 766.9 мянган төгрөг, татварын 930.6 мянган 

төгрөг, үдийн цайны 2325.0 мянган төгрөг, ҮЭ-ийн 1657.1 мянган төгрөгийн авлагатай 

болжээ. 

Өр төлбөр: Цалингийн 314.0 мянган төгрөг, бусад зардлын өглөгийн 1918,7 

мянган төгрөг, бусад өглөгийн 1207,7 мянган төгрөг бүгд 3440,4 мянган төгрөгийн 

өглөгийн эзэн холбогдогч нь тодорхойгүй, нэхэмжлэх эзэн холбогдогчгүй тул 

тайлангийн өр төлбөрийг залруулах бичилт хийх нь зүйтэй байна. 

Түлш халаалтын зардлаас 21061.0 мянган төгрөг, хөдөө орон нутагт тогтвор 

суурьшилтай ажилласны тэтгэмжээс 8055.3 мянган төгрөг, үдийн цай хөтөлбөрөөс 

5000.0 мянган төгрөгийн хэмнэлтийг урсгал засварын зардалд 24116.3 мянган төгрөг, 

хичээл практикт 4000.0 мянган төгрөг, БҮТЭЗ-д 3000.0 мянган төгрөг, цалинд 3000.0 

мянган төгрөгийг гүйлгэн зарцуулах хүсэлтийг төсвийн ерөнхийлөн захирагчид 

хүргүүлж, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн зөвшөөрснөөр сургуулийн биеийн тамирын 

заалны засварт 27100.0 мянган төгрөгийг зарцуулахаар зөвшөөрч Амгалан Ховд ХХК-

тай 2018 оны 11 сарын 02-нд 11 сарын 20-ноос 12 сарын 31-ны хооронд засварын 

ажил хийлгүүлэхээр гэрээ байгуулан, 11/19-нд 16848.0 мянган төгрөг, 12/04-нд 1500.0 

мянган төгрөг, 12/13-нд 2713.0 мянган төгрөг, 12/21-нд 5514.0 мянган төгрөг бүгд 

26575.0 мянган төгрөгөөр засвар хийж сургалтын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах 

боломжийг бүрдүүлэн ашиглаж байна. 

Үндсэн хөрөнгө 5602745.9 мянган төгрөг байснаа 4232319.4 мянган төгрөг болж 

1370426.5 мянган  төгрөгөөр, бараа материал 83253.0 мянган төгрөг байснаа 83355.2 

мянган төгрөг болж 102.2 мянган төгрөгөөр тус тус буурч байна.  



Нэмэгдсэн хөрөнгө: 

1. БСУГ-аас 22ш номын тавиурыг 249.9 мянган төгрөгөөр бүгд 5497.8 мянган 

төгрөгөөр, Ширээ 9 ш ийг 112.0 мянган төгрөгөөр нийт 1008.0 мянган төгрөг, сандал 

36ш ийг 56.0 мянган төгрөгөөр нийт 2016.0 мянган төгрөг бүгд 8521.0 мянган төгрөгийн 

тавилга эд хогшил, 3979.3 мянган төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг данс бүртгэлд орлого 

авсан байна. 

2. Төсвийн хөрөнгөөр 14ш 312.0 мянган төгрөгийн ном, 2130.0 мянган төгрөгөөр 

компьютер принтерийг худалдан авсан 

3. Газрыг 598806.0 мянган төгрөгөөр үнэлэн орлогод авсан 

4. Тайлангийн жилд үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээгээр 601931.3 мянган 

төгрөгөөр нэмэгдсэн 

Хасагдсан хөрөнгө: 

Машин тоног төхөөрөмжөөс 10 нэрийн 35ш 27364.0 мянган төгрөгийн хөрөнгийг 

Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 11-р сарын 14-ний өдрийн 95 тоот 

тогтоолоор акталж данс бүртгэлээс хассан байна. 

Тайлангийн жилд үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээгээр барилга байгууламж 

орон сууцнаас 2558742.9 мянган төгрөгөөр өртөг нь буурсан байна. 

Үдийн цайны хэрэгжилтийг аймгийн хэмжээнд Аудитын газраас нэгдсэн 

байдлаар хяналт хийгдсэн тул давхардуулан шалгаагүй болно. 

Мөн онд Татварын хэлтсээс тус сургуулийн 2014-2018 онуудын баримтанд 

шалгалт хийж цалин хөлс, шагнал, урамшуулалаас 3381513 төгрөг, суутган 

тооцоогоор 512850 төгрөг, торгууль алдангид 789527 төгрөг бүгд 4683890 төгрөгийн 

акт тогтоожээ. Иймд хяналтыг давхардуулаагүй болно. 

Шалгалтаар ажиллах хугацаанд ямар нэгэн санал хүсэлт ирээгүй болно. 

Тус байгууллагын ололттой тал: 

1. Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Тогтвортой 

хөгжлийн боловсрол” төслийн хүрээнд ЭКО сургуулийн сургалтуудад хамрагдаж 

хүрэл, мөнгөн гэрэгэ болон ногоон туг авсан сургуулиудад тус бүр 4 сая төгрөгийн  үнэ 

бүхий хүрээлэн буй орчны судалгаа, шинжилгээний зориулалттай сургалтын 

хэрэглэгдэхүүнийг 2018 оны 02 сарын 05-ны өдөр Улаанбаатар хотод ХААИС-ийн 

Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвд багш Ц.Барсүрэн хүлээн авлаа. 

2. 2018 оны ЭЕШ-нд Э.Баясгалан багшийн бэлтгэсэн 12Ё ангийн сурагч 

П.Даваадулам нийгмийн тухай мэдлэг хичээлээр 800 оноо авч 

3. 2017-2018 оны хичээлийн жилд мэргэжлийн хичээлийн төрөлжсөн 

олимпиадын 2-ын даваанд нийт 46 багш оролцож Дүрслэх урлаг, зурагзүйн баг 

Б.Пүрэвдэлгэр 3-р байр, хүрэл медаль, Сэтгэх чадварын төрөлд Д.Анхтуяа ахлагчтай 

баг 3-р байр хүрэл медаль, Биологийн хичээлийн олимпиадад Б.Одонтуяа багш 4-р 

байр, Физикийн хичээлийн олимпиадад Х.Мөнхзаяа багш 4-р байр,  



Мэргэжлийн хичээлийн олимпиадад 18 төрлийн хичээлээр нийт 35 сурагч 

оролцуулснаас Сэтгэх чадвараар 11б анги Х.Пүрэврэгжид, Технологийн хичээлээр 9в 

ангийн сурагч Будгэрэл, Физикийн хичээлээр 11а ангийн сурагч Г.Мөнгөнцоож нар 1-р 

байр Алтан медаль, Биологийн хичээлээр 9в ангийн сурагч А.Өгөөмөр, Технологийн 

хичээлээр 12е ангийн сурагч Заяабаяр нар 2-р байр Мөнгөн медаль, Математикийн 

хичээлээр 5е ангийн сурагч Б.Батбаатар, Сэтгэх чадварын төрлөөр 9а ангийн сурагч 

Б.Далай-Очир, 3а ангийн сурагч Түвшинбаяр, Химийн хичээлээр 9в ангийн сурагч 

М.Жавхлан, Биологийн хичээлээр 12г ангийн сурагч Ё.Сүндэръяа, Технологийн 

хичээлээр 11а ангийн сурагч Б.Батзаяа, Түүхийн хичээлээр 12е ангийн сурагч 

С.Өлзий, Эрүүл мэндийн хичээлээр 8в ангийн сурагч Заяабаян, Физикийн хичээлээр 

12а ангийн сурагч Г.Буяннэмэх нар 3-р байр Хүрэл медалийн эзэн боллоо.  

4. Харилцан мэдээлэл, туршлага солилцдог, өөрсдийгөө хөгжүүлдэг 

мэдээллийн цахим сүлжээг хөгжүүлэх замаар багш хамтдаа хөгжих боломж 

бүрдүүлэх. Ховд аймгийн ‘’Алтан гадас’’ одонт лаборатори нэгдүгээр сургуулийн бага 

ангийн заах аргын нэгдэл болон  С.Болормаа ахлагчтай II дугаар ангийн секцээс 

хамтран зохион байгуулж ивээн тэтгэн, залуу багш нарынхаа авхаалж самбаа, оюун 

ухааны хурдыг шалгасан уран бодох аргыг сорьсон залуу багш нарын математикийн  

‘’Мини II’’ олимпиадыг 2018 оны 01 сарын 19 -ний өдөр тус сургууль амжилттай зохион 

байгуулж аваргуудаа шалгаруулж: 

Ж.Цэндсүрэн –  1 байр 15 оноогоор          А.Болорсайхан- 2 байр 13 оноогоор  

Н.Энхжаргал -   3 байр 11.5 оноогоор       С.Норолха  -     4 байр 10 оноогоор  

Б.Лхамсүрэн – 5 байр  8.8  оноогоор  

“Уран бодолт” төрлөөр П.Нямбаяр  нар тус тус шалгарлаа. 

5. 2018.03.30-04.02 өдрүүдэд зохиогдсон ‘’ЖУДО’’ бөхийн баруун бүсийн 

өсвөрийн аварга шалгаруулах  тэмцээнд нийт 27 сурагч оролцсоноос 10 алт медаль, 4 

мөнгөн медаль, 5 хүрэл медаль  нийт 19 медалийн эзэд болж Улсын аваргат оролцох 

эрхээр шагнагдлаа.  Улмаар Улсын аваргаас ганцаарчилсан төрөлд 9в ангийн сурагч 

М.Номинзул алтан медаль, 12а ангийн сурагч Д.Баяржавхлан хүрэл медаль, 12ё 

ангийн сурагч Х.Түмэннаст хүрэл медаль, багийн барилдааны эрэгтэй төрөлд 12а 

ангийн сурагч Д.Баяржавхлан, 12г ангийн сурагч Э.Түмэнбаяр, А.Мөнх-Эрдэнэ, 12ё 

ангийн сурагч Х.Түмэннаст, Б.Батлхагва, 8б ангийн сурагч У.Батзаяа нар хүрэл 

медаль, эмэгтэй төрөлд 10б ангийн сурагч Б.Мөнхсолонго, 9в ангийн сурагч 

М.Номинзул нар хүрэл медаль хүртэж амжилт гаргасан. 

Зургаа. Өмнөх шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгасан талаар 

Тус байгууллагын 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар  бага ангийн үдийн 

цайны мөнгө илүү шилжүүлсэн 2325.0 мянган төгрөгийг төлүүлж орон нутгийн төсвийн 

орлогод оруулахаар 1 акт үйлдэж, заал болон гуанзны орлогын 4.9 сая төгрөгийг 



кассаар зарцуулж НББ-д тайлагнаагүй, 3.4 сая төгрөгийн авлага үүсгэсэн зэрэг 

зөрчилд зөвлөмж бичиж, “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

Долоо. Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар  Үүнд: 

1. Тус сургуулийн захирлууд 2018 онд 12 удаагийн тушаалаар 590 ажилтанд ур 

чадварын нэмэгдэл олгох тушаал гаргасны дотор 188 хүнд 5%, 56 хүнд 8%-аар олгох 

шийдвэр гаргасан нь Засгийн газрын 1995 оны 96 дугаар тогттолын 4 дүгээр 

хавсралтын 3 дахь заалтыг 

2. Сургуулийн захиралд 2018 оны 1-3 саруудад багшийн мэргэжлийн зэргийн 

нэмэгдэлд 440433 төгрөг олгосон нь Боловсролын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 

28.1.2 дахь заалт, Бага дунд боловсролын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.4 дэх 

заалт, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны А/305 тоот тушаалын 1 дэх 

заалт, мөн тушаалын хавсралтын 1.1 дэх заалтыг 

3. Тайлант оны 6 сард нийт ажиллагсдын цалингаас 1 өдрийн цалинд 2860937 

төгрөг суутган Аймгийн нэр зааж ангилагдаагүй орлогын Төрийн сан банкин дахь 

10016000955 тоот 2018 оны 10 сарын 4-нд 2572000 төгрөгийг шилжүүлж үлдэх 288937 

төгрөгийг өглөгөөр данс бүртгэлд тусгаагүй нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар 

зүйлийн 6.4.1, 6.4.8 дахь заалтууд, 16 дугаар зүйлийн 16.5.1, 16.5.6 дах заалт, Нягтлан 

бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.6 дахь заалтыг 

4. Тус сургуулийн нь 2018 онд Си Ти Эс ХХК-д программын үнэ 350000 төгрөг, 

сургуулийн биеийн тамирын заалны засварт 30715000 төгрөгийг тус тус шилжүүлсэн 

бөгөөд хөрөнгийн үнийг нэмэгдүүлж, капиталжуулаагүй нь Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.4, 13.5, 13.6 дах заалтуудыг, засварын ажлыг 

тендэр зарлаагүй, шууд худалдан авах гэрээ байгуулсан нь Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 

5. Хавсралтанд нэр бүхий 3 багшийн мэргэжлийн зэргийн нэмэгдлийн 180247 

төгрөгийн дутуу олгосон нь Төсвийн тухай 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, 16.5.6 дахь заалт, 

Боловсролын тухай хуулийн 28.1.2 дахь заалт, Бага дунд боловсролын тухай хуулийн 

21.4 дахь заалт, Боловсрол шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны А/305 тоот тушаалын 

1.1, 1.5 дах заалт, Засгийн газрын 2007 оны 219 дүгээр тогтоолын 2 дугаар 

хавсралтуудыг 

6. Тайлант онд сахилгын арга хэмжээ авагдсан хавсралтанд нэр бүхий 

хүмүүсийн цалингийн суутгалыг бүрэн хийгээгүй, авлагаар данс бүртгэлд тусгаагүй нь 

Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1, 6.4.8 дахь заалтууд, 16 дугаар зүйлийн 

16.5.1, 16.5.6 дах заалт, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 

13.1, 13.6 дахь заалтыг  

7. Багшийн мэргэжлийн зэргийн хугацаа дууссан байхад мэргэжлийн 

зэргийн нэмэгдэлд 282030 төгрөг олгосон нь Төсвийн тухай 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, 

16.5.6 дахь заалт, Боловсролын тухай хуулийн 28.1.2 дахь заалт, Бага дунд 



боловсролын тухай хуулийн 21.4 дахь заалт, Боловсрол шинжлэх ухааны сайдын 2013 

оны А/305 тоот тушаалын 6.2 дах заалт, Засгийн газрын 2007 оны 219 дүгээр 

тогтоолын 2 дугаар хавсралтуудыг 

8. Тайлангийн жилд зарим багш нарт ур чадварын нэмэгдлийг тогтоосон 

хэмжээнээс илүү буюу хавсралтанд нэр бүхий ажилтнуудад давхардсан тоогоор 7 

багшид 472136 төгрөгийг илүү олгосон, зарим багш нарт ур чадварын нэмэгдлийг 

тушаалд заасан хэмжээнээс илүү тооцож 601297 төгрөгийг олгосон нь Төсвийн тухай 

хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 дэх заалт, 16 дугаар зүйлийн 16.5.4, 16.5.6 дахь заалт, 

Хүн амын бодлого Хөдөлмөрийн сайд Сангийн сайдын 1996 оны 63/104 тоот 

тушаалын 3 дахь заалтууд, Сургуулийн захиралын 2018 оны 2 сарын А/01, 3 сарын 

А/11, 5 сарын А/30, 9 сарын А/58, 10 сарын А/70, 11 сарын А/76, 12 сарын А/82 тоот 

тушаалын хавсралтуудыг 

9. Тайлангийн жилд нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 дэх 

заалт, 16 дугаар зүйлийн 16.5.4, 16.5.6 дахь заалт, Тус сургуулийн хөрөнгөд 

удирдамжийн дагуу түүвэрлэн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийлүүлэгдсэн 

багш нөөтбүүкийн хадгалалт, ашиглалт зарцуулалтанд хяналт хийхэд багш Ц нь 

эзэмшиж сургалтын үйл ажиллагаанд ашиглаж байсан нөөтбүкээ дутагдуулсан нь 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 135 дугаар зүйлийн 135.1.4, 135.2 дахь заалт, Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.1 дэх заалт, 30 

дугаар зүйлийн 30.3 дах заалт, 67 дугаар зүйл, 73 дугаар зүйлийн 73.1.4, 73.2 дах 

заалт, Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын 3.1.2.в дах заалтыг  

10. цалингийн урьдчилгааг тайлант жилд багтаан суутгаагүй, авлагаар данс 

бүртгэлд тусгаагүй 300000 төгрөг байгаа нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 

6.4.1 дэх заалт, 16 дугаар зүйлийн 16.5.4, 16.5.5, 16.5.6 дахь заалт, Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.6 дахь заалтыг 

11. Сургуулийн биеийн тамирын заалны орлогын бүртгэл хөтлөлт байхгүй, 

тайлант онд засвар хийгдсэн тул орлогын талаар хяналт тавихад хүндрэлтэй байсан 

бөгөөд зөвхөн орсон орлогыг орлогоор тооцож хяналтыг хийлээ. 

Шалгалтаар нийт 37785.3 мянган төгрөгийн төлбөр зөрчил илэрч, 26925.0 

мянган төгрөгийн хөрөнгийг данс бүртгэлд орлого авахуулахаар, 180.3 мянган 

төгрөгийг байгууллагаас нөхөн олгуулахаар, 10680.0 мянган төгрөгийг  орон нутгийн 

төсөвт оруулахаар шийдвэрлэж, улсын байцаагчийн 11 акт үйлдлээ. 

Найм. Дүгнэлт, санал 

Дүгнэлт: Тус байгууллага нь санхүүгийн тайлангаа хуулийн хугацаанд гаргаж, 

зохих байгууллагаар баталгаажуулан тушааж хэвшжээ. 



Харин гуанз болон биеийн тамирын заалны орлогыг бэлнээр хураан авч 

захирлын тушаалаар зарцуулж ирсэн нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон 

Төсөвт байгууллагын мөнгөн кассын үйл ажиллагааны журам зөрчжээ. 

Ес. Цаашид авах арга хэмжээний санал 

Боловсролын салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад ур чадварын 

нэмэгдлийг Засгийн газрын тогтоолд заасан хувь хэмжээг баримтлан, ажлын үр 

дүнгээр олгож, төсвийн захиаргчийн тушаалыг мөрдөж ажиллах, санхүүгийн 

тайлангийн жилүүдэд үүссэн авлагыг барагдуулж, нэмж өр авлага үүсгэлгүй 

санхүүгийн хариуцлагатай ажиллах, төсвийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу үр ашигтай, 

хэмнэлттэй зарцуулахад анхаарах, хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, түүнийг 

сургалтын үйл ажиллагаанд зарцуулж байгаа байдалд тавих шат шатны хяналтыг 

сайжруулах, Багш ажилчдын мэргэжлийн зэргийн нэмэгдлийг олгохдоо хүчинтэй 

хугацааг нарийн харж, цагийн тооцоонд үнэн зөв гарган өгч байх, өндөр насны болон 

хөдөө орон нутагт ажилласны тэтгэмж олгох үндсэн материалыг санхүүгийн 

баримтанд бүрэн хавсаргаж байх, биеийн тамирын заалны ашиглалтын талаар 

бүртгэл хөтөлж, орлогын тооцоог нарийн сайн хийж хэвших, шалгалтаар илэрсэн 

төлбөр зөрчлийг дахин давтан гаргахгүй ажиллаж, зөрчлийг арилгах талаар тодорхой 

ажил зохион байгуулж, зөрчлийн талаар хийсэн ажлын тайлан, биелэлтийг албан 

бичгээр 2020 оны 03 дугаар сарын 25-ны дотор багтаан ирүүлэх. 

 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБА 

                      


