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ДУУТ СУМЫН ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 

2016-2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ 

Нэг. Шалгалтын зорилго 

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Ховд аймгийн Дуут 

сумын төсөвт байгууллагуудын 2016-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаа, төрийн 

өмч хөрөнгийн ашиглалт зарцуулалт, хадгалалт, хамгаалалтын байдал, төсөв 

санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд дүгнэлт өгөх, 

илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулж мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж, 

эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулан 

ажиллахад оршино. 

 
Хоёр. Шалгалтын бүрэлдэхүүн, хугацаа 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга, Улсын ахлах байцаагч Г.Өөдэй, 

Улсын ахлах байцаагч Ж.Цэнд-Аюуш, Ц.Бадрал, Улсын байцаагч Д.Болормаа 

П.Мягмартүвшин, дотоод ажилтан Н.Балт нар 2020 оны 05 сарын 02-ноос 05 

сарын 22-ны хооронд хяналт шалгалтаар ажиллав.  

Гурав. Шалгалтанд хамрагдсан асуудал   

Тус байгууллагуудын 2016-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагааг Монгол 

улсын санхүү, төсөв, нягтлан бодох бүртгэлийн болон бусад хууль тогтоомж, 

Засгийн газрын шийдвэр түүнийг үндэслэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас 

гаргасан заавар журмын хэрэгжилт, анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл, 

үндсэн баримт материал, тайлан тэнцэлд тулгуурлан явуулав. 

Дөрөв. Шалгалтанд хамрагдсан обьектын талаарх товч мэдээлэл 

Тус байгууллагууд нь Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 

хууль, Боловсролын тухай хууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль, 

Хөдөлмөрийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль, 

Монгол улсын бусад хууль эрхзүйн актуудыг удирдлага болгон ажил үйлчилгээний 

чанар, бүтээмжийг дээшлүүлэн улсын төсвөөс батлагдсан төсвийн санхүүжилтийг 
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зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулж, эргэлтийн хөрөнгийг олж бэлтгэн 

байгууллагуудын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах зорилттой ажиллаж иржээ. 

Тав. Төсвийн бүрдүүлэлт, зарлага санхүүжилтийн талаар 

Төрийн сан: Дуут сум нь татварын орлогын төлөвлөгөөг нийт дүнгээрээ 2016 

онд 51.7 сая төгрөг оруулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 38.6 сая төгрөг оруулж 

орлогын төлөвлөгөөг 13.1 сая төгрөгөөр 74.7 хувиар, 2017 онд  48.8 сая төгрөгийн 

төлөвлөгөөтэй байснаас 51.9 сая төгрөг оруулж төлөвлөгөөг 3.1 сая төгрөгөөр 

буюу 106 %-аар, 2018 онд 47.2 сая төгрөг оруулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 37.7 

сая төгрөг оруулж орлогын төлөвлөгөөг 79.8-%-аар 2019 онд 48.1 сая төгрөг 

оруулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 47 сая төгрөг оруулж орлогын төлөвлөгөөг 

97.7-%-аар тус тус биелүүлжээ. Татварын орлого тасарч байгаа шалтгаан нь 

БОАЖ-ны яамнаас 2 ангийн зөвшөөрөл олгосон байхад аймаг 4 ангийн төлөвлөгөө 

өгсөнтэй холбоотойгоор тасарсан байна. 

Татварын орлогын төлөвлөгөөг төрлөөр нь харуулбал дараах байдалтай 

байна. Үүнд: 

Д/

д 

Татва

рын 

төрөл 

2016 он 2017 2018 он 2019 он 

Төл Гүй Төл Гүй Төл Гүй Төл Гүй 

1 Сум 51700.0 38658.1 48864.7 51895.4 
 

47210.0 
 

37673.7 48153.5 47010.1 

2 Аймаг 75200.0 74318.0 73200.0 78787.0 72200.0 83972.0 72742.1 64643.9 

Дүн 126900.0 112976.1 122064.7 130682.4 119410.0 121645.7 120895.6 111654.0 

5.1 Дуут сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 

Төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар:  

2016 онд 2 орон тоотой, орон нутгийн төсвөөс 38481.1 мянган төгрөгийн 

төсөвтэй ажилласнаас, гүйцэтгэлээр 35301.8 мянган төгрөг зарцуулжээ. 

2016 онд цалин хөлсөнд 28247.2 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлд 2610.3 мянган төгрөг, хангамж бараа материалын зардалд 3296.4 

мянган төгрөг, томилолт 264.0 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 195.2 

мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардал 688.7 мянган төгрөгийг тус тус 

зарцуулжээ. 

Оны эхэнд авлага 7.1 мянган төгрөг байсан ба тайлант хугацаанд өөрчлалт 

ороогүй байна.  

Оны эхэнд 61.3 мянган төгрөгийн өглөгтэй байсан бол оны эцэст 576.8 мянган 

төгрөг болж 515.5 мянган төгрөгөөр өссөн байна.  

2017 онд 2 орон тоотой, орон нутгийн төсвөөс 39303.5 мянган төгрөгийн 

төсөвтэй ажилласнаас, гүйцэтгэлээр 39303.5 мянган төгрөг зарцуулжээ. 
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2017 онд цалин хөлсөнд 30980.0 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлд 3407.7 мянган төгрөг, хангамж бараа материалын зардалд 1968.7 

мянган төгрөг, томилолт 425.1 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 207.0 

мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардал 715.0 мянган төгрөг, мянган 

төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмжинд 600.0 мянган төгрөг тоног төхөөрөмж худалдан 

авахад 1000.0 төгрөг тус тус зарцуулжээ. 

Авлага 7.1 мянган төгрөг байсан ба тайлант хугацаанд өөрчлөлт ороогүй 

байна. 

Өглөг оны эхэнд 576.8 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст өөрчлөлт ороогүй 

байна. 

2018 онд 2 орон тоотой, орон нутгийн төсвөөс 38864.6 мянган төгрөгийн 

төсөвтэй ажилласнаас гүйцэтгэлээр  мөн 38864.6 мянган төгрөг зарцуулж байна  

2018 онд цалин хөлсөнд 30916.0 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлд 3709.9 мянган төгрөг, хангамж бараа материалын зардалд 2509.3 

мянган төгрөг, томилолт 523.2 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 207.0 

мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардал 715.0 мянган төгрөг, нэг удаагийн 

тэтгэмжинд 284.2 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ.  

Авлага 7.1 мянган төгрөг байсан ба тайлант хугацаанд нэмж авлага үүсээгүй 

байна. 

Өглөг 576.8 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст өглөгийг үлдэгдэлгүй болсон 

байна. 

2019 онд 2 орон тоотой, орон нутгийн төсвөөс 43615.5 мянган төгрөгийн 

төсөвтэй ажилласнаас гүйцэтгэлээр 43615.5 мянган төгрөг зарцуулж батлагдсан  

төсвийн хүрээнд зарцуулсан байна. 

2019 онд цалин хөлсөнд 34007.0 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлд 4250.9 мянган төгрөг, хангамж бараа материалын зардалд 3346.2 

мянган төгрөг, томилолт 889.4 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 207.0 

мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардал 715.0 мянган төгрөг, нэг удаагийн 

тэтгэмжинд 200.0 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ.  

Өмнөх шалгалтын талаар: 

2016-2017 онуудад санхүүгийн тайланд аудитаар “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт 

өгсөн бол 2018 онд “Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

2017 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар сумын ИТХ-ын санхүүгийн тайланд 

бараа материал, хөрөнгө бүртгэгдээгүй, 1200.0 мянган төгрөгийн хөрөнгө 

худалдаж авсан боловч сумын ЗДТГ-т шилжүүлж бүртгэсэн зөрчилүүдийг илрүүлж 

зөвлөмж өгсөн байна. 
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2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар НББ-ийн холбогдох бүртгэлийг 

бүрэн хөтлөөгүй тодруулга толилуулга хийж чадаагүй, 7.1 мянган төгрөгийг 

авлагаар 569.8 мянган төгрөгийг өглөгөөр бүртгэж тайлагнасан нь баримтаар 

нотлогдоогүй, ХХОАТ-ын хөнгөлөлтийн хэмжээг буруу тооцсоноос 62.5 мянган 

төгрөгөөр удирдах ажилтанаас илүү суутгасан, НДШ-ийн зардлын дүн тайланд 

дутуу тайлагнасан зэрэг зөрчилүүдийг илрүүлж зөвлөмж өгсөн байна. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийн талаар: 

1. Анхан шатны баримтгүй 2017 онд 9 дүгээр сард 82754 төгрөг, 96211 төгрөг, 

245517 төгрөгийн шимтгэл татварын гүйлгээг төлбөрийг хүсэлтгүй шилжүүлсэн 

2. 2016.02.01-ний өдрийн төлбөрийн хүсэлтээр түр данс руу 200,0 мянган 

төгрөгийн гүйлгээ анхан шатны баримтгүй хийгдсэн, 2016.02.01-ний төлбөрийн 

хүсэлтнээр 300.0 мянган төгрөгийн цалингийн урьдчилгаа олгоод 3 сард 150.0 

мянган төгрөг, 4 сард 50.0, 5-р сард 50.0 суутгасан боловч үлдэгдэл 50.0 мянган 

төгрөгийг суутган тооцоогүй авлага данс бүртгэлд тусгаагүй, ажилчдын цалин 

давхардуулсан, цалингийн урьдчилгаа олгосон боловч суутган тооцоогүй авлага 

данс бүртгэлд тусгаагүй зэрэг нь Монгол улсын Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар 

зүйлийн 6.4.1, 6.4.8, дахь заалт, 16 дугаар зүйлийн 16.5.3, 16.5.5 дахь заалт, 20 

дугаар зүйлийн 20.2.5 дахь заалт, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 

дугаар зүйлийн 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 дахь заалт, 14 дүгээр зүйлийн 14.4 дахь 

заалтуудыг, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1 дэхь заалтуудыг 

тус тус зөрчиж байна. 

3. Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол зөрчиж төлөөлөгчийн тэмдэг 97500 

төгрөг, нэгжний үнэ 84000 төгрөг, анхан шатны баримтгүй бичиг хэрэг 30000 

төгрөг, 65000 төгрөгний шатахууны зардлыг үрэлгэн зарцуулсан нь Монгол улсын 

Засгийн газрын 147-р тогтоол, УИХ-ын 2016 оны 47 дугаар тогтоолын 2.в.5 дах 

заалт, Сангийн сайдын 2014 оны 122 тоот тушаалын нэг дэх хэсгийн 4 дэх заалт, 

төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1, 6.4.8, дахь заалт, 16 дугаар зүйлийн 

16.5.3, 16.5.5 дахь заалт, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар 

зүйлийн 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 дахь заалт, 14 дүгээр зүйлийн 14.4 дэхь заалт 

20 дугаар зүйлийн 20.2.5 дахь заалтууд, санхүү эдийн засгийн сайд, Үндэсний 

статистикийн газрын даргын 2002 оны 171/111 дүгээр тушаал, Сангийн сайдын 

2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 347 дугаар тушаалуудыг тус тус зөрчжээ. 

4. 2017.05.03-ний, 2017.12.20-ний өдрүүдийн төлбөрийн хүсэлтээр зөөврийн 

компьютерийн үнэ 1800000 төгрөгийн зардлыг урьдчилж гарган тайланд урьдчилж 

гарсан зардлаар бүртгэж данс бүртгэлд тусгаагүй, тайлангийн жилд урсгал 

зардлаар тайлагнаж хөрөнгийг иргэдийн хурлын данс бүртгэлд тусгаж орлого 

аваагүй ЗДТГ-ын хөрөнгөөс салгаж бүртгээгүй нь Монгол улсын Нягтлан бодох 



 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба                                  Санхүүгийн хяналт шалгалт-Дуут сум  2016-2019 

Хуудас | 5  
 

бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 дахь заалт 

14 дүгээр зүйлийн 14.4 дахь заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчлүүдтэй холбоотой 2414696 төгрөгийн зөрчил илэрснээс 1800000 

төгрөгийг тухайн байгууллагын данс бүртгэлд тусгуулах, 614696 төгрөгийг орон 

нутгийн төсвийн орлогод оруулахаар шийдвэрлэж, улсын ахлах байцаагчийн 5 акт 

тогтоолоо. 

Дүгнэлт: 

Санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэл дутуу, нягтлан бодох бүртгэлийг 

анхан шатны баримтанд тулгуурлаж хөтлөөгүй, санхүүгийн хяналт сул, холбогдох 

хууль, эрхзүйн актыг мөрдлөг болгон ажиллаагүй байна. 

Цаашид авах арга хэмжээний санал: 

1. Анхан шатны баримтыг бүрдүүлж гүйлгээ хийж байх. 

2. Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлтийг сайжруулах. 

3. Санхүүтэй холбоотой хууль, эрх зүйг үйл ажиллагаандаа мөрдлөж 

ажиллах. 

5.2  Засаг даргын тамгын газар 

Төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар: 

Тус байгууллага нь 2016 онд төсвөөс 252561.7 мянган төгрөгийн зардал 

гаргахаар төлөвлөж гүйцэтгэлээр 247800.4 мянган төгрөгийн зардал гаргаж 

батлагдсан төсвийг 4761.3 мянган төгрөгөөр хэмнэн зарцуулж үйл ажиллагаа 

явуулжээ. 

Тус онд цалингийн зардалд 169719.8 мянган төгрөг, НДШ-д 18027.7 мянган 

төгрөг, гэрэл цахилгааны зардалд 3377.9 мянган төгрөг, түлш халаалтын зардалд 

16141.4 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 8903.9 мянган төгрөг, шуудан 

холбооны зардалд 2552.2 мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 1513.3 мянган 

төгрөг, томилолтонд 2920.2 мянган төгрөг, хог хаягдал устгах цэвэрлэхэд 1125.0 

мянган төгрөг, нормын хувцас зөөлөн эдлэлд 283.3 мянган төгрөг, бусдаар 

гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнд 17330.8 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад 

зардалд 5540.6 мянган төгрөг, урсгал засварын зардал 604.3 мянган төгрөг, 

газрын төлбөр 140.0 мянган төгрөгийг  тус тус зарцуулжээ. 

 2016 онд авлага 2970.0 мянган төгрөг байсан бол тайлант хугацааны эцэст  

7480.0 мянган төгрөг болж, 4510.0 мянган төгрөгөөр өссөн байна.  

Оны эхэнд 5137.3 мянган төгрөгийн өглөгтэй байсан бол оны эцэст 20105.5 

мянган төгрөг болж 14968.2 мянган төгрөгөөр өссөн байна.  

Үндсэн хөрөнгө 2016 оны эхэнд 2367837.2 мянган төгрөг байсан бол оны 

эцэст  2402455.8 мянган төгрөг болж 34618.6 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. 
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Тус онд 36850.2 мянган төгрөгийн хөрөнгө шинээр нэмэгдэн, 2231.5 мянган 

төгрөгийн хөрөнгө акталж, 59657.8 мянган төгрөгийн элэгдэл байгуулж данснаас 

хасчээ. 

2017 онд төсвөөс 283087.9 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөж 

гүйцэтгэлээр 282858.9 мянган төгрөгийн зардал зарцуулж үйл ажиллагаа 

явуулжээ. 

2017 онд цалингийн зардалд 173116.6 мянган төгрөг, НДШ-д 18842.1 мянган 

төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 18985.1 мянган төгрөг, бичиг 

хэргийн зардалд 2126.0 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 7508.2 мянган 

төгрөг, шуудан холбооны зардалд 2370.6 мянган төгрөг, томилолтонд 3790.1 

мянган төгрөг, урсгал засварт 609.2 мянган төгрөг, хог хаягдал зайлуулахад 1500.0 

мянган төгрөг, зөөлөн эдлэл багаж хэрэгсэлд 332.0 мянган төгрөг, бусдаар 

гүйцэтгүүлэх бараа үйлчилгээний зардалд 17701.4 мянган төгрөг, бусад бараа 

үйлчилгээний зардалд 5193.7 мянган төгрөг, тэтгэмж урамшуулалд 19683.9  

мянган төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 8100.0 мянган төгрөг, хөрөнгийн 

зардалд 3000.0 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 

2017 онд авлага 7480.0 мянган төгрөг байсан бол тайлант хугацааны эцэст  

8130.0 мянган төгрөг болж өссөн байна. Харин өглөг оны эхэнд 20105.5 мянган 

төгрөг байсан бол оны эцэст 10933.7 мянган төгрөг болж, 9171.8 мянган төгрөгөөр 

буурсан байна.  

2018 онд төсвөөс 293497.8 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 605.0 мянган 

төгрөг, өмнөх оны үлдэгдлээс 7732.3 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар 

төлөвлөж, гүйцэтгэлээр орон нутгийн төсвөөс 283822.2 мянган төгрөг, орон 

нутгийн хөгжлийн сангаас 16237.8 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 605.0 мянган 

төгрөг, өмнөх оны үлдэгдлээс 7732.3 мянган төгрөг, нийт 308397.3 мянган 

төгрөгийн зардал гарган үйл ажиллагаа явуулжээ. 

Тус онд цалингийн зардалд 172946.1 мянган төгрөг, НДШ-д 20764.2 мянган 

төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 18999.3 мянган төгрөг, бичиг 

хэргийн зардалд 2622.7 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 9778.1 мянган 

төгрөг, шуудан холбооны зардалд 1839.9 мянган төгрөг, хог хаягдал зайлуулахад 

916.0 мянган төгрөг, ном хэвлэлийн зардалд 198.3 мянган төгрөг, томилолтонд 

4713.0 мянган төгрөг, урсгал засварын зардалд 987.2 мянган төгрөг, зөөлөн эдлэл 

багаж хэрэгсэлд 323.8 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлэх бараа үйлчилгээний 

зардалд 39377.8 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 15300.0 

мянган төгрөг, тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийн зардалд 

17595.2 мянган төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулалд 2035.8 мянган 

төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 
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2018 онд авлага 8130.0 мянган төгрөг байсан бол тайлант хугацааны эцэст 

7311.2 мянган төгрөг болж, 818.8 мянган төгрөгөөр буурсан байна. Харин өглөг 

оны эхэнд 10933.7 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 395.3 мянган төгрөг болж, 

10538.4 мянган төгрөгөөр буурсан байна. 

2019 онд төсвөөс 295479.3 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч, өөрийн 

орлогоор 605.0 мянган төгрөг, нийт 296084.3 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар 

төлөвлөж, гүйцэтгэлээр төсвөөс 294892.9 мянган төгрөг, нэмэлт санхүүжилтийн 

орлогоос 92138.1 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 605.0 мянган төгрөг, нийт 

388536.0 мянган төгрөгийн зардал гаргаж  үйл ажиллагаа явуулжээ. 

Тус онд цалингийн зардалд 184388.4 мянган төгрөг, НДШ-д 21430.8 мянган 

төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 22024.5 мянган төгрөг, бичиг 

хэргийн зардалд 5054.9 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 12360.7 мянган 

төгрөг, шуудан холбооны зардалд 1399.1 мянган төгрөг, томилолтонд 5302.8 

мянган төгрөг, Норматив зардалд 402.0 мянган төгрөг, эд хогшил урсгал засварын 

зардалд 82461.4 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээнд 27069.5 

мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний зардалд 16189.0 мянган төгрөг, нэг удаагийн 

тэтгэмж урамшуулалд 220.0 мянган төгрөг, орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн 

захирагчид 8579.3 мянган төгрөг, тоног төхөөрөмж худалдан авах зардалд 1653.5 

мянган төгрөгийг тус тус зарцуулж ажилласан байна. 

2019 оны эхэнд авлага 7311.2 мянган төгрөг байсан бол тайлант оны эцэст 

7895.0 мянган төгрөг болж 583.8 мянган төгрөгөөр өссөн байна. Харин өглөг оны 

эхэнд 395.3 мянган төгрөг байсан бол тайлант жилийн эцэст бүрэн барагдсан  

байна.  

Өмнөх шалгалтын талаар: 

2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар тухайн байгууллагад батлагдсан 

төсвийн хүрээнд шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, анхан шатны 

баримтын бүрдэлгүй ажил гүйлгээг данс бүртгэлд тусгаагүй зэрэг зөрчлүүдийг 

илрүүлж зөвлөмж өгсөн байна. 

2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар “Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт 

өгсөн байна. Тус онд ЗДТГ-ын дарга Б.Эрдэнэхишиг нь УБ-д хөрөнгө авах ажлаар 

явахдаа унааны зардал урьдчилан аваад тооцоо хийгээгүй байгаа тул анхан 

шатны баримтгүй 130.0 мянган төгрөгийг төлүүлэх төлбөрийн акт, Дуут сумын 3 

багт ажилладаг мал эмнэлэгийн үржлийн нэгжүүдийн санхүүжилтыг баримтаар 

хянахад тамга тэмдэггүй үзүүлсэн нь тодорхой бус анхан шатны баримт, тамга 

тэмдэг дутуу баримтад үндэслэн санхүүжилт олгож үр ашиггүй зарцуулахад 

хүргэсэн зэрэг  зөрчилүүдийг илрүүлж зөвлөмж өгсөн байна. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар: 
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Энэ удаагийн шалгалтаар дараах зөрчил илэрлээ. 

1. 2019 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 99100 төгрөг, 2019 оны 02 дугаар 

сарын 20-ны 55020 төгрөг, 2019 оны 05 дугаар сарын 29 –ны 443458 төгрөг, 2019 

оны 07 дугаар сарын 28-ны өдөр наадмын шатахууны зардал 592400 төгрөг /7 

дугаар сарын ЗДТГ-ын шатахуунтай давхардсан/,  2019 оны 10 дугаар сарын 22-

ны өдрийн 50750 төгрөг, 2018 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 35600 төгрөг, 

2018 оны нэмэлт данснаас анхан шатны баримтгүй шилжүүлсэн 500000 төгрөг 

нийт 1777228 төгрөгийн шатахууны тооцоог алдаатай бодсон, жолоочийн тооцоог 

үнэн зөв бодож баталгаажуулаагүй, анхан шатны баримтын бүрдэл дутуу, няравын 

тайланг стандартын дагуу гаргаагүй зэрэг зөрчлүүд нь Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 дахь заалтууд, санхүү эдийн 

засгийн сайд, Үндэсний статистикийн газрын даргын 2002 оны 171/111 дүгээр 

тушаал, Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 347 дугаар 

тушаал, Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 19 тоот 

тушаалуудыг 

2. Шалгалтаар 2017 онд шилэн дансны тайлан хугацаа хоцроосон тул 

аймгийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 27 –ны өдрийн А/558 тоот 

тушаалаар Засаг даргад сахилгын шийтгэл оногдуулсан, Засаг даргын тамгын 

газрын жолооч Б-д 306507 төгрөг, Мал эмнэлэг үржлийн тасгийн мэргэжилтэн З-д 

270000 төгрөг, хөдөө аж ахуйн мэргэжилтэн Б-д 270000, сантекникч Ч-д 270000 

төгрөг, Байгаль орчны улсын байцаагч А-д 270000 төгрөгийг тус тус сахилгын 

шийтгэл оногдуулсан байхад олгосон, нягтлан бодогч Ц нь ажилсан хугацаанд 

ноогдох 135000 төгрөгийн нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал нийт 1791507 /нэг 

сая долоон зуун ерэн нэгэн мянга таван зуун долоон/ төгрөгийг олгосон нь 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 131 дүгээр зүйлийн 131.4 дэх заалт, Төсвийн тухай 

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

заалт, Улсын их хурлын 2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 67 дугаар 

тогтоол, Засгийн газрын хуралдааны 2017 оны 12 сарын 6-ны өдрийн 52 дугаар 

тэмдэглэлийг зөрчсөн.  

3. Албаны дарга О-т статистикийн мэргэжилтний ажил хавсарсан нэмэгдэл 

цалин 505959 төгрөг илүү олгосон нь Засгийн газрын 2014 оны 326 дугаар 

тогтоолын 1.2 дахь заалтыг 

4. Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үргүй зардалд 2019 оны 02 

дугаар сарын 21-ны өдөр 84000 төгрөг, 2019 оны 07 дугаар сарын бичиг хэргийн 

зардалд 300000 төгрөг,  2018 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдөр 316300 төгрөг, 2017 

оны 02 дугаар сарын 23 өдөр 115000 төгрөг нийт 815300 төгрөгийн үргүй зардлыг 
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бичиг хэргийн материалд зарлагад болгосон нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 

хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.7, дэх заалтуудыг  

5.  Санхүүгийн албаны дарга О нь 2016 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 

томилолт дуудсан бичиг байхгүй, Засаг даргын Тамгын газрын дарга Э нь 2017 

оны 07 дугаар сарын 27-ны өдөр томилолт илүү тооцсон 29000, 2019 оны 07 

дугаар сарын 15 –ны өдрийн томилолт өөрөө хаасан 28000 төгрөг, Засаг дарга Э 

нь 2018 оны 11 дүгээр сарын 29 ны өдрийн томилолт давхардуулсан 58000 төгрөг, 

бичиг хэргийн эрхлэгч О нь 2018 оны 12 дугаар сарын 18 –ны өдрийн 14000 

төгрөгийн томилолт илүү олгосон зэрэгт нийт 327000 төгрөгийн зөрчил гаргасан нь 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.7, дэх 

заалтуудыг  

6. Засаг даргын Тамгын газрын үйлчлэгч Б-д 2018 оны санхүүгийн жилийн 

турш ур чадварын урамшууллыг засгийн газрын тогтоол, журам зөрчиж 30%-иар 

бодож олгож 228000 төгрөг илүү олгосон нь, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 

хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.7 дахь заалт, Засгийн газрын 2017 оны 346 

дугаар тогтоолын хавралтын 2.6 дахь заалт, Засгийн газрын 2019 оны 1 дүгээр 

сарын 9 өдрийн 5 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтын 2.7 дахь заалтыг  

7. Бичиг хэргийн эрхлэгчээр ажиллаж байгаа О нь 2020 оны 2 дугаар сард 

тэтгэвэрт гархад олгодог тэтгэмжээ авсан бөгөөд Төрийн албаны тухай хуулийн 46 

дугаар зүйлийн 46.2.2, 60 дугаар зүйлийн 60.1, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар 

зүйлийн 16.5.1, 16.5.3 дахь заалтуудыг тус тус зөрчиж байгаа тул өндөр насны 

тэтгэвэрт нь гаргах. 

Шалгалтаар ЗДТГ-т нийт 86545119 төгрөгийн зөрчил илрүүлж, 6572941 

төгрөгийн төлбөрийг аймгийн төсөвт оруулахаар улсын байцаагчийн 7 акт, 

79972178 төгрөгийн зөрчлийг арилгах хугацаатай үүрэг өгч ажиллалаа. 

Дүгнэлт: 

Тус байгууллага нь автомашинд хугацаатай сэлбэг хэрэгслийг тавьж 

олгохдоо стандартын дагуу гүйлт, норм нормативыг тооцоогүй, албан томилолтын 

зардлыг бүрдэл болоогүй баримтаар олгосон, анхан шатны баримтын бүрдэл 

хангалтгүй, бичиг хэргийн зардлаас зориулалт бусаар үргүй зардал гаргасан, 

төрийн сангийн хяналт сул байна.     

 Цаашид авах арга хэмжээний санал: 

1. Цалингийн урьдчилгаа суутгуулаагүй байгаа Санхүү албаны дарга О, 

нягтлан бодогчоор ажиллаж байсан Б нартай холбоотой тайлангийн авлагыг 

барагдуулах. 

2. Өвсний тооцоог Багийн засаг дарга нартай хийж өвсний авлага цуглуулж, 

өвсний понд үүсгэх ажлыг идэвхи санаачлага гаргаж зохион байгуулах. 
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3. Бичиг хэргийн материалыг үнэн зөв зарлагадаж байх. 

4. Аливаа хөрөнгө мөнгийг бүрдэл болсон, хүчин төгөлдөр анхан шатны 

баримтаар гүйлгээ хийж байх. 

5. Төсвийн хөрөнгөөс цайллага дайллага, хүлээн авалт, бэлэг сэлтийг 

төсөвлөгдсөн хэмжээнд зохих хууль эрх зүйг мөрдөх, төсвийн хөрөнгийг 

зориулалтын дагуу үр ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулахад анхаарах. 

6. Шалгалтаар илэрсэн зөрчилтэй холбоотой зөрчил гаргасан ажилтнуудад 

ажил сайжруулах хугацаатай үүрэг өгч, биелэлтийг тооцож ажиллах. 

Орон нутгийн хэмжээнд өмнөх онуудад хяналт шалгалтаар тавигдсан 

төлбөрийн үлдэгдлийг барагдуулах талаар дорвитой ажил зохион байгуулан, 

биелэлтийг энэ удаагийн шалгалтаар өгөгдсөн албан шаардлагын биелэлттэй 

хамтатган Санхүүгийн хяналт аудитын албанд бичгээр ирүүлэх. 

5.3 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн талаар 

Дуут сумын ОНХС нь  2016 онд  5 ажилд 66037.7  мянган төгрөг батлагдаж,  

ажлуудыг санхүүжүүлэхээр баталсан ажилд 66037.7 мянган төгрөгийн 

гүйцэтгэлтэй байна. Үүнийг хүснэгтээр харуулбал:  

№ Зориулалт Батлагдсан 
төсөв 

Гүйцэтгэл 

1 Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх 797.7 797.7 

2 Шивэр багийн дээвэр засвар дутуу 9500.0 9500.0 

3 Баяр наадмын зардал 6500.0 6500.0 

4 Зам засвар 2200.0 2200.0 

5 Гэрэлтүүлэг 35000.0 35000.0 

6 Төсөл, арга хэмжээ 12040.0 12040.0 

              Дүн 66037.7 66037.7 

Дуут сумын ОНХС нь  2017 онд 8132.3 мянган төгрөг батлагдсаныг доорх 

ажилд хуваарилсан.  

№   Бараа ажил, үйлчилгээ  
Батлагдсан 

төсөв 
Гүйцэтгэл  

1 Цэцэрлэгийн тоглоомын талбай 7000.0 7000.0 

2 Өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх 1774.7 1774.7 

3 Хог цэвэрлэх 3857.6 3857.6 

4 Шивэр багийн засвар дутуу 2690.0 2690.0 

         Дүн 8132.3 8132.3 
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Дуут сумын ОНХС нь  2018 онд 40336.2 мянган төгрөг батлагдсаныг доорх 

ажилд хуваарилсан. 

№  Бараа ажил, үйлчилгээ Батлагдсан 
төсөв 

Гүйцэтгэл 

1 Тууль хайлах ёслолын өргөөнд 3000.0 3000.0 

2 Шивэр багийн засвар дутуу 15000.0 15000.0 

3 Төлөөлөгч тойрогтой ажиллах 500.0 500.0 

4 Хог цэвэрлэгээ 3000.0 3000.0 

5 Баяр наадмын зардал 5000.0 5000.0 

6 Урайнхай сурын улсын аварга 9000.0 9000.0 

7 Хүүхдийн Цэцэрлэгийн   зөөлөн эдлэл 1000.0 1000.0 

8 Овоо тахилга 1000.0 1000.0 

9 Өв соёл хөтөлбөр 2836.2 2836.2 

 Дүн 
40336.2 40336.2 

Дуут сумын ОНХС нь  2019 онд 20 ажилд 83315.5 мянган  төгрөг батлагдаж, 

20 нэр төрлийн ажлаа бүрэн санхүүжүүлсэн гүйцэтгэлтэй байгаа ба зам засварын 

6.0 сая төгрөг он дамжин хэрэгжихээр байна. Үүнийг хүснэгтээр харуулбал:  

д/д 
Тухайн жилд худалдан авах бараа ажил 

үйлчилгээний нэр төрөл,тоо хэмжээ,хүчин 
чадал 

  
 
Батлагдсан 

төсөв 

  
 
Гүйцэтгэл  

1 
Гэрэлтүүлэг 

9900.0 9900.0 

2 
Иргэний танхим тохижилт 

7000.0 7000.0 

3 
Соёл төвд узель,афуратор худалдан авах 

7000.0 7000.0 

4 
Зам засвар 

9000.0 3000.0 

5 
Хог хаягдал цэвэрлэх 

3000.0 3000.0 

6 
Үерийн далан сэргээх 

2000.0 2000.0 

7 
Гамшгаас хамгаалах сан 

2000.0 2000.0 

8 
"Ахмадаа ачлая" хөтөлбөр 

1000.0 1000.0 

9 
Замын тэмлэг тэмдэглэгээ 

1315.5 1315.5 

10 
Бэлчээр хамгаалах сан 

3000.0 3000.0 

11 
Цаг уурын талбай хашаажуулах 

3000.0 3000.0 

12 
"Авьяас" хөтөлбөр 

7000.0 7000.0 



 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба                                  Санхүүгийн хяналт шалгалт-Дуут сум  2016-2019 

Хуудас | 12  
 

13 
" Залуучуудын хөгжлийг дэмжих" хөтөлбөр 

1000.0 1048.9 

14 
ЕБС цахим номын сан 

5000.0 5000.0 

15 
Спортын аварга хөтөлбөр 

3000.0 3000.0 

16 Сумын ургын ном  6000.0 6000.0 

17 Өв соёл хөтөлбөр хөшөө 2000.0 2000.0 

18 
Гэр бүл хөгжил хамгаалалын үндэсний 
хөтөлбөр 500.0 500.0 

19 Төлөөлөгч тойрогтой ажиллах 6000.0 6000.0 

20 Хүүхэд хөгжил хамгааллын хөтөлбөр 5600.0 5600.0 

         Дүн 89315.5 83315.5 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар: 

1. 2019.07.02-ний өдрийн төлбөрийн хүсэлтээр 2400000 төгрөг 2019.12.09-ний 

өдөр 100000 төгрөг, 2019.12.09-ний өдөр 500000 төгрөг тус тус Нуман тамга Арвин 

баялагын ХААН банкны 5851042672 тоот данс руу 2019.12.19-ний 6/5 тоот Сумын 

иргэдийн хурлын тогтоолоор бэлчээр хамгаалах сан байгуулж өвсний үнэ 3000000 

төгрөгийг зориулалт бусаар орон нутгийн хөгжлийн сангаас зарцуулсан нь Монгол 

улсын Сангийн сайдын 2014 оны 43 дугаар тогтоолоор баталсан “Орон нутгийн 

хөгжлийн сангийн заавар”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.4 дэх заалт, Сангийн сайдын 2018 

оны 228 дугаар тогтоолын 3.1.1, 3.1.2, 4.1. 4.2 дахь заалтууд, Төсвийн тухай 

хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.3, 60.3.6 дахь заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна.  

2. 2019 онд иргэдийн хурлын төлөөлөгч нарыг чадавхижуулахад УБ хотод 

сургалт хөтөлбөр арга хэмжээнд явахдаа гарын бэлэг хандив дайллага цайллага  

зэрэгт нийт 479000 төгрөгийг зориулалт бусаар орон нутгийн хөгжлийн сангаас 

зарцуулсан нь Монгол улсын Сангийн сайдын 2014 оны 43 дугаар тогтоолоор 

баталсан “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн заавар”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.4 дэх 

заалт, Сангийн сайдын 2018 оны 228 дугаар тогтоолын 3.1.1, 3.1.2, 4.1. 4.2 дахь 

заалтууд, Төсвийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.3, 60.3.6 дахь заалтуудыг 

тус тус зөрчсөн байна. 

3. 2019.09.15-ний өдрийн төлбөрийн хүсэлтээр Голомт банкны 1415102974 

тоот Хархорум дансанд 6000000 төгрөгийг 500 ширхэг ургийн номны үнэ 

шилжүүлсэн боловч урьдчилж гарсан зардалд бүртгээгүй, тус ном бэлтгэгдэж 

ирээгүй байна.   

4. Монгол Улсын Засгийн Газрын тогтоол зөрчиж сумын баяр наадам, Болор 

цомын шагнал урамшууллаас Хувь хүний орлогын албан татвар суутган 

тооцоогүй, тооцсон боловч төсөвт төвлөрүүлээгүй нь Төсвийн тухай хуулийн 6 
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дугаар зүйлийн 6.4.1, 6.4.7 дах заалтууд, 16 дугаар зүйлийн 16.5.1, 16.5.6 дах 

заалт, Монгол улсын Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 5 äóãààð 

ç¿éëèéí 5.1, 12 дугаар зүйлийн 12.1.2, 12.2  äàõü çààëò, 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1 

дэх заалт, 17 дугаар зүйлийн 17.1.1 дэх заалт, 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх заалт, 

24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх çààëòûã тус тус çºð÷æýý.         

5. Орон нутгийн хөгжлийн сангаас 2016 онд өвсны үнэ 797700 шилжүүлэн 

захирамж шийдвэр тушаалгүй янгир ямаанд тавьж тэжээсэн байна. 

Дээрх зөрчлүүдтэй холбоотой 12072000 төгрөгийн зөрчил илэрснээс 

10277000 төгрөгийг тухайн байгууллагын данс бүртгэлд тусгуулах, 1795000 

төгрөгийг орон нутгийн төсвийн орлогод оруулахаар шийдвэрлэж, улсын ахлах 

байцаагчийн 7 акт тогтоолоо. 

Дүгнэлт: 

Дуут сумын ОНХСангаас 2016-1018 онд хийгдсэн ажлуудад шууд гэрээ 

байгуулан ажилласан бөгөөд ихэнх нь бага дүнтэй 10.0 саяаас доош ажлууд 

хийгдсэн ба багийн иргэдийн нийтийн хурлаас эрэмбэлсэн саналын хүрээнд  

томоохон хөрөнгө оруулалт, их засварын ажил, тоног төхөөрөмж худалдаж авах,  

хог цэвэрлэх, далан сэргээх, хөшөө засварлах, хашаа барих, зам засах, суваг 

шуудуу татах засварлах зэрэг ажлуудад шууд гэрээ байгуулан санхүүжүүлж 

ажилласан байна. 

Хөтөлбөр нэрээр Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг Засаг даргын 

удирдлагыг хэрэгжүүлэх зардал мэтээр зарцуулсан байна. Зориулалт бусаар Ном 

Авъяас хөтөлбөр, Бэлчээрийн сан байгуулах менежментийн төлөвлөгөө 

боловсруулах хөтөлбөр, хамтарсан баг хөтөлбөр, уулын зам засварын ажлуудыг 

хэрэгжүүлэхэд Засаг даргын удирлагыг хэрэгжүүлэх зардлууд гарсан байна. 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журмын 3 дах хэсэгт 

заасны дагуу хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг оновчтой төлөвлөж 

чадаагүй байна. 

Цаашид авах арга хэмжээний талаарх санал: 

1. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр сумын удирдлагыг 

хэрэгжүүлэхтэй холбоотой урсгал зардлыг санхүүжүүлэхгүй байх. 

2. Сангийн хөрөнгийг иргэдийн амьжиргааг дэмжих, ажлын байр бий болгох, 

хөгжлийн бодлого төлөвлөлттэй уялдуулан хөрөнгө оруулалтын ажил, хөтөлбөрт 

зарцуулах шаардлагатай байна. 

 5.4 Сум хөгжүүлэх сангийн талаар 

Засгийн газрын 153-р тогтоолын дагуу жижиг дунд үйлдвэрлэл шинээр 

байгуулах буюу үйл ажиллагаа нь өргөтгөх, шинэчлэхэд санхүүгийн дэмжлэг 

үзүүлж, хөнгөлөлттэй зээл олгох зорилтын дагуу зээлийн төсөл сонгон 
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шалгаруулах ажлын хэсгийг Сумын ИТХ-ын 2013 оны 04 сарын 04-ны өдрийн 13 

тоот тогтоолоор сумын Засаг дарга ахалж, гишүүдэд  ЖДҮ хариуцсан 

мэргэжилтэн, Тамгын газрын нягтлан бодогч, иргэний төлөөлөл, Баялаг бүтээгчийн 

холбооны гишүүн нарыг оролцуулан  бүгд 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулан 

ажилласан байна. 

Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, зээлийн ашиглалт, эргэн 

төлөлтөд хяналт тавих орон тооны бус зөвлөлийг сумын ИТХ-ын 2013 он 02 сарын 

05-ний өдрийн 10 тоот тогтоолоор шинэчлэн, сумын ИТХ-ын тэргүүлэгч ахалж, 

гишүүдэд Төрийн сангийн төлөөлөгч, Иргэний төлөөлөл, Баялаг бүтээгчдийн 

холбооны төлөөлөл бүхий бүгд 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулан ажилласан 

байна. 

Сум хөгжүүлэх сан нь 2016 оны эхний үлдэгдлээр 9.5 сая төгрөгийн 

үлдэгдэлтэй байсан ба 2016 онуудад зээл, зээлийн хүүгийн орлогоор 13.3 сая 

төгрөг бүрдүүлж, 2016 оны эцэст харилцах дансандаа 1.3 сая төгрөгийн 

үлдэгдэлтэй байна. 

   2017 онд: ИТХ-ын №05 тоот тогтоолоор 0.0 сая төгрөг төсөвлөж, оны эхэнд 

1.3 сая төгрөгийн дансанд үлдэгдэлтэй гүйцэтгэлээр 00 сая төгрөгийн зээл, 

зээлийн хүү эргэн төлөгдөж, 00 сая төгрөгийн дансны үлдэгдэлтэй гарсан байна. 

Тус онд иргэдэд зээл олгогдоогүй байна. 

Доорх хүснэгтэд байгаа 33-н зээл шүүхийн шатандаа явж байна. 

№ Овог нэр Авсан огноо 
Авсан 
зээл 

Төлөх 
хүү 

Нийт төлөх 
зээл, хүү 

Нийт 
төлсөн 

зээл, хүү 
Үлдэгдэл тайлбар 

1 Б.Мөнхбат 2011.07.01 2700000 591435 3291435 0 3291435  
 

Шүүхийн 
шийдвэр 
гүйцэтгэх 
шатанд 

явж 
байгаа 

2 Л.Төртүвшин 2011.07.01 5000000 953500 5953500 0 5953500 

3 Х.Бийраа 2013.03.18 4000000 447082 4447082 0 4447082 

4 
Л.Мөнгөнбол

д 
2013.03 

.18 
3000000 500000 3204539 704539 2795461 

5 Л.Мөнхнасан 2013.03.16 4500000 906756 4906756 0 4906756 

6 О.Цагаан 2013.03.18 4500000 502967 5002967  5002967 
7 Г.Батцэрэн 2013.03.19 3000000 117115 3117115 2000000 1117115 
8 Л.Мөнхбат 2013.03.18 4000000 260481 4260481 1000000 3260481 
9 Ц.Баянмөнх 2013.06.26 4000000 447082 4447082 1000000 3447082 

10 
Н.Дэлгэрцэцэ

г 
2013.04.08 2500000 106490 2606490  2606490 

11 
С.Дагданцэрм

аа 
2013.04.08 3500000 384782 3884782  3884782 

12 Л.Нямцоож 2013.04.08 3500000 241535 3741535  3741535 
13 Л.Мөнхөө 2013.03.08 2600000 290603 2890603  2890603 
14 М.Сайнхүү 2013.04.08 2000000 147368 2147368 1000000 1147368 
15 Б.Энхсайхан 2013.04.08 1000000 111770 1111770  1111770 
16 Х.Отгонхүү 2013.04.08 3500000 358400 3858400  3858400 
17 Н.Жаргал 2014.07.30 3000000 207030 3207030  3207030 

18 
М.Бадамцэцэ

г 
2014.12..04 1500000 135585 1635585  1635585 

19 Т.Оюунбилэг 2014.01.20 3000000 304800 3304800  3304800 
20 Д.Батсүх 2014.07.30 3000000 271171 3271171 1000000 2271171 
21 Ж.Чимэдочир 2015.04.03 3000000 215214 3215214 2000000 1215214 
22 Ц.Хадцоож 2015.04.03 3500000 244359 3744359 1000000 2744359 
23 Н.Балжир 2015.04.03 2500000 159890 2659890 1300000 1359890 
24 Б.Пүрэвсүрэн 2015.06.10 400000 23043 423043 100000 323043 
25 Л.Одгариг 2015.07.06 2500000 283028 2783028 2000000 783028 
26 Ц.Нямсүрэн 2015.10.21 500000 34908 534908  534908 
27 Т.Сарангэрэл 2015.11.29 750000 52363 802363  802363 
28 Л.Цэндаюуш 2015.12.01 740000 51664 791664  791664 
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Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авч хугацаандаа зээлээ төлөөгүй дараах иргэдэд 

алданги тооцож, Шүүхийн байгууллагад 2019 онд 33 иргэн шилжүүлж ажилласан 

байна. 

2019 онд зээл, зээлийн хүүгийн  төлөлтөөс 31,7 сая төгрөгийн орлого орж, 9.0 

сая төгрөгийн зээл олгож,  өнөөдрийн байдлаар 31,7 сая төгрөийн дансны 

үлдэгдэл байна. 

 2018 онд сум хөгжүүлэх сангийн бүртгэлийн программ 750.0 мянган 

төгрөгөөр худалдан авсан  байна. 1 иргэнд 5.0 сая төгрөгийн зээл олгосон байна 

Дүгнэлт: 

Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлтийн талаар шаардлагатай арга 

хэмжээг авч нийт 33 зээлдэгчийг шүүхэд шилжүүлсэн. 

Цаашид авах арга хэмжээний талаарх санал: 

1. Хууль, шүүхийн байгууллагаар шалгагдаж байгаа иргэдийн зээлийг бүрэн 

төлүүлэхэд хамтран ажиллаж, шинээр зээл олгосон иргэдийн зээлийн зориулалт, 

үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт хийж, зээлийг графикийн дагуу төлүүлэхэд 

анхаарах. 

2. Зээлтэй иргэдийн мэдээллийг Монголбанкны зээлийн мэдээллийн санд 

оруулах талаар шат шатандаа хүсэлт гаргаж, шийдвэр гаргах түвшинд уламжлах, 

шийдвэрлүүлэх шаардлагатай байгааг анхаарах. 

5.5 Сумын эрүүл мэндийн төв 

Эрүүл мэндийн төвийн төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар: 

Тус байгууллага нь 2016 онд төсвөөс 232536.4 мянган төгрөгийн зардал 

гаргахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 232536.2 мянган төгрөгийн зардал гарган үйл 

ажиллагаа явуулжээ. 

Цалингийн зардалд 150981.4 мянган төгрөг, НДШ-д 16608.0 мянган төгрөг, 

гэрэл цахилгааны зардалд 1682.2 мянган төгрөг, түлш халаалтын зардалд 11226.0 

мянган төгрөг, цэвэр бохир усны зардалд 423.6 мянган төгрөг, бичиг хэргийн 

зардалд 614.9 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 11257.0 мянган төгрөг, 

шуудан холбоо, интернэтийн зардалд 733.3 мянган төгрөг, хог хаягдал зайлуулах, 

хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгалын зардалд 1010.0 мянган төгрөг, БҮТЭЗ-н 

зардалд 6000.0 мянган төгрөг, эм бэлдмэлийн зардалд 10550.0 мянган төгрөг, 

хоол хүнсний зардалд 5000.0 мянган төгрөг, нормын хувцас, зөөлөн эдлэлийн 

29 Т.Саранцэцэг 2015.04.03 5150000 147651 5297651  5297651 

30 
Б.Отгонбаата

р 
2015.03.02 1817000 52093 1869093  1869093 

31 Ц.Цэдэнжав 2015.03.02 910000 35267 945267  945267 
32 Ц.Одбаатар 2015.03.02 3306000 141745 3447745  3447745 
33 З.Бямбадорж 2016.10.10 1300000 64016 1364016  1364016 
        

Дүн 
 
 

92090000 8338318 100428318 13104539 87323779 
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зардалд 1950.0 мянган төгрөг, урсгал засварын зардалд 1760.0 мянган төгрөг, 

дотоод албан томилолтын зардалд 750.0 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн 

ажил үйлчилгээний зардалд 6989.8 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад 

зардалд 5000.0 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ.  

Авлага 2016 оны эхэнд 1000.0 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст өөрчлөлт 

ороогүй байна. Тус онд өр төлбөргүй ажилласан байна.  

Үндсэн хөрөнгө 2016 онд 628775.6 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 

691854.6 мянган төгрөг болж 63079.0 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. 

Тайлант онд 51856.2 мянган төгрөгийн элэгдэл байгуулж, хуримтлагдсан 

элэгдэл 371426.2 мянган төгрөг болсон байна. 

2017 онд улсын төсвөөс 236669.6 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч үйл 

ажиллагаа явуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 236669.5 мянган төгрөгийн төсөв 

бүрдүүлэн зарцуулсан байна. 

Цалингийн зардалд 150294.9 мянган төгрөг, НДШ-д 16532.4 мянган төгрөг, 

гэрэл цахилгааны зардалд 1432.2 мянган төгрөг, түлш халаалтын зардалд 9726.0 

мянган төгрөг, цэвэр бохир усны зардалд 446.4 мянган төгрөг, бичиг хэргийн 

зардалд 614.9 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 11257.0 мянган төгрөг, 

шуудан холбоо, интернэтийн зардалд 712.8 мянган төгрөг, хог хаягдал зайлуулах, 

хортон мэрэгчдийн устгал ариутгалын зардалд 1010.8 мянган төгрөг, эм 

бэлдмэлийн зардалд 12750.0 мянган төгрөг, хоол хүнсний зардалд 5000.0 мянган 

төгрөг, нормын хувцас, зөөлөн эдэлэлийн зардалд 1950.0 мянган төгрөг, урсгал 

засварын зардалд 760.6 мянган төгрөг, дотоод албан томилолтын зардалд 926.4 

мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардалд 12556.7 мянган 

төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 1000.0 мянган төгрөг, нэг удаагийн 

тэтгэмж урамшуулалд 5400.0 мянган төгрөг, банк санхүүгийн хураамжийн зардалд 

148.5 мянган төгрөг, дотоод эх үүсвэр хөтөлбөрт 4150.0 мянган төгрөгийг тус тус 

зарцуулжээ. 

Авлага 2017 оны эхэнд 1000.0 мянган төгрөг байсан ба оны эцэст өөрчлөлт 

ороогүй байна. Тайлант онд өр төлбөргүй ажилласан байна.  

Үндсэн хөрөнгө 2017 онд 691854.6 мянган төгрөг байснаа оны эцэст 692554.6 

мянган төгрөг болж 700.0 мянган төгрөгөөр өссөн байна. 

Тус онд 52657.7 мянган төгрөгийн элэгдэл байгуулж, хуримтлагдсан элэгдэл 

424083.8 мянган төгрөг болжээ. 

2018 онд улсын төсвөөс 244329.1 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч үйл 

ажиллагаа явуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 244329.1 мянган төгрөгийн төсөв 

бүрдүүлэн зарцуулсан байна.  
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Цалингийн зардалд 150533.1 мянган төгрөг, НДШ-д 13880.8 мянган төгрөг, 

гэрэл цахилгааны зардалд 1432.2 мянган төгрөг, түлш халаалтын зардалд 10051.2  

мянган төгрөг, цэвэр бохир усны зардалд 121.2 мянган төгрөг, бичиг хэргийн 

зардалд 753.5 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 11636.1 мянган төгрөг, 

шуудан холбоо, интернэтийн зардалд 399.0 мянган төгрөг, хог хаягдал зайлуулах, 

хортон мэрэгчдийн устгал ариутгалын зардалд 731.8 мянган төгрөг, эм 

бэлдмэлийн зардалд 17140.1 мянган төгрөг, хоол хүнсний зардалд 4787.1 мянган 

төгрөг, нормын хувцасны зардалд 1950.0 мянган төгрөг, багаж техник хэрэгслийн 

зардалд 1693.5 мянган төгрөг, урсгал засварын зардалд 617.1 мянган төгрөг, 

дотоод албан томилолтын зардалд 736.0 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн 

ажил үйлчилгээний зардалд 17672.1 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад 

зардалд 9906.3 мянган төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмжийн зардалд 288.1 мянган 

төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 

Авлага 2018 онд оны эхэнд 1000.0 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 1125.7  

мянган төгрөг болж, 125.7 мянган төгрөгөөр өссөн, тухайн онд өр төлбөргүй  

ажилласан байна. 

Үндсэн хөрөнгө 2018 онд 692554.6 мянган төгрөг байснаа оны эцэст 275523.6 

мянган төгрөг болж 417031.0 мянган төгрөгөөр буурсан байна. Үндсэн хөрөнгийн 

дахин үнэлгээгээр 541540.6 мянган төгрөгийн хорогдлыг хасч, 19513.0 мянган 

төгрөгийн хөрөнгө акталжээ.  

Тайлант онд дахин үнэлгээгээр 116657.6 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн 

байна. Мөн 1910.0 мянган төгрөгийн хөрөнгө худалдан авч, 25455.0 мянган 

төгрөгийн хөрөнгийг үнэ төлбөргүйгээр хүлээн авч нэмэгдүүлсэн байна. Үндсэн 

хөрөнгийн хуримтлагдсан элэгдэл 89424.0 мянган төгрөг болсон байна. 

2019 онд төсвөөс 349947.8 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч үйл ажиллагаа 

явуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 349947.8 мянган төгрөгийн төсөв бүрдүүлэн 

зарцуулсан байна. 

Цалингийн зардалд 219078.0 мянган төгрөг, НДШ-д 30589.6 мянган төгрөг, 

гэрэл цахилгааны зардалд 1432.2 мянган төгрөг, түлш халаалтын зардалд 11726.0 

мянган төгрөг, цэвэр бохир усны зардалд 446.4 мянган төгрөг, бичиг хэргийн 

зардалд 2095.7 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 13985.7 мянган төгрөг, 

шуудан холбоо, интернэтийн зардалд 2000.0 мянган төгрөг, хог хаягдал зайлуулах, 

хортон мэрэгчдийн устгал ариутгалын зардалд 2500.0 мянган төгрөг, эм 

бэлдмэлийн зардалд 24997.2 мянган төгрөг, хоол хүнсний зардалд 6910.5 мянган 

төгрөг, нормын хувцас, зөөлөн эдэлэлийн зардалд 3500.0 мянган төгрөг, эд 

хогшил, урсгал засварын зардалд 4715.0 мянган төгрөг, дотоод албан томилолтын 

зардалд 1800.0 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардалд 



 Санхүүгийн хяналт, аудитын алба                                  Санхүүгийн хяналт шалгалт-Дуут сум  2016-2019 

Хуудас | 18  
 

17526.6 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 8377.5 мянган төгрөгийг 

тус тус зарцуулжээ. 

Авлага 2019 оны эхэнд 1125.7 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 1000.0 

мянган төгрөг болж 125.7 мянган төгрөгөөр буурсан, оны эхэнд өглөггүй байсан 

бол оны эцэст 4326.5 мянган төгрөг болж 4326.5 мянган төгрөгөөр өссөн байна.  

Үндсэн хөрөнгө 2019 онд 275523.6 мянган төгрөг байснаа оны эцэст 319094.8 

мянган төгрөг болж 43571.2 мянган төгрөгөөр өссөн байна. 

Тус онд 11512.0 мянган төгрөгийн хөрөнгө худалдан авч, 32059.2 мянган 

төгрөгийн хөрөнгийг үнэ төлбөргүй хүлээн авч бүртгэжээ. Тайлант онд 51240.3 

мянган төгрөгийн элэгдэл байгуулж, хуримтлагдсан элэгдэл 140664.3 мянган 

төгрөг болжээ. 

Орон тоо 24 ажилтантайгаар батлагдаж 2016-2019 онд 19 орон тоотой 3 

гэрээт ажилтантайгаар ажиллаж иржээ.  

Өмнөх шалгалтын талаар: 

2016 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар “Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт 

өгсөн байна. 

2017, 2018, 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар “Зөрчилгүй” санал 

дүгнэлт өгсөн байна. 

2016 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар хүнсний материалыг зах зээлийн 

үнээс өндөр үнээр нийлүүлсэн, Эрүүл мэндийн яамнаас ирсэн хөрөнгийг 

бүртгээгүй зэрэг зөрчил илрүүлж, 493550 төгрөгийн төлбөрийн акт тогтоосныг 

барагдуулж ажилласан байна.  

2017 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар орлого дутуу бүртгэсэн 1.6 сая, 

өглөг бүртгээгүй 0.36 сая төгрөгийн зөрчил илэрснийг залруулсан байна.  

Бараа материал дансны түлш, шатахуун, эм, хоол, бичиг хэрэг зэргийг тулган 

баталгаажуулалт хийхэд 12.7 сая төгрөгийн эм орлого авч бүртгэсэн боловч эмийн 

тайлан гаргаагүй зөрчил илрүүлж, зөвлөмж өгсөн байна. 

2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар авлагыг тооцоо нийлсэн актаар 

баталгаажуулаагүй, мал амьтан бүртгэлтэй байгаа боловч тоо толгой хэд байгаа 

нь тодорхой бус, тооллого хийгээгүй зэрэг зөрчлүүд илрүүлж зөвлөмж өгсөн байна. 

Мөн Засгийн газрын санг ашиглах эрхтэй газрын үнэлсэн дүнгээр өсгөөгүй, 

өмч өөрчлөлтийн тайланд өөрчлөлтийн бүртгэлийг хүлээн зөвшөөрөөгүй, дээд 

шатны байгууллагаас үнэ төлбөргүй шилжүүлж өгсөн хөрөнгийг данс бүртгэлд 

тусгахдаа тооцоо нийлж актаар баталгаажуулаагүй, үндсэн хөрөнгө орлого авах 

тушаал шийдвэр гаргаагүй, үнийн дүнг зөрүүтэй бүртгэсэн, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийг илүү шилжүүлсэн 125.0 мянган төгрөгийг санхүүгийн тайланд авлагаар 
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бүртгээгүй, тооцоо нийлж актаар баталгаажуулаагүй зэрэг зөрчил илрүүлж, 

залруулга хийсэн байна.  

2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар 4559.7 мянган төгрөгийн зөрчил 

илэрснээс 0.3 мянган төгрөгийн төлбөрийн акт тогтоож, 3308.0 мянган төгрөгийн 

албан шаардлага, давтан гаргахгүй байх талаар 1 зөвлөмж өгсөн байна. 

Шатахуун зарцуулалтын тооцоог шалгахад жолоочийн тооцоог цаг тухайд нь 

бодоогүй, норм баримтлаагүйтэй холбоотой 124 литр бензин хэтрүүлэн 

зарцуулсан, сумын хүүхдийн Цэцэрлэгээс авах халаалтын тогооны үнэ болох 

насжсан авлага 1000.0 мянган төгрөгийн авлага барагдахгүй байгаа, тендерийн 

бус аж ахуйн нэгжүүдээс хэрэгцээ шаардлага байхгүй 3308.0 мянган төгрөгийн эм, 

эмнэлгийн хэрэгслүүдийг худалдан авсан зэрэг зөрчлүүдийг илрүүлж, зөвлөмж өгч 

зөрчлийг арилгуулахаар шийдвэрлэсэн байна. 

Ховд аймгийн Татварын хэлтсээс 2012-2016 оны баримтанд татварын хяналт 

шалгалт хийж, 6180085 төгрөгийн зөрчил илрүүлж, 618009 төгрөгийн нөхөн татвар, 

211513 төгрөгийн алданги, 185403 төгрөгийн торгууль, нийт 1014924 төгрөгийн 

төлбөрийн акт тогтоосныг 2017 оны 12 дугаар сард бүрэн барагдуулжээ. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар: 

Энэ удаагийн шалгалтаар дараах зөрчил дутагдал илэрлээ.Үүнд: 

1. Шатахууны тооцоо бодоогүй, автомашинд сэлбэг, хэрэгсэл, дугуй, 

аккумлятор зэрэг 4913000 төгрөгийн хугацаатай эд анги тавьж олгохдоо норм, 

норматив тооцоогүй, тооцоо бодоогүй нь Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 19 дүгээр 

тушаал, Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 390 дүгээр тушаалыг 

2. 2016-2019 оны хооронд анхан шатны баримт дутуу буюу томилолтоор 

ажилласан тухай илтгэх хуудас, тайлангүй байхад 1768000 төгрөгийн томилолтын 

зардал олгосон нь Засгийн газрын 1995 оны 218 дугаар тогтоолын 1 дүгээр 

хавсралтын 12 дахь заалт, 2019 оны 6 дугаар тогтоолын хавсралтын 2.10 дахь 

заалтуудыг 

3. Төсвийн жилийн эхэнд батлагдсан төсөвт багтаан ажиллагсдын цалин, 

нэмэгдэл хөлсийг тогтоогоогүй нь Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.3 

дахь заалтыг   

4. Тушаалын үндэслэх хэсэгт буруу хууль эрх зүйн актууд бичсэн, санхүүгийн 

баримтанд байгаа зарим тушаалууд байгууллагын архив дахь тушаалуудаас 

зөрүүтэй, өөр дугаартай байгаа, ажилтнуудад урамшуулал олгохоор тушаал 

гаргахдаа /улирлын мөнгөн урамшууллын тушаал гаргасан байхад, үр дүнгийн 

гэрээний биелэлтийн дагуу гэж ахин тушаал гаргадаг/ давхардуулж гаргасан, 

албан бичгийн бланкаар тушаал гаргасан, тушаал шийдврийг гарын үсэг зурж, 

тамга тэмдэгээр баталгаажуулаагүй байгаа зэрэг нь Архивын ерөнхий газрын 
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даргын 2009 оны 68 дугаар тушаалаар баталсан “Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн 

заавар”, Засгийн газрын 2012 оны 150 дугаар тогтоол, 2019 оны 5 дугаар 

тогтоолын 3 дугаар хавсралтыг  

5. 2017-2019 оны хооронд төсвийн хөрөнгөөр худалдаж авсан хөрөнгүүдийг 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэргүйгээр бүртгэсэн нь Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.3 дахь заалтыг 

6. Тендерийн эмээр үйлчилсний хөлсийг олгохдоо гэрээ байгуулаагүй, 

төлбөр тооцоог бичгээр тохиролцоогүй нь Иргэний хуулийн 344, 350, 351, 352 

дугаар зүйлүүдийг 

7. 2017 онд бэлэн мөнгөний тайланг дансны хуулгатай тулгаж шалгахад 

кассын орлогыг алдаатай тайлагнасан нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 

13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.6 дахь заалтуудыг 

8. 2017, 2018 оны 7 дугаар сард Тогооч О-д 810400 төгрөгийн цалин хөлс 

олгоогүй, ээлжийн амралтын хугацаа дууссан байхад ажлын байраар хангаж, 

цалин хөлс олгоогүй нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2, 49 

дүгээр зүйлийн 49.1 дэх заалтуудыг 

9. 2017 оны 2 дугаар сард Сувилагч С-д ТҮЭМ-4-2 дахь шатлалаар тооцон 

41816 төгрөг, Ө-д тушаал шийдвэргүйгээр ТҮЭМ-2-5 дахь шатлалаар тооцон 

65370 төгрөг, үйлчлэгч Ч-д тушаал шийдвэргүйгээр ТҮ-2-5 дугаар шатлалаар 

тооцон 49769 төгрөг, 2017 оны 3 дугаар сард үйлчлэгч О-д тушаал шийдвэргүйгээр 

12924 төгрөгийн цалин хөлсийг тус тус илүү олгосон нь Төсвийн тухай хуулийн 16 

дугаар зүйлийн 16.5.3 дахь заалт, Засгийн газрын 2007 оны 354 дүгээр тогтоолын 

5, 7 дугаар хавсралтуудыг, Засгийн газрын 2014 оны 75 дугаар тогтоолын 4, 6 

дугаар хавсралтуудыг 

10. 2017 оны 5 дугаар сард Сувилагч Ө-д тушаал шийдвэргүйгээр 70469 

төгрөг олгосон нь Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.3 дахь заалтыг 

11. 2017 оны 9-12 саруудад Дүн бүртгэгч бага эмч Б-д хөдөө орон нутагт 

ажилласны нэмэгдлийг 15%-иар тооцон 88885 төгрөг дутуу олгосон Засгийн 

газрын 2001 оны 90 дүгээр тогтоолыг  

12. 2017 оны 8 дугаар сард 196000 төгрөгийн, 9 дүгээр сард Жолооч Б-д 

94000 төгрөгийн, нийт 290000 төгрөгийн албан томилолт олгохдоо анхан шатны 

баримтгүйгээр олгосон нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар 

зүйлийн 13.1, 13.7 дахь заалтууд Засгийн газрын 1995 оны 218 дугаар тогтоолын 1 

дүгээр хавсралтын 12 дахь заалт, 2019 оны 6 дугаар тогтоолын хавсралтын 2.10 

дахь заалтуудыг 

13. 2017 онд Бага эмч Б, Багийн эмч Э, Багийн эмч Э нар сахилгын 

шийтгэлтэй байхад 2017 оны 12 дугаар сард төрийн албан хаагчид олгох нэг 
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удаагийн урамшуулалд 810000 төгрөг олгосон нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар 

зүйлийн 6.4.1 дэх заалт, 16 дугаар зүйлийн 16.5.4, 16.5.6 дахь заалт, Улсын Их 

Хурлын 2017 оны 67 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2017 оны 12 дугаар сарын 06-

ны өдрийн хуралдааны 52 дугаар тэмдэглэлийг  

14. 2018 оны 1, 8 дугаар саруудад Б-д ажил хавсарсны нэмэгдлийг олгохдоо 

тушаал шийдвэрээс /23475+89988/ 113463 төгрөгийг илүү тооцон, 2018 оны 10 

дугаар сард Жолооч Б-д ээлжийн амралттай байх хугацаанд 5 өдрийн цалин 

давхардуулан 121483 төгрөг илүү тооцон олгосон нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 

49 дүгээр зүйлийн 49.1 дэх заалт, 55 дугаар зүйлийн 55.1 дэх заалт, Эрхлэгч 

эмчийн 2018 оны А/19 дүгээр тушаалыг 

15. 2018 оны 11 дүгээр сард Багийн эмч Э-д ээлжийн амралттай байх 

хугацаанд 1 өдрийн цалин илүү тооцон 30236 төгрөг, Сувилагч С-д ээлжийн 

амралттай байх хугацаанд 1 өдрийн цалин давхардуулан 30236 төгрөг, 2017 оны 

10 дугаар сард үйлчлэгч О-д ээлжийн амралттай байх хугацаанд 2 өдрийн цалин 

давхардуулан 41360 төгрөг илүү олгосон нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 49 дүгээр 

зүйлийн 49.1 дэх заалт, 55 дугаар зүйлийн 55.1 дэх заалтыг 

16. 2019 оны 12 дугаар сард Өлзийт хонгор жинст ХХК-д 1399375 төгрөгийн 

нүүрсний үнэ шилжүүлснээс 728875 төгрөгийн нүүрс орлогод бүртгэж аваагүй, 

нүүрс аваагүй, нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны баримтыг хуурамчаар 

бүрдүүлсэн байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 

13.1, 13.6, 13.7 дахь заалтуудыг 

17.   Галч нарт хор саармагжуулах бүтээгдэхүүнийг норм нормативт 

хэмжээгээр олгоогүй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хувцас хэрэгслээр хангаж 

ажиллаагүй байна. 

 Дээрх зөрчлүүдтэй холбоотой нийт 20 хүн байгууллагтай 9986286 төгрөгийн 

зөрчил илэрснээс 2406001 төгрөгийг орон нутгийн төсвийн орлогод, 899285 

төгрөгийг буцаан олгууулахаар шийдвэрлэж, улсын ахлах байцаагчийн 6 акт 

тогтоолоо. 

Дүгнэлт:  

 Тус байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналт 

суларсан, бараа материалын тайлан нэн ялангуяа эмийн тайлан, шатахуун, 

түлшний тайлан гаргалт хангалтгүй, анхан шатны баримтын бүрдэл дутуу, төсвийн 

хөрөнгийг зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулаагүй байна. 

Цаашид авах арга хэмжээний санал: 

1. Галч нарт хор саармагжуулах бүтээгдэхүүнийг олгохдоо Хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.9 дэх заалт, 
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Эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 171 дугаар тушаалыг 1 дэх 

заалтыг мөрдөх. 

2. Ээлжийн амралт эдлэж дуусмагц ажилтныг ажлын байраар хангах. 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийг мөрдөж ажиллах. 

3. Бараа материал, шатахууны тооцоог сар, улирал бүр хийж хэвших, 

Төсвийн байгууллагуудад зарцуулж байгаа түлшний тооцоог өдөр бүр үйлдэж 

тооцоо хийх, автомашинд сэлбэг хэрэгсэл олгохдоо норм, норматив тооцож, 

тооцоо бодох, анхан шатны баримт бүрдээгүй ажил гүйлгээг хийхгүй байх, Нягтлан 

бодох бүртгэлийн тухай хуулийг мөрдөж ажиллах.  

4. Санхүүгийн жилд үүссэн өр, авлагыг барагдуулах, хойшид авлага, өр 

төлбөр үүсгэлгүй санхүүгийн хариуцлагатай ажиллах. 

5. Цалин хөлсийг тайлант оны эхэнд тогтоох, түүний дагуу бодож, 

тооцооллын алдаа гаргахгүй байхад анхаарах. 

6. Бараа материалын тайланг /эм, хоол, шатахууны тайлан/ стандартын дагуу 

үнэн зөв гаргах, НББОУС, нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжинд нийцүүлэн 

бэлтгэх. 

 5.6. Ерөнхий боловсролын сургууль 

Төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар: 

Тус сургууль нь 2016 онд улсын төсвөөс 503751.1 мянган төгрөг, өөрийн 

орлогоор 100.0 мянган төгрөг, нийт 503851.1 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар 

төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 506251.1 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 100.0 мянган 

төгрөг, нийт 506251.1 мянган төгрөгийн зардал гаргаж үйл ажиллагаа явуулжээ.  

Тус онд цалингийн зардалд 352182.1 мянган төгрөг, НДШ-д 40345.8 мянган 

төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 33413.1 мянган төгрөг, бичиг 

хэргийн зардалд 272.4 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 1322.0 мянган 

төгрөг, шуудан холбооны зардалд 581.4 мянган төгрөг, ном хэвлэлд 209.5 мянган 

төгрөг, хог хаягдал устгах цэвэрлэх зардалд 142.5 мянган төгрөг, бага үнэтэй 

түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлсэд 727.9 мянган төгрөг, эм бэлдмэл, эмнэлэгийн 

хэрэгсэлд 172.1 мянган төгрөг, хоол хүнсний зардалд 38685.6 мянган төгрөг, 

нормын хувцас зөөлөн эдлэлийн зардалд 1020.0 мянган төгрөг, урсгал засварт 

412.6 мянган төгрөг, томилолтын зардалд 251.4 мянган төгрөг, Эд хогшил 

худалдан авах зардал 12425.0 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 

үйлчилгээнд 560.5 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 12166.0 

мянган төгрөг, хичээл сургалт үйлдвэрийн зардалд 8397.0 мянган төгрөг, хөдөө 

орон нутагт тогтвортой ажилласны тэтгэмжийн зардалд /2 багшид/ 3064.2 мянган 

төгрөг, нийт 782663.7 мянган төгрөг зарцуулжээ. 
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Оны эхэнд авлага 511.6 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 611.6 мянган 

төгрөг болж, 100.0 мянган төгрөгөөр өссөн байна.  

Оны эхэнд 21359.9 мянган төгрөгийн өглөгтэй байсан бол оны эцэст 4616.5 

мянган төгрөг болж, 16743.4 мянган төгрөгөөр буурсан байна.  

2016 оны эхэнд үндсэн хөрөнгө 1111227.5 мянган төгрөг байсан бол оны 

эцэст 1121157.0 мянган төгрөг болж 9929.5 мянган төгрөгөөр өссөн байна.  

Тайлант онд үндсэн хөрөнгө 18168.5 мянган төгрөгөөр нэмэгдэж, 8239.0 

мянган төгрөгийн хөрөнгийг акталжээ. Мөн тайлант онд 37851.9 мянган төгрөгийн 

хөрөнгийн элэгдлийн зардал бүртгэж, 756072.6 мянган төгрөгийн хуримтлагдсан 

элэгдэлтэй болжээ. 

2017 онд улсын төсвөөс 553988.0 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 100.0 

мянган төгрөг, нийт 554088.0 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөж, 

гүйцэтгэлээр 553987.1 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 100.0 мянган төгрөг, нийт 

554087.1 мянган төгрөгийн зардал гаргаж үйл ажиллагаа явуулжээ.  

Тус онд цалингийн зардалд 343602.0 мянган төгрөг, НДШ-д 37198.6 мянган 

төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 39717.8 мянган төгрөг, бичиг 

хэргийн зардалд 838.8 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 3032.4 мянган 

төгрөг, шуудан холбооны зардалд 360.6 мянган төгрөг, ном хэвлэлд 216.4 мянга, 

хог хаягдал устгах цэвэрлэх зардалд 117.3 мянган төгрөг, эм бэлдмэл, эмнэлэгийн 

хэрэгсэлд 178.5 мянган төгрөг, хоол хүнсний зардалд 35310.2 мянган төгрөг, 

нормын хувцас зөөлөн эдлэлийн зардалд 1029.1 мянган төгрөг, урсгал засварт 

6590.7 мянган төгрөг, томилолтын зардалд 2167.6 мянган төгрөг, бусдаар 

гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамжинд 100.0 мянган төгрөг, Бага 

үнэтэй түргэн элэгдэх зардал 719.0 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад 

зардалд 460.9 мянган төгрөг, хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардалд 1991.3 

мянган төгрөг, төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж урамшуулалд 8301.4 мянган төгрөг, 

тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжинд 17440.1 мянган төгрөг, 

хөдөө орон нутагт тогтвортой ажилласны тэтгэмжийн зардалд 42114.4 мянган 

төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулалын зардалд 12600.0 мянган 

төгрөг, нийт  882703.8  мянган төгрөг зарцуулжээ. 

2017 оны эхэнд авлага 611.6 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 511.6 

мянган төгрөг болж, 100.0 мянган төгрөгөөр буурсан байна. 

Өглөг оны эхэнд 4616.5 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст өөрчлөлт 

ороогүй байна. 

2017 оны эхэнд үндсэн хөрөнгө 1121157.0 мянган төгрөг байсан бол оны 

эцэст 1121157.0 мянган төгрөг байна.  
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Мөн тайлант онд 36740.4 мянган төгрөгийн хөрөнгийн элэгдлийн зардал 

бүртгэж, 792813.0 мянган төгрөгийн хуримтлагдсан элэгдэлтэй болжээ. 

2018 онд улсын төсвөөс 532543.6 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 100.0 

мянган төгрөг, нийт 532643.6 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөж, 

гүйцэтгэлээр улсын төсвөөс 532543.4 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 100.0 мянган 

төгрөг, нийт 532643.4 мянган төгрөгийн зардал гаргаж үйл ажиллагаа явуулжээ.  

Тус онд цалингийн зардалд 353109.0 мянган төгрөг, НДШ-д 41302.6 мянган 

төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 40871.6 мянган төгрөг, бичиг 

хэргийн зардалд 236.3 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 2316.7 мянган 

төгрөг, шуудан холбооны зардалд 457.0 мянган төгрөг, ном хэвлэлд 170.2 мянган 

төгрөг, хог хаягдал устгах цэвэрлэх зардалд 99.6 мянган төгрөг, бага үнэтэй түргэн 

элэгдэх ахуйн эд зүйлсэд 1151.6 мянган төгрөг, эм бэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгсэлд 

187.6 мянган төгрөг, хоол хүнсний зардалд 35545.0 мянган төгрөг, нормын хувцас 

зөөлөн эдлэлийн зардалд 1534.4 мянган төгрөг, урсгал засварт 571.1 мянган 

төгрөг, томилолтын зардалд 343.4 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 

үйлчилгээний зардал 44.5 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 431.0 

мянган төгрөг, хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардалд 1991.3 мянган төгрөг, 

Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж 37724.3 мянган төгрөг төрөөс 

иргэдэд олгох тэтгэмж урамшуулал 9402.4 мянган төгрөг, хөдөө орон нутагт 

тогтвортой ажилласны тэтгэмжийн зардалд 3650.7 мянган төгрөг нэг удаагийн 

тэтгэмж шагнал урамшуулал 1503.2 нийт 532643.4 мянган төгрөг зарцуулжээ. 

2018 оны эхэнд 511.6 мянган төгрөгийн авлагатай байсан бол оны эцэст 

бүрэн барагдсан байна. 

2018 онд өр төлбөр үүсгэлгүй ажилласан байна. 

2018 оны эхэнд үндсэн хөрөнгө 1121157.0 мянган төгрөг байсан бол оны 

эцэст 528673.7  мянган төгрөг болж, 592483.3 мянган төгрөгөөр өссөн байна.  

Тайлант онд 50208.5 мянган төгрөгөөр нэмэгдэж, 1306.8  мянган төгрөгийн 

хөрөнгийг акталж, дахин үнэлгээний хорогдуулга 641384.9 мянган төгрөг, нийт 

642691.7 мянган төгрөгөөр буурсан байна. Мөн тайлант онд 35897.4  мянган 

төгрөгийн хөрөнгийн элэгдэл байгуулж, 172752.8 мянган төгрөгийн хуримтлагдсан 

элэгдэлтэй болжээ. 

2019 онд улсын төсвөөс 526391.8 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 100.0 

мянган төгрөг, орон нутгийн төсвөөс 38640.4 мянган төгрөг, нийт 565132.2 мянган 

төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр улсын төсвөөс 526431.2 

мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 100.0 мянган төгрөг, орон нутгийн төсвөөс 38640.4 

мянган төгрөг, нийт 565171.6 мянган төгрөгийн зардал гаргаж үйл ажиллагаа 

явуулжээ.  
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Нэмэлт санхүүжилтээр дээд шатны төсвийн захирагчийн хуваарилсан 

хөрөнгө 1069.7 мянган төгрөгөөр санхүүжүүлсэн байна.  

Тус онд цалингийн зардалд 430672.6 мянган төгрөг, НДШ-д 53654.7 мянган 

төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 36995.6 мянган төгрөг, бичиг 

хэргийн зардалд 236.4 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 1226.4 мянган 

төгрөг, шуудан холбооны зардалд 438.2 мянган төгрөг, ном хэвлэлд 210.1 мянган 

төгрөг, хог хаягдал устгах цэвэрлэх зардалд 113.8 мянган төгрөг, бага үнэтэй 

түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлсэд 694.3 мянган төгрөг, эм бэлдмэл, эмнэлэгийн 

хэрэгсэлд 186.0 мянган төгрөг, хоол хүнсний зардалд 25309.8 мянган төгрөг, 

нормын хувцас зөөлөн эдлэлийн зардалд 1020.7 мянган төгрөг, урсгал засварт 

2814.7 мянган төгрөг, томилолтын зардалд 153.2 мянган төгрөг аудитын зардалд 

325.3 мянган төгрөг  бараа үйлчилгээний бусад зардалд 490.3 мянган төгрөг, 

хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардалд 2204.5 мянган төгрөг  төрөөс иргэдэд 

олгох тэтгэмж урамшуулал 8425.0 мянган төгрөг тус тус зарцуулжээ. 

Тайлант оны эцэст авлага, өглөггүй болсон байна. 

2019 оны эхэнд үндсэн хөрөнгө 528673.7  мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 

515009.5 мянган төгрөг болж 13664.2 мянган төгрөгөөр буурсан байна.  

Тайлант онд 10795.0 мянган төгрөгөөр нэмэгдэж, 24459.1 мянган төгрөгийн 

хөрөнгийг акталжээ. Мөн тайлант онд 32032.3 мянган төгрөгийн хөрөнгийн элэгдэл 

байгуулж,183852.2 мянган төгрөгийн хуримтлагдсан элэгдэлтэй болжээ. 

Өмнөх шалгалтын талаар: 

2016-2018 онуудад санхүүгийн тайланд аудитаар “Хязгаарлалттай” санал 

дүгнэлт авсан байна. 

Харин 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт 

авсан байна. 

2017 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар дараа жилийн төсвийн төсөл, 

5000.0 мянган төгрөгөөс дээш орлогын гүйлгээ мэдээллээгүй зөрчил илрүүлж 

зөвлөмж өгсөн байна. 

2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар хүүхдийн нэг өдрийн хоолны 

төсөвт өртгөөр тооцсон нормативт зардлаас хэтрүүлэн бэлтгэн нийлүүлэгчид 

6036.0 мянган төгрөгийн хүнсний материалын үнэ шилжүүлсэн, нүүрсний норм 

тооцоогүй, түүний зарцуулалтанд тавих дотоод хяналт сул, үлдэгдлийг 

баталгаажуулаагүйтэй холбоотой нормоос хэтрүүлж түлсэн нүүрсний үнэ 9045.0 

мянган төгрөг, зарим нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний материалын зарлага 

няравын тайлан, тогоочийн хоолны талонтай тулгахад 212.5 мянган төгрөгөөр 

зөрүүтэй тайлагнасан, шилэн дансны нэгдсэн сайтаас хянаж үзэхэд дараа жилийн 

төсвийн төсөл, санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт, ХАА-ны тайлан зэргийг шилэн 
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дансанд байршуулаагүй зэрэг зөрчилүүд илрүүлж, зөвлөмж өгч албан шаардлага 

хүргүүлсэн байна. 

2019 оны  санхүүгийн тайлангийн аудитаар нүүрсний тооцоо бодоогүй, норм 

баримталж зарцуулаагүй зөрчил илрүүлж албан шаардлага хүргүүлж, дотуур 

байрны хүүхдийн хоолны нормативт зардлыг 1344.1 мянган төгрөгөөр хэтрүүлэн 

зарцуулсан зөрчил илрүүлж холбогдох тогтоол тушаалыг мөрдөж ажиллах 

зөвлөмж өгсөн байна. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар: 

Энэ удаагийн шалгалтаар дараах зөрчлүүд илэрлээ. Үүнд: 

1. Сургуулийн захирал Э-д аймгийн Засаг даргын 2017 оны 10 сарын 27-ны 

өдрийн А/558 тоот захирамжаар сахилгын шийтгэл ноогдуулсан байхад 2017 оны 

12 сард төрийн албан хаагчид олгох нэг удаагийн мөнгөн урамшуулал 270000 

төгрөг олгосон нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 131 дүгээр зүйлийн 131.4 дэх заалт, 

Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 дэх заалт, 16 дугаар зүйлийн 16.5.4, 

16.5.6 дахь заалт, Улсын их хурлын 2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 67 

дугаар тогтоол, Засгийн газрын хуралдааны 2017 оны 12 сарын 6-ны өдрийн 52 

дугаар тэмдэглэлийг 

2. Боловсрол соёлын газрын даргын 2015 оны 11 сарын 24-ний өдрийн А/50 

тоот тушаалаар тус сургуулийн захирлаар ажиллаж байсан О-д 2016 оны 10, 11, 

12 саруудад зэргийн нэмэгдэлд 330324 төгрөг, захирал Э-д 110108 төгрөг нийт 

440432 төгрөгийг мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэлд олгосон нь Төсвийн тухай 

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

заалт, Боловсролын тухай хуулийн 28.1.2 дахь заалт, Сургуулийн өмнөх 

боловсролын тухай хуулийн 12.2, 12.3 дахь заалт, Боловсрол шинжлэх ухааны 

сайдын 2014 оны А/52 тоот тушаалын 1 дэх заалтуудыг  

3. Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол зөрчиж шинэ жилийн арга хэмжээнд 

2016 онд 1741085 төгрөг, 2017 онд 600915 төгрөгийг тус тус зарцуулсан нь 

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, Монгол улсын 

Засгийн газрын 147-р тогтоолын 4 дэх, УИХ-ын 2016 оны 47 дугаар тогтоолын 

2.в.2, 2.в.5 дах заалт, Сангийн сайдын 2014 оны 122 тоот тушаалын нэг дэх 

хэсгийн 4 дэх заалтыг, нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар 

зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 дахь заалт, 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэхь заалтыг 

4. Захирлаар ажиллаж байсан О-д 2016 оны 07, 08 дугаар саруудад амраагүй 

хугацаанд Засаг даргын захирамжаар үндсэн цалин, амралт олгосон боловч 2016 

оны 07 сард  90-р тогтоолд 110108 төгрөг,  ур чадварт 212875 төгрөг, 8 сард ур 

чадварын нэмэгдэлд 220216 төгрөг, 90-р тогтоолын нэмэгдэлд 110108 төгрөг нийт 

653307 төгрөгийг амралт, цалинтай давхардуулан олгосон нь Нягтлан бодох 
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бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 дахь заалт, 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1 дэх заалтыг 

5. 2017 оны 06 сард захирал Э-д 37 хоногоор амралт бодож олгосон байтал 

амралт цалинг 18 хоногоор амралт цалинг давхардуулан 851562 төгрөг, 2017 оны 

07-08 сард 90-р тогтоолын нэмэгдэлд 112079 төгрөг, 2017 оны 08 сард ур чадвар 

тушаалгүй 103406 төгрөг 7, 8 саруудад үр дүнгийн нэмэгдэлийг 20 хувиар буюу 

158555 төгрөгөөр, 2018 оны 07 сарын цалин 8 өдрийн цалин гарсан байтал 90-р 

тогтоолын нэмэгдэл цалинд 146811 төгрөг, ур чадварт 94995 төгрөг,  07 сард үр 

дүнгийн нэмэгдэлд 51816 төгрөг, 2018 оны 08 сард 90-р тогтоолын нэмэгдэлд 

36703 төгрөг, 2018 оны 08 сард ур чадварын нэмэгдэлд 110108 төгрөг нийт 

1666035 төгрөгийг илүү тооцон амралтын цалин, үндсэн цалингийн нэмэгдэлтэй 

давхардуулан олгосон нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар 

зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 дахь заалт, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 

49.1 дэх заалтыг, Засгийн газрын 2017 оны 346-р тогтоолын  2.6 дахь заалтыг 

6. Дотуур байрны хүүхдийн хоолны талонд хүнсний материалыг байрны 

хүүхдийн ирцийн бүртгэлээс илүү тооцон 166850 төгрөгийг илүү бичсэн, хоолны 

зардлын нормативээс хэтрүүлсэн зэрэгтэй холбоотой 411235 төгрөг нийт бичсэн 

нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 

дахь заалт, Засгийн газрын 2012 оны 106 дугаар тогтоолыг  

7. Татварын улсын байцаагчийн 2017 оны 05 сарын 31-ны 160019629 тоот 

актаар тогтоосон 628209 төгрөгийн ХХОАТ-ыг байгууллагаас төлүүлсэн нь Нягтлан 

бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 дахь заалт, 

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалтуудыг  

8. Э-д 2018 оны 11 сарын 01-ны өдрийн 6/29 тоотоор нэг удаагийн тэтгэмж 

олгож өндөр насны тэтгэвэр олгосон байтал 2018 оны 11 сарын 01 Б/30 тоотоор 

дахин томилохдоо цалингийн сүлжээг 561048 төгрөгөөр илүү тооцон олгосон нь 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 дахь 

заалт, Төрийн албаны тухай хуулийн 46.2.2, Боловсролын тухай хуулийн 43 дугаар 

зүйлийн 43.1.4 дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь 

заалтуудыг  

9. Сургуулийн эмч А-г ТҮ-5-1 дахь шатлалаар цалинжих байтал ТҮ-6-1 дахь 

шатлалаар цалинжуулж 645524 төгрөгийг илүү тооцон олгосон нь Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 дахь заалт, Засгийн 

газрын 2019 оны 472-р тогтоолыг 

10. Номын санч С-г төрийн үйлчилгээний ТҮ-4-1 дахь шатлалаар цалинжих 

байтал ТҮ-5-1 дахь шатлалаар цалинжуулж 109890 төгрөгийг илүү тооцон олгосон 
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нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 

дахь заалт, Засгийн газрын 2019 оны 472-р тогтоолыг 

11. А-г төрийн үйлчилгээний ТҮ-4-1 дахь шатлалаар цалинжих байтал ТҮ-5-1 

дахь шатлалаар цалинжуулж 389224 төгрөгийг илүү тооцон олгосон нь Нягтлан 

бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 дахь заалт, 

Засгийн газрын 2019 оны 472-р тогтоолыг 

12.  Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 07 сарын 05-ны А/337 тоот захирамжаар 

захирлаар ажиллаж байсан О-д нэг сарын үндсэн цалингаар урамшуулал олгох 

байтал 90-р тогтоолын нэмэгдэл, ур чадварын нэмэгдэлд 322983 төгрөгийн 

нэмэгдэл илүү тооцон олгосон нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 

дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар 

зүйлийн 16.5.5 дахь заалтуудыг 

13. Төсвийн тухай хууль зөрчиж зориулалт бусаар 2018 оны 01 сард Т-д 

352000 Жанамны үнэнд 279 литр шатахуун, буюу 496620 төгрөг, моторын үнэд 60 

литр шатахуун буюу 106800 нийт 603420 төгрөгийг тус тус шилжүүлсэн нь Нягтлан 

бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 дахь заалт, 

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалтуудыг  

15. 2015 оны 11 сарын 09-ны 3300000 төгрөгийн, 2015 оны 12 сарын 10-ны 

3520000 төгрөгийн нэхэмжлэхийн дагуу нүүрсийг тайланд өглөгөөр тусгаагүй 

байхад 2017 оны 01 сарын 25-ны өдөр 6820000 төгрөгийн нүүрсний үнэ төлсөн, 

2016 оны 11 сарын 02-ны 7040000 төгрөгийн нэхэмжлэлээр 2017 оны 02 сарын 21-

нд 3040000 төгрөгийн нүүрсийг Их-Эрхэст Од ХХК-д тус тус шилжүүлсэн нь 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 дахь 

заалтууд, 14 дүгээр зүйлийн 14.4 дэх заалтыг 

16. 2016 оны 03 сарын 26-нд 2482200 төгрөгийн, 2016 оны 03 сарын 26-нд 

4557800 төгрөгийн, нийт 7040000 төгрөгийн нүүрсний үнийн урьдчилгаа 

шилжүүлсэн ба 3520000 төгрөгийн нүүрсийг орлого авч зарлага болгосон боловч 

3520000 төгрөгийн нүүрсийг жолооч В.Алтанбиш нийлүүлээгүй /дансанд орсон 

7040000 төгрөгийг захирлаар ажиллаж байсан Х.Оюунгэрэлд өгсөн гэх 

тайлбартай/ 3520000 төгрөгийн нүүрсийг өнөөдрийг хүртэл аваагүй авахаар авлага 

дансанд тусгаагүй нь байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар 

зүйлийн 13.1, 13.5, 13.6 дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 

16.5.5 дахь заалтуудыг тус тус зөрчиж ашиг, сонирхолын зөрчилтэй байгаа учраас 

7040000 төгрөгийн нүүрсийг В.Алтанбишээр төлүүлэхээр улсын ахлах байцаагчийн 

акт тогтоон хуулийн байгууллагад шалгуулахаар шийдвэрлэв. 

Шалгалтаар 12 жилийн сургуульд нийт 26242132 төгрөгийн зөрчил илрүүлж 

13436712 төгрөгийн төлбөрийг аймгийн төсөвт оруулахаар улсын ахлах 
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байцаагчийн 11 акт тогтоож 12805420 төгрөгийн зөрчлийг арилгахаар хугацаатай 

үүрэг болголоо. 

Дүгнэлт:  

Нүүрсний тооцоон дээр анхан шатны баримт үнэн зөв бүрдээгүй, урьдчилгаа 

нүүрсны үнэ шилжүүлээд аваагүй ашиг сонирхолын зөрчилтэй, цалин тэтгэмж 

олгохдоо хууль эрх зүйг зарим тохиолдолд мөрдөөгүй олгосон, шатахууны зардлыг 

хэтрүүлэн зардал хооронд гүйлгэн зарцуулсан, тушаал, шийдвэр хууль, эрх зүйг 

зөрчиж шинэ жилийн арга хэмжээнд тушаалаар мөнгө зарцуулсан, нягтлан бодогч 

урьд оны нүүрсний үнэ, бараа материал, томилолтын зардлыг тайланд өглөгөөр 

тусгадаггүй зэрэг зөрчлүүд байна. Сургуулийн санхүүгийн үйл ажиллагаа 

хангалтгүй байна.  

Цаашид авах арга хэмжээний санал:  

Дуут сумын 12 жилийн сургуульд 

1. Аливаа хөрөнгө мөнгийг бүрдэл болсон, хүчин төгөлдөр үнэн зөв 

баримтаар гүйлгээ хийж хэвших. 

2. Төсвийн хөрөнгийг зориулалтын дагуу үр ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулахад 

анхаарах. 

 3. Ур чадвар, үр дүн, бусад нэмэгдлүүдийг олгохоор тушаал, шийдвэр 

гаргахдаа Төсвийн тухай хуулийн дагуу батлагдсан төсөвт багтаан санхүүгийн 

жилд багтаан олгож байх.  

 4. Төсвийн байгуулагын орон тоо, ажиллагсдын цалин хөлсийг батлагдсан 

цалингийн сан, орон тооны хязгаарт багтаан санхүүгийн жилийн эхэнд тогтоон, 

мөрдөж ажиллах ба УИХ, Засгийн газрын тогтоол шийдвэрийг мөрдөж ажиллах 

шаардлагатай байна. 

 5. Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан тушаалтанд сахилгын шийтгэлийн 

хугацаа дууссаагүй байхад ажлын үр дүнг тооцож нэмэгдэл олгохгүй байх.   

 6. Нүүрс болон аж ахуйн тооцоон дээр анхан шатны баримт үнэн зөв 

бүрдүүлж, захирал, нярав, нягтлан бодогч нар өөрсдийн хяналт тавьж хүлээн авах. 

 7. Бараа материал болон нүүрсний үнийн тооцоог нарийвчлан хийж 

баталгаат өглөгийг төлж хэвших шаардлагатай байна. 

 5.7 Хүүхдийн цэцэрлэг 

Төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар: 

2016 онд улсын төсвөөс 154527.9 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар 

төлөвлөж гүйцэтгэлээр улсын төсвөөс 155327.9 мянган төгрөгийн зардал гаргаж 

үйл ажиллагаа явуулжээ.  

Гарсан зардлаас: цалингийн зардалд 100658.2 мянган  төгрөг, НДШ-д 11072.4 

мянган төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 12664.6 мянган 
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төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 70.2 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 464.0 

мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 66.3 мянган төгрөг, ном хэвлэлийн 

зардалд 41.0 мянган төгрөг, БҮТЭЗ-д 142.4 мянган төгрөг, хоол хүнсэнд 16388.8 

мянган төгрөг, эмэнд 37.1 мянган төгрөг, нормын хувцас зөөлөн эдлэлд 360.8 

мянган төгрөг, эд хогшил урсгал засварт 120.9 мянган төгрөг,  томилолтонд 74.1 

мянган төгрөг, аудит баталгаажуулалтанд 150.0 мянган төгрөг, мэдээлэл 

технологийн үйлчилгээнд 47.0 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 

үйлчилгээнд 10170.3 мянган  төгрөг, хичээл практикт 146.3 мянган төгрөг, хөдөө 

орон нутагт  тогтвор суурьшилтай ажиллаж байгаа ТАХ-д олгох тэтгэмжид 2563.8 

мянган төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулалд 89.7 мянган төгрөгийг тус тус 

зарцуулжээ. 

Авлага 2016 оны эхэнд 1976.4 мянган төгрөг байсан ба  оны эцэст 1976.4 

мянган төгрөг хэвээрээ, өглөг оны эхэнд 3690.7 мянган  төгрөг байснаа 415.5 

мянган төгрөг болж  3275.2 мянган төгрөгөөр буурсан байна. 

2017 онд улсын төсвөөс 167772.6 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар 

төлөвлөж гүйцэтгэлээр төсвөөс 167772.6 мянган төгрөгийн зардал гаргаж үйл 

ажиллагаа явуулжээ.  

Гарсан зардлаас: цалингийн зардалд 101262.5 мянган  төгрөг, НДШ-д 11138.9 

мянган төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 12939.3 мянган 

төгрөг, бичиг хэргийн зардалд  67.0 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 

889.0 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 54.4 мянган төгрөг, ном хэвлэлийн 

зардалд 37.7 мянган төгрөг, БҮТЭЗ-д 121.4 мянган төгрөг, хоол хүнсэнд 28059.1 

мянган төгрөг, эмэнд 35.6 мянган төгрөг, нормын хувцас зөөлөн эдлэлд 336.9 

мянган төгрөг, аудит баталгаажуулалтанд 178.6 мянган төгрөг, урсгал засварт 

985.1 мянган төгрөг, ТӨГА-д 775.5 мянган төгрөг, хичээл практикт 358.3 мянган 

төгрөг, хөдөө орон нутагт  тогтвор суурьшилтай ажиллаж байгаа ТАХ-д олгох 

тэтгэмжид 6333.3 мянган төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулалд 4200.0 мянган 

төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 

 Авлага 2017 оны эхэнд 1976.4 мянган төгрөг байсан ба  оны эцэст 1976.4 

мянган төгрөг болж авлага хэвээрээ, өглөг оны эхэнд 415.5 мянган  төгрөг байснаа 

1110.0 мянган төгрөг болж 694.5 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Урд оны өр 

барагдаж, түлшний өглөг шинээр үүсжээ. 

 2018 онд төсвөөс 193625.9 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөж 

гүйцэтгэлээр төсвөөс 193625.9 мянган төгрөгийн зардал гарган үйл ажиллагаа 

явуулжээ.  

 Гарсан зардлаас: цалингийн зардалд 108322.9 мянган  төгрөг, НДШ-д 12613.0 

мянган төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 13210.3 мянган 
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төгрөг, бичиг хэргийн зардалд  64.9 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 

1064.0 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 52.3 мянган төгрөг, ном 

хэвлэлийн зардалд 35.6 мянган төгрөг, БҮТЭЗ-д 115.1 мянган төгрөг, хоол хүнсэнд 

19871.2 мянган төгрөг, эмэнд 33.5 мянган төгрөг, нормын хувцас зөөлөн эдлэлд 

318.1 мянган төгрөг, урсгал засварт 5606.7 мянган төгрөг,  томилолтонд 64.9 

мянган төгрөг, аудит баталгаажуулалтанд 87.9 мянган төгрөг, бусдаар 

гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнд 139.5 мянган  төгрөг, хичээл практикт 975.1 

мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 238.5 мянган төгрөг, хөдөө орон 

нутагт  тогтвор суурьшилтай ажиллаж байгаа ТАХ-д олгох тэтгэмжид 10186.7 

мянган төгрөг, тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмжид 20625.7 мянган төгрөгийг тус тус 

зарцуулжээ. 

 Авлага 2018 оны эхэнд 1976.4 мянган төгрөг байсан ба  оны эцэст 1976.4 

мянган төгрөг болж авлага хэвээрээ, өр төлбөр оны эхэнд 1110.0 мянган төгрөг 

байсныг бүрэн барагдуулсан байна. 

 2019 онд төсвөөс 205375.7 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөж 

гүйцэтгэлээр 205375.0 мянган төгрөгийн зардал гаргаж үйл ажиллагаа явуулжээ.  

Гарсан зардлаас: цалингийн зардалд 134644.1 мянган  төгрөг, НДШ-д 16388.3 

мянган төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 15625.9 мянган 

төгрөг, бичиг хэргийн зардалд  78.1 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 

308.6 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 64.2 мянган төгрөг, ном хэвлэлийн 

зардалд 44.6 мянган төгрөг, БҮТЭЗ-д 140.2 мянган төгрөг, хоол хүнсэнд 33170.1 

мянган төгрөг, эмэнд 41.9 мянган төгрөг, нормын хувцас зөөлөн эдлэлд 393.7 

мянган төгрөг, эд хогшил урсгал засварт 2685.4 мянган төгрөг,  томилолтонд 80.9 

мянган төгрөг, аудит баталгаажуулалтанд 108.8 мянган төгрөг, бусдаар 

гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнд 819.0 мянган  төгрөг, хичээл практикт 781.2 

мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 

Авлага 2019 оны эхэнд 1976.4 мянган төгрөг байсан ба  оны эцэст 1976.4 

мянган төгрөг хэвээрээ, харин өр төлбөргүй ажилласнаар тайлагнасан байна. 

Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласны тэтгэмжийг 2016 онд 1 

ажилтанд 2563.8 мянган төгрөг, 2017 онд 2 ажилтанд 6333.3 мянган төгрөг, 2018 

онд 3 ажилтанд 10186.7 мянган төгрөг, 2019 онд 1 ажилтанд 3650.7 мянган 

төгрөгийг тус тус олгосон байна. Үүнд:  

2016 онд А.Оюунбатад 2563.8 мянган төгрөг 

2017 онд С.Занданхүүд 3650.4 мянган төгрөг, М.Насанжаргалд 2682.6 мянган 

төгрөг 

2018 онд С.Цагаанбаярт 2682.0 мянган төгрөг,  Э.Шинэбаярт 3211.7 мянган 

төгрөг, Х.Мөнхтуяад 4267.4 мянган төгрөг 
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2019 онд Б.Эрдэнэчимэгт 3650.7 мянган төгрөгийг тус тус олгожээ. 

Өндөр насны тэтгэвэрт гарахад олгодог тэтгэмжийн мөнгийг эрхлэгч 

Х.Мөнхтуяад 32 жил 10 сар төрийн албанд ажилласан байхад 29 жилээр тооцож 

2018 оны 12 сард 20625.7 мянган төгрөг олгож 3 жилийг дутуу тооцсон байна. 

Дуут сумын Цэцэрлэгийн 60 жилийн ойг сумын ИТХ-ын 2018 оны 07 сарын 17-

ны өдрийн 5/6 тоот тогтоолоор 2018 оны 9 дүгээр сарын 11, 12-ны өдрүүдэд 

зохион байгуулах шийдвэрийн дагуу хийхэд 2 багийн иргэдээс 895.0 мянган төгрөг, 

сумын 6 төсөвт байгууллагаас 2550.0 мянган төгрөг, ажил төрлийн холбоотой 

хамтран ажилладаг 3 байгууллагаас 1000.0 мянган төгрөг, 21 иргэн 1405.0 мянган 

төгрөг, 59 малчин 84 мал, бараа материал хөрөнгөөр 5 байгууллага иргэн 2900.0 

мянган төгрөг бүгд 10590.0 мянган төгрөгийн орлого, хөрөнгө бүрдүүлж үүнээс 

хүүхдийн бөх, дааганы уралдаан, сурын шагналд 3340.0 мянган төгрөг, бензин 

шатахуунд 240.0 мянган төгрөг, сүлд дуу хийлгэхэд 600.0 мянган төгрөг, 80 хүний 

хүлээн авалтанд 480.0 мянган төгрөг, 5360.0 мянган төгрөгөөр тохижилт, 14 

ажилчдад ойг тохиолдуулан жигдрүүлж авч өгсөн ажлын хувцас 570.0 мянган 

төгрөг, 2900.0 мянган төгрөгийн 5 хөрөнгөтэй болсон байна. Ойд ирсэн зочид 

төлөөлөгч, хандив өгсөн иргэдэд гарын бэлэгт  зориулж ном 250ш, аяга 400ш- ийн 

үнэ 4100.0 мянган төгрөгийг аймгийн Иргэдийн хурлын төлөөлөгч Ч.Чинбат, Дарви 

өргөө компаний захирал Б.Бадарч нар  бэлтгэн нийлүүлж зарцуулжээ. 

Хандиваар ирсэн эр хонь 3, эр ямаа 20, эм хонь 13, эм ямаа 5, төлөг 43 бүгд 

84 мал цугласнаас 13-ыг нь хоолонд хэрэглэж 71 толгойг 4740.0 мянган төгрөгөөр 

худалдан борлуулж ойн үйл ажиллагаанд зарцуулжээ.  

Өмнөх шалгалтын талаар: 

2016 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар: хүүхэд өдрийн хормативыг 1,5 сая 

төгрөгөөр хэтрүүлсэн зөрчил дурдаж “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна  

2017 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар: цэцэрлэгийн хүнсний материалыг 

худалдан авахдаа арилжааны банкин дахь түр дансанд шилжүүлэг хийж бэлнээр 

авч зарцуулсан, анхан шатны баримт дутуу, зардлыг зүйл ангид гүйлгэн 

зарцуулсан 3.1 сая төгрөг, аж ахуй болон хоол хүнсний материал, ном хэвлэлийн 

зардал нийт 2.0 сая төгрөгийг няравын дансанд шилжүүлж бэлнээр зарлагдаж 

байгаа нь бараа материалын нийлүүлэлтийн чанар, үнэ ханшид тавих хяналт сул 

байна, авлага барагдуулах талаар санаачлага гаргаагүй, өр төлбөр 0.7 сая 

төгрөгөөр нэмэгдсэн зэрэг зөрчлүүд дурдаж “Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт өгсөн 

байна. 

2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар: “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн 

байна. 
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2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар: эзэн холбогдогч нь тодорхойгүй, 

насжсан 1.9 сая төгрөгийн авлага дурдаж “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал: 

Энэ удаагийн шалгалтаар дараах зөрчил илэрлээ.Үүнд: 

1. 2018-2019 оны 7-9 саруудад ажиллаагүй байхад галч нарт 3-р улирлын үр 

дүнгийн мөнгөн урамшуулалд 177736 төгрөг олгож үргүй зардал гаргасан нь 

Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 дэх заалт, 16 дугаар зүйлийн 16.5.4, 

16.5.6 дахь заалт, Засгийн газрын 2008 оны 54-р тогтоолын хавсралтын 2.2 дахь 

заалт, Боловсролын шинжлэх ухааны сайдын 2014 оны А/60 тоот тушаалыг  

2. 2017-2018 оны ээлжийн амралтын нөхөн олговорыг зарим ажилтанд  

буруу тооцож 337335 төгрөг илүү олгосон Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79 дүгээр 

зүйлийн 79.7, Боловсролын тухай хуулийн заалтыг 43 дугаар зүйлийн 43.1.2 дахь 

заалтыг 

3. 2018 оны 3-5 саруудад  III зэрэгтэй цэцэрлэгийн тогоочид мэргэжлийн 

зэргийн нэмэгдлийг үндсэн цалингийн 12%-аар тооцон олгож, зэргийн нэмэгдэлд  

16496 төгрөг илүү олгосон нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 дэх 

заалт, 16 дугаар зүйлийн 16.5.4, 16.5.6 дахь заалт, Засгийн газрын 2018 оны 382 

дугаар тогтоолын 5 дугаар хавсралтын 2 дахь заалтыг 

4. Эрхлэгчид ур чадварын нэмэгдлийг 24%-аар олгох байтал 2019 оны турш 

20%-аар тооцон олгож 360866 / 880151*4% / ирсэн нь Төсвийн тухай 16 дугаар 

зүйлийн 16.5.5, 16.5.6 дахь заалт, Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/407, А/862 

тоот захирамжийг 

5. Тус байгууллагын 2016-2019 онуудад хөдөө орон нутагт тогтвор 

суурьшилтай ажилласны тэтгэмж олголголтыг шалгахад багш Ш нь 58 сар 

ажилласан байхад 60 сар ажилласнаар тооцож 2018 оны 6 сард 3211700 төгрөг 

олгож, тэтгэмжийн 107057 /3211700:60*2 сар/ төгрөг илүү олгосон нь Боловсролын 

тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1.7 дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 6 

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

Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтын 4.5 дахь заалт, 

Дээд шүүхийн 25 тоот тогтоолын 11 дэх заалтыг  

6. 2019 онд хүнсний хэрэгцээнд мах авахаар мөнгө шилжүүлсэн боловч 

махаа аваагүй, оны эцэст авлагаар данс бүртгэлд тусгаагүй хавсралтанд нэр 

бүхий 4 иргэн байгууллагаас 1979500 төгрөг байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.6, 13.5, 13.7 дахь заалт, Төсвийн тухай 

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

заалтыг 
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7. 2016-2019 онуудад зарим ажилтанд тушаал шийдвэргүйгээр ур чадвар 

болон бусад нэмэгдэл олгосон зэрэг зөрчилд бүгд 924381 төгрөг олгосон нь 

Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 дэх заалт, 16 дугаар зүйлийн 16.5.4, 

16.5.6 дахь заалтыг  

8. Тус байгууллагын нягтлан бодогч нь ур чадварын нэмэгдлийг үндсэн 

байгууллагаасаа авах байтал 2019 оны 12 сард хавсран ажиллаж байгаа 

цэцэрлэгээс ур чадварын нэмэгдэлд 140205 төгрөг авсан нь Төсвийн тухай 

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

заалтыг 

9. 2017 оны хагас жилийн байдлаар шилэн дансны мэдээлэл оруулаагүй 

зөрчлийн улмаас цэцэрлэгийн эрхлэгчид аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/558 

тоот захирамжаар сануулах арга хэмжээ авсан байхад оны эцэст нэг удаагийн 

мөнгөн тэтгэмжийн 270000 төгрөг олгосон нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар 

зүйлийн 6.4.1 дэх заалт, 16 дугаар зүйлийн 16.5.4, 16.5.6 дахь заалт, Улсын их 

хурлын 2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 67 дугаар тогтоол, Засгийн 

газрын хуралдааны 2017 оны 12 сарын 6-ний өдрийн 52 дугаар тэмдэглэлийг 

10. 2019 оны 1-3-р улирлын үр дүнгийн урамшуулалаас орлогын албан 

татварын 29743 төгрөгийг дутуу суутгасан, нягтлан бодогчийн ажил хавсарсны 

нэмэгдэл болон үр дүнгийн урамшуулалаас орлогын албан татварын 155117 

төгрөг суутгаагүй, 2018 оны 2-р улирлын үр дүнгийн урамшуулалаас орлогын 

албан татварын 133915 төгрөг суутгаагүй зэрэг нийт 18 хүнтэй холбоотой 318775 

төгрөгийн орлогын албан татвар суутгаагүй, 2019 оны 1-4-р улирлын үр дүнгийн 

урамшуулалаас 14 ажилтнаас 43337 төгрөгийн орлогын албан татвар илүү 

суутгасан нь Хувь хүний орлогын албан татварын хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1 

дэх заалтыг 

11. Тус байгууллагын сахиул Ш-н илүү цагийн хөлсийг 2019 оны 9-12 

саруудад буруу тооцон 292955 төгрөгийг дутуу олгосон нь Хөдөлмөрийн тухай 

хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1 дэх заалт, Төсвийн тухай 16 дугаар зүйлийн 

16.5.5, 16.5.6 дахь заалтыг 

12. Цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд зарцуулах бараа материалын зарим  

төлбөрийг арилжааны банкны түр данс болон эд хариуцагч няравын дансанд 

шилжүүлэн зарцуулж ирсэн нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 дэх 

заалт, 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 

хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.5 дахь заалт, Сангийн сайдын 2000 оны 69 тоот 

тушаалын хавсралтын 10, 15 дахь заалтуудыг. 

13. Галч нарыг халаалт эхлээгүй байхад ажиллуулсан Тухайлбал: 2019 оны 5 

сард 2 ажилтанд 1003750 төгрөг, 9 сард 7 хоног ажиллуулж 2 ажилтанд 293012 
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төгрөг, 2018 оны 5 сард 950232 төгрөг, 2017 оны 5 сард 824899 төгрөг бүгд 

3071893 төгрөгийн үргүй зардал гаргасан нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар 

зүйлийн 6.4.1, 16 дугаар зүйлийн 16.5.4, 16.5.5, 16.5.6 дахь заалт 

14. 2019 онд эрхлэгчид 1-р улирлын үр дүнг 60% -аар олгохыг 25%-аар, 2-р 

улиралд 40% олгохыг 40% , 3-р улиралд 40% олгохыг 20%, 4-р улиралд 60% 

олгохыг 50%-аар тооцон олгож бүгд жилийн турш 200%-аар үр дүнгийн нэмэгдэл 

авах байтал 135%-ийн нэмэгдэл авсан нь Сумын засаг даргын А/24, А/53, А/73, 

А/106 тоот захирамжуудын заалтыг биелүүлээгүй, жилийн турш үр дүнгийн 

нэмэгдлийг 65% буюу 533098 төгрөг дутуу олгосон, 2018 оны ээлжийн амралтыг 33 

өдрөөр тооцон 3 өдрийн 154040 төгрөгийн амралтын нөхөн олговор илүү олгосон 

байна. 

15. Орон тоо нь батлагдаагүй байхад бүлгийн туслах багш нарт сар бүр 

үндсэн цалингийн 10%-аар тооцон хүүхдийн цагаан хэрэглэл угаалгаж, ажил 

хавсарсны нэмэгдэлд 2019 онд нийт 1423755 төгрөг, мөн онд бичиг хэргийн 

нэмэгдэлд 1263663 төгрөг, 2016-2019 онуудад гал тогооны туслах ажилтнаар 

үйлчлэгчийг ажиллуулж, ажил хавсарсны нэмэгдэлд 2018 онд сар бүр үндсэн 

цалингийн 10%-аар тооцон 702315 төгрөг, 2019 онд 8 сарын хугацаанд үндсэн 

цалингийн 10%-аар тооцон 354624 төгрөг тус тус олгосон нь Төсвийн тухай 

хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.3 дахь заалтыг 

16. 2019 онд 2 багшийн мэргэжлийн зэрэг олгохдоо Боловсролын сайдын 

2018 оны А/812 тоот тушаалын хавсралтын 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 дахь заалтуудыг 

17. Тус цэцэрлэгийн сахиулд амралт баяр ёслолын өдрийн илүү цаг дутуу 

олгосон. Тухайлбал: 2016 онд 101 өдрөөс 34-ийг, 2017 онд 106 өдрөөс 12-ийг, 

2018 онд 103 өдрөөс 20 өдрийг, 2019 онд 103 өдрөөс 19 өдрийг олгож бүгд 328 

өдрийн 2624 цагийн илүү цагийн хөлсийг олгоогүй, 2 галчид 32 өдрийн 256 цагийн 

хөлс олгоогүй /дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг хүснэгтээс харна уу/ нь Хөдөлмөрийн 

тухай хуулийн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1 дэх заалт, 

Төсвийн тухай 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, 16.5.6 дахь заалтыг 

18. Цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд хэрэглэж байгаа бараа материалыг 

худалдан авах талаар тендэргүй явж ирсэн нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 3.1, 6.1, 45.3 дахь 

заалтыг, Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1, 16 дугаар зүйлийн 16.5.1, 

16.5.4 дахь заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчлүүдтэй холбоотой нийт 41 хүн байгууллагтай 4881969 төгрөгийн 

зөрчил илэрснээс 4228148 төгрөгийг орон нутгийн төсвийн орлогод, 653821 

төгрөгийг нөхөн олгуулахаар шийдвэрлэж, улсын байцаагчийн нийт 11 акт 

тогтоолоо. 
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Дүгнэлт:  

Тус байгууллагын анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт 

хангалтгүй, цалин хөлс бодохдоо багагүй хэмжээний алдаа гаргадаг, сахиулын 

амралт баяр ёслолын өдрүүдэд ажилласан хөлсийг бодож олгодоггүй, цэцэрлэгт 

хэрэглэж байгаа бараа материал нийлүүлэгчид тэндэр зарлаагүй, хүүхдийн 

хоолонд зарцуулахаар махны үнийг шилжүүлсэн боловч орлогод бүрэн авдаггүй, 

авлагаар данс бүртгэлд тусгаагүй нь төсвийн хөрөнгийн үр өгөөж хангалтгүй, 

санхүүгийн хяналт сул  байна.  

Цаашид авах арга хэмжээний санал: 

Дуут сумын Цэцэрлэгт: 

1. Өмнөх онуудад үүссэн 1.9 сая төгрөгийн авлагыг барагдуулах талаар 

ажил зохион байгуулж, үр дүнг тооцож ажиллах, хойшид өр авлага үүсгэлгүй 

санхүүгийн хариуцлагатай ажиллах. 

2. Цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд зарцуулах бараа материалын  төлбөрийг 

нийлүүлж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжийн дансанд анхан шатны баримтыг 

үндэслэн шилжүүлж байх. Байгууллагын үйл ажиллагаанд зарцуулах бараа 

материалд тэндэр зарлан холбогдох хуулийг хэрэгжүүлж, төсвийг үр ашигтай, 

хэмнэлттэй зарцуулахад анхаарах. 

3. Багш нарт олгох мэргэжлийн зэргийг журамд заасны дагуу шалгуур 

үзүүлэлтийг хангасан болон мэргэжлийн зэрэг олгох хасах журмыг мөрдөж 

ажиллах.  

4. Орон тоо нь батлагдаагүй албан тушаалд ажил хавсарсны нэмэгдэл 

олгохгүй байх. Ажлын ачаалалыг харгалзан нэмэгдэлгүйгээр хавсаргаж 

ажиллуулах. Тухайлбал: бичиг хэрэг, аяга таваг угаагч, цагаан хэрэглэл угаагч. 

5. Ажилтнуудын ээлжийн амралтын хоногийг ажилласан хугацааг харгалзан 

зөв тооцох, ур чадвар болон бусад нэмэгдлийг хууль эрх зүйн хүрээнд үнэн зөв 

олгож хэвших. Ажилтны цалин хөлснөөс тухайн онд мөрдөж байгаа хуулийн 

хүрээнд орлогын албан татварыг зөв тооцож суутган авч төсөвт төвлөрүүлж байх. 

6. Сахилгын шийтгэлтэй хугацаанд үр дүн, ур чадвар олгохгүй байх. 

7. Боловсролын хуулийн дагуу олгож буй хөдөө орон нутагт тогтвор 

суурьшилтай ажилласны тэтгэмжийг Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоолыг 

мөрдөж ажиллах. 

8. Эд харицагч нь бараа материалын тайланг үнэн зөв, бүрэн гүйцэт гаргаж 

байх, гаргасан тайланг нягтлан бодогч хүлээн авч НББ-ийн боловсруулалт хийж, 

бүртгэлийн бичилтийг хийж байх. 
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9. Тушаал шийдвэргүй цалин хөлсөнд нэмэгдэл олгохгүй байх, сахиулын 

амралт баяр ёслолын өдөр ажилласан нэмэгдлийг Хөдөлмөрийн хуулийн дагуу 

олгож байх. Галч нарыг халаалт эхлэх 1-4 сар, 10-12 саруудад ажиллуулж байх 

10. Авлага өр төлбөр, хөрөнгийн хөдлөл өөрчлөлтийг тухай бүр үнэн зөв 

баримтаар бүртгэлд тусгаж байх. 

Боловсрол соёлын газарт: 

1. Дуут сумын цэцэрлэгийн орон тоог судлан үзэж тогтоох. Тухайлбал: гал 

тогооны туслах ажилтан, цагаан хэрэглэл угаагч, архив бичиг хэрэг, галч гэх мэт. 

5.8 Соёлын төв 

Төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар: 

 2016 онд улсын төсвөөс 51181.9 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 5000.0  

төгрөг, нийт 56181.9 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч үйл ажиллагаа явуулахаар 

төлөвлөж, улсын төсвөөс 51181.9 мянган төгрөг, үндсэн үйл ажиллагааны 

орлогоор 1136.5 мянган төгрөг, нийт 52318.4 мянган төгрөгийн төсөв бүрдүүлж, 

зарцуулсан байна 

 Тус онд цалингийн зардалд 39468.2 мянган төгрөг, НДШ-д 4746.9 мянган 

төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 3347.7 мянган төгрөг, бичиг 

хэргийн зардалд 66.0 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 150.0 мянган 

төгрөг, шуудан холбооны зардалд 117.6 мянган төгрөг, БҮТЭЗ-н зардалд 260.8 

мянган төгрөг, урсгал засварын зардалд 202.2 мянган төгрөг, бусдаар 

гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнд 3959.0 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 

 2016 оны эхэнд өглөг 407.0 мянган төгрөг байсан бол тус онд өөрчлөлт 

ороогүй, авлагагүй ажилласан байна. 

 2016 онд үндсэн хөрөнгө 365817.6 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 

өөрчлөлт ороогүй байна. Тус онд 8461.4 мянган төгрөгийн элэгдлийн зардал   

бүртгэжээ.   

 2017 онд улсын төсвөөс 70262.0 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 2100.0 

төгрөг, нийт 72362.0 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөж, улсын төсвөөс 

70262.0 мянган төгрөг, үндсэн үйл ажиллагааны орлогоор 2100.0 мянган төгрөг, 

нийт 72362.0 мянган төгрөгийн төсөв бүрдүүлж, зарцуулсан байна. 

 Тус онд цалингийн зардалд 40485.0 мянган төгрөг, НДШ-д 4453.5 мянган 

төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 5227.2 мянган төгрөг, бичиг 

хэргийн зардалд 60.0 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 468.9 мянган 

төгрөг, шуудан холбооны зардалд 54.0 мянган төгрөг, ном хэвлэл 60.0 мянган 

төгрөг, нормын хувцас зөөлөн эдлэлийн зардалд 48.0 мянган төгрөг, жижиг эд 

хогшил худалдан авах зардалд 282.0 мянган төгрөг, томилолтын зардалд 177.0 

мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнд 2000.0 мянган төгрөг, 
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урсгал засварын зардалд 254.0 мянган төгрөг, биеийн тамирын уралдаан 

тэмцээний зардалд 110.0 мянган төгрөг, аудит зэрэглэл тогтоох зардалд 137.0 

мянган төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмжийн зардалд 16545.4 мянган төгрөг, тэтгэмж 

урамшуулалд 2000.0 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 

 Авлага 2017 онд авлагагүй, оны эхэнд 407.0 мянган төгрөгийн өглөгтэй 

байсан бол оны эцэст бүрэн барагдуулсан байна. 

2017 оны эхэнд үндсэн хөрөнгө 365817.6 мянган төгрөг байснаа оны эцэст 

366817.6 мянган төгрөг болж 1000.0 мянган төгрөгөөр өссөн байна. Тус онд 7346.4 

мянган төгрөгийн элэгдлийн зардал бүртгэжээ. 

 2018 онд улсын төсвөөс 54658.3 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 2100.0 

мянган төгрөг, нийт 56758.3 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөж, улсын 

төсвөөс 54658.2 мянган төгрөг, үндсэн үйл ажиллагааны орлогоор 800.0 мянган 

төгрөг, нийт 55458.2 мянган төгрөгийн төсөв бүрдүүлж, зарцуулсан байна 

 Тус онд цалингийн зардалд 43240.9 мянган төгрөг, НДШ-д 5107.7 мянган 

төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 5407.2 мянган төгрөг, бичиг 

хэргийн зардалд 60.0 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 788.9 мянган 

төгрөг, бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлсэд 318.5 мянган төгрөг, нормын 

хувцасны зардалд 48.0 мянган төгрөг, эд хогшил урсгал засварын зардалд 254.0 

мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 143.0 мянган төгрөг, бусдаар 

гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамжинд 90.0 мянган төгрөгийг тус 

тус зарцуулжээ. 

 2018 оны эхэнд авлагагүй байсан бол оны эцэст 308.6 мянган төгрөгийн 

авлагатай болж, 308.6 мянган төгрөгөөр өссөн байна. 

Оны эхэнд өглөггүй байсан бол оны эцэст 560.9 мянган төгрөгийн өглөгтэй 

болж 560.9 мянган төгрөгөөр өссөн байна. 

 Тайлант онд үндсэн хөрөнгө 366817.6 мянган төгрөг байснаа оны эцэст 

369866.8 мянган төгрөг болж, 3049.2 мянган төгрөгөөр өссөн байна.  

Тус онд 594.8 мянган төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг акталж, 7299.3 мянган 

төгрөгийн элэгдэл байгуулж зардалд бүртгэжээ. 

2019 онд улсын төсвөөс 77115.8 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 1000.0 

мянган төгрөг, нийт 78115.8 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөж, улсын 

төсвөөс 77115.8 мянган төгрөг, үндсэн үйл ажиллагааны орлогоор 1090.0 мянган 

төгрөг, нэмэлт санхүүжилтийн орлогоор 1000.0 мянган төгрөг, нийт 79205.8 мянган 

төгрөгийн төсөв бүрдүүлж, зарцуулсан байна 

 Тус онд цалингийн зардалд 54749.2 мянган төгрөг, НДШ-д 6843.7 мянган 

төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 12370.9 мянган төгрөг, бичиг 

хэргийн зардалд 53.5 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 460.0 мянган 
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төгрөг, шуудан холбооны зардалд 62.5 мянган төгрөг, хоол хүнсний зардалд 900.0 

мянган төгрөг, нормын хувцасны зардалд 48.0 мянган төгрөг, эд хогшил урсгал 

засварын зардалд 354.0 мянган төгрөг, ном хэвлэлийн зардалд 15.0 мянган төгрөг, 

бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлсийн зардалд 65.0 мянган төгрөг, 

томилолтын зардалд 47.0 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 

үйлчилгээний төлбөр, хураамж 1737.0 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад 

зардалд 1110.0 мянган төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмж урамшууллын зардалд 300.0 

мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. Оны эцэст төвлөрүүлэх шилжүүлэг 90.0 

мянган төгрөг байна. 

 Авлага 2019 оны эхэнд 308.6 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 90.0 мянган 

төгрөгийн авлагатай болж, 218.6 мянган төгрөгөөр буурсан байна. 

Өглөг оны эхэнд 560.9 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 130.2 мянган төгрөг 

болж, 430.7 мянган төгрөгөөр буурсан байна.  

 Тайлант онд үндсэн хөрөнгө 369866.8 мянган төгрөг байснаа оны эцэст 

1650376.5 мянган төгрөг болж, 1280509.7 мянган төгрөгөөр өссөн байна. Тус онд 

1280509.7 мянган төгрөгийн хөрөнгө шинээр нэмэгдэж, 6783.7 мянган төгрөгийн 

элэгдэл байгуулж зардалд бүртгэжээ. 

Өмнөх шалгалтын талаар: 

2017 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн 

байна. 

2019 онд санхүүгийн тайлангийн аудитаар “Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт 

өгсөн байна. 

2017 онд 2.1 сая төгрөгийн өөрийн орлого бүрдүүлж ажиллахдаа үнэт цаасны 

тооцоо бодоогүй зөрчил илрүүж зөвлөмж өгсөн байна. 

2019 онд нүүрсний зарцуулалтыг хянах явцад орлого, зардлын баримт дутуу, 

тооцоо бодож баталгаажуулаагүй, нүүрсний зардал 9116.1 мянган төгрөг 

харилцахаас төлсөн боловч орлого зарлагаа бүрэн тайлагнаагүй эцсийн үлдэгдэл 

нь зөв ба орлого зарлагаа баталгаажуулаагүй, тооцоо бодоогүй тайлагнасан, оны 

эхэнд 10 тн нүүрсний үлдэгдэлтэй байсан бол 114,8 тн нүүрс худалдан авч 93,0 тн 

нүүрс зарцуулж оны эцэст 31,4 тн нүүрсний үлдэгдэлтэй байгаа ч бөөн дүнгээр 

зарлагадсан, тухайн байгууллагын нягтлан бодогч нь нягтлан бодох бүртгэлийн 

бодлогын баримт боловсруулж батлаагүй зэрэг зөрчлүүд илрүүлж зөвлөмж өгсөн 

байна. 

2018 оны санхүүгийн тайлангаар түрээсийн орлогын 20%-ийг төвлөрүүлээгүй, 

ур чадварын нэмэгдлийг илүү тооцон олгосон, хөдөө орон нутагт ажилласны 

нэмэгдлийг илүү тооцон олгосон зэрэг зөрчлүүд илрүүлж 453505 төгрөгийн 

төлбөрийн акт тогтоосон байна. 
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2019 онд Ховд аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017, 2018 оны 

нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн байдалд хяналт шалгалт хийж 333910 

шимтгэл, 166955 төгрөгийн алданги, нийт 500865 төгрөгийн төлбөрийн акт 

тогтоожээ. 

 Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар: 

Энэ удаагийн шалгалтаар санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн зөрчил 

дутагдлаас гадна дараах зөрчил илэрлээ. Үүнд: 

1. Хөгжмийн багш Э, Номын санч Б, Өв соёлын ажилтан Т нарыг 2019 оны 1 

дүгээр сараас ТҮСУ-4-5 дугаар шатлалаар цалинжуулж, Э-д 604633 төгрөг, Б-д 

606446 төгрөг, Т-д 630079 төгрөг, нийт 1841158 төгрөгийг илүү тооцож олгосон нь 

Засгийн газрын 2018 оны 263 дугаар тогтоолыг  

2. 2019 онд Захирал О ээлжийн амралттай байх хугацаанд 2 өдрийн цалин 

илүү тооцож 78175 төгрөг, 2017 онд ээлжийн амралттай байх хугацаанд 1 өдрийн 

цалин илүү тооцож 27518 төгрөг илүү олгосон нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 49 

дүгээр зүйлийн 49.1, 55 дугаар зүйлийн 55.1 дэх заалтуудыг  

3. 2018 онд Номын санч Б-д ээлжийн амралттай байх хугацаанд хөдөө орон 

нутгийн нэмэгдэлд 70085 төгрөг бодож олгосон нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 49 

дүгээр зүйлийн 49.1 дэх заалтыг  

4. Эрхлэгчийн 2017 оны А/03 тушаалаар Үйлчлэгч О-д сахилгын шийтгэл 

ногдуулсан байхад 2017 оны 12 дугаар сард төрийн албан хаагчид олгох нэг 

удаагийн урамшуулалд 270000 төгрөг олгосон нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар 

зүйлийн 6.4.1 дэх заалт, 16 дугаар зүйлийн 16.5.4, 16.5.6 дахь заалт, Улсын Их 

Хурлын 2017 оны 67 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2017 оны 12 дугаар сарын 06-

ны өдрийн хуралдааны 52 дугаар тэмдэглэлийг тус тус зөрчжээ. 

Энэ удаагийн шалгалтаар 2286936 төгрөгийн зөрчил илрүүлж, 2286936 

төгрөгийг төсвийн орлогод оруулахаар шийдвэрлэж улсын байцаагчийн акт 

тогтоолоо. 

Дүгнэлт: Цалин хөлстэй холбоотой хууль, дүрэм, журмыг мөрдөхдөө алдаа 

гаргасан байна.  

Цаашид авах арга хэмжээний санал:   

1.Цалин хөлсийг тайлант оны эхэнд тогтоох, түүний дагуу бодож, тооцооллын 

алдаа гаргахгүй байхад анхаарах. 

2.Бараа материал, шатахууны тооцоог сар, улирал бүр хийж хэвших, Төсвийн 

байгууллагуудад зарцуулж байгаа түлшний тооцоог өдөр бүр үйлдэж тооцоо хийх, 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг мөрдөж ажиллах.  
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 Зургаа. Сумын хэмжээний төсөвт байгууллагуудад хийсэн шалгалтын дүн 

Шалгалтаар нийт сумын хэмжээнд 167 хүнтэй холбоотой 45018539 төгрөгийн 

зөрчил илрүүлж 31388433 төгрөгийн төлбөрийг аймгийн төсөвт оруулахаар, 

11321000 төгрөгийн хөрөнгийг данс бүртгэлд тусгуулахаар, 1553106 төгрөгийг 

буцаан олгуулахаар, 756000 төгрөгийг орон нутгийн төсвийн орлогод оруулахаар 

тус тус шийдвэрлэж, улсын байцаагчийн 48 акт тус тус бичсэн байна. 

Дүгнэлт: 

Дуут сумын төсөвт байгууллагууд, сангуудын үйл ажиллагаанаас дүгнэн 

үзэхэд анхан шатны баримтын бүрдэл хангалтгүй, сангийн төсвийг зориулалт 

бусаар зарцуулсан, цалин хөлсийг хууль, дүрэм журмын хүрээнд бодож олгоогүй, 

12 жилийн сургууль нүүрсний тооцоо бодоогүй, худалдан авсан нүүрсээ хүлээн 

аваагүй, тэтгэвэрийн насанд хүрсэн, тэтгэмжээ авсан, өндөр насны тэтгэвэрээ 

тогтоолгосон 3 байгууллагын 4 ажилтныг ажиллуулсан зэргээс харахад санхүүгийн 

үйл ажиллагаа, дотоод хяналт хангалтгүй байна. 

Төрийн сангийн мэргэжилтэн, санхүүгийн албаны дарга нар төсвийн 

байгууллагуудын гүйлгээ хийхдээ төрийн сангийн хяналтыг хууль эрх зүйн хүрээнд 

тавиагүй, анхан шатны баримт байхгүй, бүрдээгүй тохиолдолд гүйлгээ хийдэг, 

төсвийн тухай хууль зөрчсөн гүйлгээг хийсэн зэрэг нь төрийн сангийн хяналт 

хангалтгүй, сул байгааг харуулж байна. Цаашид төрийн сангийн хяналтыг 

сайжруулах шаардлагатай байна. 
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