
                                     6 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН САНХҮҮГИЙН  

                                  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХИЙСЭН ШАЛГАЛТЫН  

                                                        ТАНИЛЦУУЛГА 

 

Нэг. Шалгалтын зорилго 

Ховд аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны даргын баталсан 

удирдамжийн дагуу Жаргалант сумын 6 дугаар цэцэрлэгийн 2018-2019 оны 

санхүүгийн үйл ажиллагаанд төрийн өмч хөрөнгийн ашиглалт, зарцуулалт, 

хадгалалт, хамгаалалтын байдал, төсөв, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтэнд үнэлгээ дүгнэлт өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг 

арилгуулж мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж, эрсдлээс урьдчилан сэргийлж, 

цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулан ажиллахад оршино. 

Хоёр. Шалгалтын бүрэлдэхүүн, хугацаа 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны санхүүгийн хяналтын улсын байцаагч   

2020 оны 10 дугаар сарын 06-наас 11 дүгээр сарын 06-ны хооронд шалгалт хийлээ. 

Гурав. Шалгалтанд хамрагдсан асуудал   

Тус байгууллагын 2018-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагааг анхан шатны 

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

бүртгэлийн болон бусад хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр түүнийг үндэслэн 

төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан заавар журмын хэрэгжилтийг анхан 

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

явуулав. 

Дөрөв. Шалгалтанд хамрагдсан обьектын талаарх товч мэдээлэл 

Цэцэрлэгийн зорилго:  

Жаргалант сумын 6 дугаар цэцэрлэг нь “Хүүхэд бүрийг хөгжүүлж 

төлөвшүүлэн, сургууль цэцэрлэг нь хүний хөгжлийн төв байна” гэсэн эрхэм  

зорилготойгоор Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль, Төрийн албаны тухай, 

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

орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Монгол улсын бусад хууль эрх зүйн актуудыг 

удирдлага болгон ажил үйлчилгээний чанар, бүтээмжийг дээшлүүлэн улсын төсвөөс 

баталж өгсөн санхүүжилтэнд багтаан зарцуулж, байгууллагын үйл ажиллагааг 

хэвийн явуулж иржээ.  

Шалгагдах хугацааны хөрөнгийн эрх захирагчийн нэгдүгээр гарын үсгийг 

эрхлэгч Ч, хоёрдугаар гарын үсгийг нягтлан бодогч Э, А нар гарын үсэг зурж хөрөнгө 

мөнгийг захиран зарцуулж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавин ажиллаж ирсэн байна. 



Тав. Төсвийн бүрдүүлэлт зарлага, санхүүжилтийн талаар 

2018 онд 297847.4 мянган төгрөг зарцуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 

297847.4 мянган төгрөг зарцуулж үйл ажиллагаа явуулснаар тайлагнажээ.  

Тайлант онд гарсан зардлаас цалин хөлсөнд 158414.1 мянган төгрөг, НДШ-д 

19319.8 мянган төгрөг, тогтмол зардалд 29040.8 мянган төгрөг, хангамж бараа 

материалын зардалд 525.0 мянган төгрөг, нормативт зардалд 41927.1 мянган 

төгрөг, урсгал засварт 3599.7 мянган төгрөг, томилолтонд 128.0 мянган төгрөг, 

бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамжид 10683.2 мянган 

төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 3494.2 мянган төгрөг, бусад урсгал 

шилжүүлэгт 30715.5 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 2018 онд 24570 хүүхэд 

өдөр ажиллахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 22522 хүүхэд өдөр ажиллаж, 2048 хүүхэд 

өдөр ажиллах тасарсан байна. 

2019 онд 304115.8 мянган төгрөг зарцуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 

304115.8 мянган төгрөг зарцуулж үйл ажиллагаа явуулснаар тайлагнажээ.  

Тайлант онд гарсан зардлаас цалин хөлсөнд 185368.4 мянган төгрөг, НДШ-д 

23171.2 мянган төгрөг, тогтмол зардалд 32384.2 мянган төгрөг, хангамж бараа 

материалын зардалд 2036.8 мянган төгрөг, нормативт зардалд 44616.1 мянган 

төгрөг, урсгал засварт 1633.0 мянган төгрөг, томилолтонд 109.2 мянган төгрөг, 

бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамжид 12242.8 мянган 

төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 4120.0 мянган төгрөгийг тус тус 

зарцуулжээ.  2019 онд 26681 хүүхэд өдөр ажиллахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 

23701 хүүхэд өдөр ажиллаж, 2048 хүүхэд өдөр ажиллах тасарсан байна. 

Тус байгууллагын авлага 2018 оны эхэнд 64.7 мянган төгрөг байснаа 699.3 

мянган төгрөг болж 634.6 мянган төгрөгөөр нэмэгдэж, өр төлбөр оны эхэнд 180.8 

мянган төгрөг байсныг бүрэн барагдуулжээ.  

Авлага 2019 оны эхэнд 699.3 мянган төгрөг байснаа 117.8 мянган төгрөг болж 

581.5 мянган төгрөгөөр буурч, өр төлбөр оны эхэнд байхгүй байснаа оны эцэст 

132.7 мянган төгрөг болж нэмэгджээ. 

Тус цэцэрлэг дээр шалгалтаар ажиллах хугацаанд 2020 оны 10 дугаар сарын 

12-нд очиж тус цэцэрлэгийн ажилтнуудтай уулзаж, шалгалт хийгдэж байгаа талаар 

танилцуулж, санал хүсэлтийг сонсоход дараах асуудлыг тавьж байлаа. Үүнд: 

1. Халдварт корона өвчинтэй холбоотой ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, 

засвар үйлчилгээ хийгдэж, урсгал зардалд өр үүссэн. 

2. Тус цэцэрлэгийн барилга үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй гэсэн 

мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гарсан байгаа, иймд хойшид 



байгууллагын байрыг шинээр барих талаар холбогдох байгууллагад 

хүсэлтийг уламжилж өгнө үү  

3. Багш болон туслах багш нарын илүү цагийн талаар аймгийн хэмжээнд 

нэгдсэн чиглэл гаргаж өгөх 

4. Бусад цэцэрлэгийн арга зүйч нар заах аргын нэгдлийн ахлагчийн 

нэмэгдлийг 5%-аар авч байгаа, манай арга зүйч авахгүй явж ирснийг 

шийдвэрлэх 

5. Бусад цэцэрлэгийн эрхлэгч нар мэргэжлийн зэргийн нэмэгдлээ авч байгаа 

манай цэцэрлэгийн эрхлэгч 2019 онд мэргэжлийн зэргийн нэмэгдлийг 

аваагүй явж ирснийг шийдвэрлэж өгнө үү 

6. Жижүүр ажилтай Б.БолорЭрдэнэ нь олон сараар чөлөө авдаг, чөлөөтэй 

хугацаанд цалин гаргаж оронд нь ажилладаг 2 жижүүрт хувааж өгдөг 

7. Сантехникч  6, 11, 14, 12, 5, 10, 9, 15 зэрэг найман цэцэрлэгийн дунд 

ажилладаг. Орой өдөр, шөнө, заримдаа амралтын өдөр ч дуудагдан 

ажиллах үе байдаг. Илүү цагийн хөлс авч үзээгүй 

8. Олон ажилтнуудын нийгмийн даатгалын шимтгэл тасарсан байгаа талаар 

зэрэг санал бодлоо илэрхийлж байлаа. 

Дээрхи санал хүсэлтийн тухайд: 

 1-2 дахь асуудлыг зохих байгууллагуудад уламжлах 

 Цэцэрлэгийн барилгын талаар Мэргэжлийн хяналтын газраас 2018 оны 

04 сард хяналт шалгалт хийж “Дунд” эрсдэлтэй гэж үнэлсэн байна 

Иймд хяналтаар өгсөн зөвлөмжийн дагуу ажлуудыг хийж ажиллах 

шаардлагатай. 

 3-5 дахь асуудлын талаар ахлах байцаагч Ц.Бадралд танилцуулж, 

харилцан ярилцаж, цэцэрлэг шалгаж байгаа байцаагч нарт энэ талаар танилцуулж 

асуудлыг эрх зүйн хүрээнд нэг мөр ойлголцож, ЗАН-ийн ахлагчийн нэмэгдлийг 2019 

оноос арга зүйч нарт олгох, эрхлэгчид 2019-2020 оны хичээлийн жилээс мэргэжлийн 

зэргийн нэмэгдэл олгож байхаар нэгдсэн ойлголцолд хүрч ажиллаа. 

 8-д Ажилтны шимтгэл төлөлт тасарсан талаар хяналт шалгалтын чиг 

үүрэгтэй хамааралгүй асуудал боловч цэцэрлэгийн хамт олонд хувийн зүгээс хийж 

болох зөвлөмж, гарцыг хэлж, Нийгмийн даатгалын хэлтэст хандахыг зөвлөв. 

 6-д бичигдсэн санал хүсэлтийн тухайд судлаж үзэхэд 2020 оны 6 

сараас чөлөө авсан бөгөөд цалинг нэр дээр нь гаргаж, нөгөө 2 жижүүрийн 

хүсэлтийн дагуу /хамт олны хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэсэн/ хуваан өгч ирсэн 

байна. Энэ зөрчлийн талаар Дотоод аудитын хороогоор оруулж хариуцлагын арга 



хэмжээг шийдвэрлүүлэх. Хойшид ажилласан 2 хүнд нь цалин гаргаж өгч байхыг 

зөвлөв. 

 7-дахь асуудлын тухайд цэцэрлэг дундын сантехникчийн дуудлагаар 

ажилласан талаар журнал бүртгэлийг хөтлүүлж, дуудлага өгсөн байгууллага нь 

тухайн ажилтны очсон болон явсан он сар өдөр цагийг бичээд гарын үсэг зурж, 

баримтжуулж байх, ажилтны дуудлагаар ажиллах хугацаанд дуудлага өгсөн 

байгууллага дээр хэн байна тэр хүн нь бүртгэлийн дэвтрийг таглаж байх. 

Тухайлбал: амралтын өдөр бол тухайн өдөр ажиллаж байгаа жижүүр нь таглаад 

явуулах жишээтэй. 

Зургаа.Тус байгууллагын ололттой тал: 

1. Батлагдсан төсөвт багтаан үйл ажиллагаа явуулсан, санхүүгийн тайланг 

хуулийн хугацаанд гаргаж тушаасан, 2018-2019 оны санхүүгийн тайлангийн 

аудитаар зөрчилгүй санал дүгнэлт авсан. 

Долоо. Өмнөх шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгасан талаар 

Тус байгууллагын 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар  хүнсний 

материалын үнэ тухайн зах зээлийн үнэ болон орон нутгаас мөрдүүлэхээр гаргасан 

жишиг үнээс өндөр үнээр нийлүүлэгдсэнтэй холбоотой 2.1 сая төгрөгийн зөрчил 

илрүүлж албан шаардлага өгч, “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар хүүхдийн хоолны орц нормыг 

технологийн картыг үндэслэн, материалын зарцуулалтыг тооцсон дүнг хянахад 

хүүхдийн хоолны 1 өдрийн батлагдсан нормоос гүйцэтгэлээрх зарцуулалт 4916.7 

мянган төгрөгөөр хэтэрсэн зөрчилд зөвлөмж бичиж, “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт 

өгсөн байна. 

Мөн тус байгууллагын 2016-2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд 

Санхүүгийн хяналт аудитын албанаас 2018 оны 05 сард хийсэн шалгалтаар 

эрхлэгчид мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэлд 502.5 мянган төгрөг, 2  ажилтанд амралт 

цалин давхардуулан 127.8 мянган төгрөг олгосон, амралттай хугацаанд зэргийн 

нэмэгдэл болон ур чадварын нэмэгдэлд 355.9 мянган төгрөг, захиргааны арга 

хэмжээтэй ажилтанд урамшуулалд 2100,0 мянган төгрөг, мөн дээрхи захиргааны 

арга хэмжээтэй ажилтнуудад 1016.9 мянган төгрөгийн ур чадварын нэмэгдэл 

олгосон, зарим ажилтны цалинг илүү бодсон, татварын хөнгөлөлт илүү эдлүүлсэн 

зэрэг нийт 4288.9 мянган төгрөгийн зөрчил илрүүлж улсын байцаагчийн 7 акт 

үйлджээ. 

Найм. Энэ удаагийн шалгалтаар дээрхи зөрчлөөс гадна дараах зөрчил 

илэрлээ. Үүнд: 



1. Цэцэрлэгийн арга зүйч нар нь 2019 онд заах аргын нэгдлийн ахлагчийн 

нэмэгдлийн 293371 төгрөг аваагүй нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 

дэх заалт, 16 дугаар зүйлийн 16.5.4, 16.5.5, 16.5.6 дахь заалт, Засгийн газрын 2018 

оны 382 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтын 4 дэх хэсгийн 3 дахь заалтыг 

2. Тус цэцэрлэгийн эрхлэгч нь 2019 оны 9-12 саруудад мэргэжлийн 

зэргийн нэмэгдлийн 536055 төгрөг олгохоос 6 сард 134014 төгрөг олгосныг хасч 

402041 төгрөг аваагүй нь Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, 16.5.6 

дахь заалт, Боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын сайдын 2019 оны А/854 дугаар 

тушаалын  2 дахь заалтыг 

3. Цэцэрлэгийн тогоочид 2019 оны 1-12 саруудад мэргэжлийн зэргийн 

нэмэгдлийн 249184 төгрөг дутуу олгосон нь Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар 

зүйлийн 16.5.5, 16.5.6 дахь заалт, Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолын 5 

дугаар хавсралтын 2 дахь  заалтыг 

4. Цэцэрлэгийн туслах багш О-гийн 2018 оны ээлжийн амралтын нөхөн 

олговрыг буруу тооцож 196529 төгрөгөөр дутуу олгосон нь Төсвийн тухай хуулийн 

16 дугаар зүйлийн 16.5.5, 16.5.6 дахь заалт, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 55 дугаар 

зүйлийн 55.1, 55.2 дахь заалт, Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн сайдын 2005 оны 

55 дугаар тушаалын 5, 9 дэх  заалтыг 

5. 2019 оны 7 сард цэцэрлэгийн арга зүйчид мэргэжлийн зэргийн нэмэгдлийг 

амралттай хугацаанд бүтнээр олгож 52473 /69964-17491/ төгрөгийн үргүй зардал 

гаргасан нь Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолын 5 дугаар хавсралтын 2 

дахь заалтыг 

6. Цэцэрлэгийн эрхлэгч Ч-ийн 2019 оны ур чадвар болон үр дүнгийн 

нэмэгдэл олголтыг тооцоход жилийн турш 258913 төгрөг дутуу олгосон нь Аймгийн 

Засаг даргын 2019 оны А/407, А/862 тоот захирамж, Жаргалант сумын Засаг даргын 

2019 оны А/59, А/133, А/242, А/336 тоот захирамжууд, Төсвийн тухай хуулийн 16 

дугаар зүйлийн 16.5.5, 16.5.6 дахь заалт, Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар 

тогтоолын 3 дугаар хавсралтын 4.7 дахь  заалтыг 

7. Тус цэцэрлэгийн няравын ээлжийн амралтыг буруу тооцож 2018-2019 

онуудад 389714 төгрөг дутуу олгосон нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79 дүгээр 

зүйлийн 79.3 дахь заалтыг 

8.  БСШУЯ-аас хөрөнгө оруулалтаар өгсөн цахилгаан даралтат хөгжимийн 

тээврийн хөлсний 34000 төгрөгийг 2019 оны 6 сар, 12 сард давхардуулан олгосон 

нь Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, 16.5.6 дахь заалтыг 



9. 2018-2019 онуудад цэцэрлэгийн жижүүрүүдэд ээлжийн амралт, үр дүн, ур 

чадвар зэргийг олгоогүй явж ирсэн нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 55 дугаар 

зүйлийн 55.1, 55.2 дахь заалт, 79 дүгээр зүйлийн 79.1 дэх заалтыг 

10. 2019 оны 3 сард а/05 тоот тушаалаар 1-р улирлын үр дүнг нийт 

ажилтнуудад 60%-аар, 6 сард а/10 тоот тушаалаар 2-р улирлын үр дүнг нийт 

ажилчдад сар бүрийг 15%-аар, 9 сард а/14 тоот тушаалаар 3-р улирлын үр дүнг 16 

ажилтанд бүгдэд нь 15%-аар үр дүн олгосон нь Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар 

тогтоолын 3 дугаар хавсралтын 4.3, 4.4, 4.5 дахь заалтыг 

11. Жижүүр Б-д 2020 оны 6-9 сард ажиллаагүй байхад 1680000 төгрөгийн 

цалин гаргасан нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1 дэх заалтыг   

12. Цэцэрлэгийн сантехникчээр ажиллаж байсан М нь 2019 оны 10 сараас 

хойш ажиллаагүй, байгууллагын удирдлагад албан ёсоор чөлөө хүсэх өргөдөл 

өгөөгүй байгаа нь Ховд аймгийн Жаргалант сумын 6-р цэцэрлэгийн дотоод журмын 

12 дугаар зүйлийн 12.1, 12.3 дахь заалтыг 

13. Цэцэрлэгийн хүүхдийн анги дүүргэлт, СӨБ-ын сургалтын үйл 

ажиллагаанд хамрагдах хүүхдийн тоонд анхаарах, анги дүүргэлтийг жилийн турш 

жигд байлгах болон багш нарын үр дүнтэй холбож байх. Хүүхэд өдрийн төлөвлөгөөг 

биелүүлж ажиллах. 

14. Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан багшид 5 жил 

тутамд 6 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний тэтгэмж олгохдоо 3 багшид 

2517500 төгрөг илүү олгосон нь Боловсролын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 

43.1.6, 43.1.7 дахь заалт, Дээд шүүхийн 2007 оны 25 дугаар тогтоолын 11 дэх 

заалтыг 

15. Нормативт зардал болох хүүхдийн хоолны зардлыг 2018 онд 2121.4 

мянган төгрөгөөр, 2019 онд 5813.4 мянган төгрөгөөр тус тус хэтрүүлсэн нь Төсвийн 

тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, Засгийн газрын 2019 оны 450 

дугаар тогтоолын 2 дахь заалтыг тус тус зөрчсөн байна. 

Шалгалтаар нийт 13150.5 мянган төгрөгийн төлбөр зөрчил илэрч, 1387.7 

мянган төгрөгийг байгууллагаас нөхөн олгуулахаар, 11360.7 мянган төгрөгийг орон 

нутгийн төсөвт оруулахаар шийдвэрлэж, улсын байцаагчийн 11 акт үйлдлээ. 

Ес. Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт 

Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг 2020 оны 10 сарын 14-ны өдрийн 

байдлаар 2020 оны 3 дугаар улирлын мэдээлэл хянахад нийт 3 төрлийн 104 

мэдээлэл оруулахаас 6 мэдээлэл хугацаа хоцроосон, 1 мэдээ оруулаагүй, 97 

мэдээллийг хугацаанд нь оруулсан байна.        



         Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүснэгтээр харуулбал: 

 
Цэсүүд 

Нийт 
мэдээлэл 

мэдээллийн    
тоо 

Үүнээс 

Хугацаан- 
     даа 

Хоцор- 
 сон 

Мэдээлээ- 
     гүй 

 

Төсөв/ гүйцэтгэл 33 31 2 0  

Хөрөнгө оруулалт, 
тендер, худалдан авалт 

27 25 2   

Бусад 46 41 4 1  

Дүн 106 97 8 1  

Арав. Дүгнэлт 

Тус байгууллага нь төсөвт байгууллагын өөрийн орлогын төлөвлөгөөг 

давуулан биелүүлсэн, санхүүгийн тайлангаа хуулийн хугацаанд гаргаж, зохих 

байгууллагаар баталгаажуулан тушааж хэвшжээ. 

Харин 2018-2019 онуудад нормативт зардлыг 2.1-5.8 сая төгрөгөөр 

хэтрүүлсэн, хүүхэд өдрийн төлөвлөгөөг биелүүлээгүй байна. 

Арван нэг. Цаашид авах арга хэмжээний санал 

1. Боловсрол соёлын газарт: 

 Цэцэрлэг дундын сантехникчийн амралтын өдөр, орой шөнө дуудагдах 

хугацаанд илүү цаг болон үр дүн, урамшуулал зэрэг нэмэгдлийг олгож байхад 

анхаарах, холбогдох төсөв мөнгийг аль цэцэрлэгийн төсөвт хэрхэн суулгах талаар 

шийдвэрлэх. 

 Жаргалант сумын 6 дугаар цэцэрлэгийн барилга нь стандартын бус, 

мөн Мэргэжлийн хяналтын газраас хийсэн шалгалтаар “Дунд” эрсдэлтэй үнэлэгдэж 

байгаа  зэрэгтэй холбоотой байрны асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарах. 

 2020 онд урсгал засварын зардалд цэцэрлэг бүрт тодорхой хэмжээний 

өр үүссэн тул тайлангийн жилд багтаан шийдвэрлэх. 

2. 5, 6, 9, 10, 11,12,14, 15 цэцэрлэгүүдэд: 

Цэцэрлэг дундын сантехникчийг дуудлагаар ажиллуулахад ажилласан 

талаарх бүртгэлийг тухай бүр бүртгэн явуулж байх. Дуудлагаар очих үед дуудсан 

байгууллага дээр хэн байна тэр хүн хариуцан ажиллуулж бүртгэлийг хөтөлж явуулж 

байх. 

Илүү цагаар ажиллахад ажиллуулсан байгууллага нь зохих хөлс, урамшуулал 

олгож байх.  

3. Ховд аймгийн Жаргалант сумын 6 дугаар цэцэрлэгт: 



1. Ажилтнуудын мэргэжлийн зэргийн нэмэгдлийн хууль эрх зүйн хүрээнд 

зөв тооцон, бүрэн олгож хэвших. Арга зүйчид заах аргын нэгдлийн ахлагчийн 

нэмэгдлийг сар бүр олгож байх. 

2. Ажилтнуудын ээлжийн амралтын хоног, нэг өдрийн дундаж цалин 

зэргийг тухайн үед мөрдөж буй хууль дүрэм журмын дагуу үнэн зөв тооцоолон 

олгож байх. 

3. Ур чадвар болон үр дүнгийн нэмэгдлийг олгохдоо ажилтнуудын ажлыг 

сар бүр дүгнэн, улирал бүр олгохдоо ажлын үр дүнд нь тохируулан, хууль эрх зүйн 

хүрээнд олгож байх. 

4. Хүүхдийн хоолны зардлыг Засгийн газраас баталсан нормативт 

багтаан ажиллах. 

5. Хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтны амралтын хоног болон нийгмийн 

даатгалын шимтгэл төлөлтийг зөв тооцон олгож хэвших. 

6. Тогоочийн мэргэжлийн зэргийг зөв олгох, гал тогооны туслах ажилтанд  

олгосон мэргэжлийн зэргийн нэмэгдлийн санхүүгийн жилд багтаан буцаан тооцоо 

хийж авах. 

7. Цэцэрлэгийн жижүүрүүдэд санхүүгийн жилд багтаан ээлжийн амралт 

олгож байх. Сантехникчийн дуудлагын бүртгэлийг тухай бүр хөтлүүлэн, түүнд 

хяналт тавин ажиллах. Мөн сантехникчээр ажиллаж байсан М-г хуулийн дагуу 

чөлөөлж, Б-г Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 231. 1-д ”Ажилтныг 

ажилд авахдаа мэргэжлийн ур чадвар, ажлын дадлага, туршлага тухайн ажлыг 

гүйцэтгэхэд тохирох эсэхийг шалгах зорилгоор туршилтын хугацаа тогтоож болно”, 

231.2-д “Хөдөлмөрийн гэрээнд туршилтын хугацааг талууд харилцан тохиролцох 

бөгөөд туршилтын хугацаа гурван сар хүртэл байна”, 231.3.-д “Хөдөлмөрийн гэрээнд 

туршилтын хугацааг заагаагүй бол ажилтныг туршилтын хугацаагүйгээр ажилд 

авсанд тооцно.” гэх заалтуудыг үндэслэн хуулийн хүрээнд шийдвэрлэж ажиллах. 

8. Хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 

хуулийн хүрээнд зөв суутган тооцож, тайлагнаж байх, Нийгмийн даатгалын 

байгууллагаас гаргасан илүү төлөлтийн 774274 төгрөгөөс ажилтанд ноогдох, илүү 

суутгасан 387137 төгрөг байгаагаас 2019 оны 12 сард 52706 төгрөг олгосныг хасч 

үлдэх 334431 төгрөг нөхөн олгож, байгууллагаас илүү төлсөн 387137 төгрөгийг 

шимтгэлийн тооцоонд оруулан тооцож авах. 

9. Ажиллаагүй хүнд цалин хөлс гаргах асуудлыг таслан зогсоож, 

ажилласан хүнд нь зохих хөлсийг олгож хэвших.  

Шалгалтаар илэрсэн төлбөр зөрчлийг дахин давтан гаргахгүй ажиллаж, 

зөрчлийг арилгах талаар тодорхой ажил зохион байгуулж, зөрчлийн талаар хийсэн 



ажлын тайлан, биелэлтийг албан бичгээр 2020 оны 12 дугаар сарын 15-ны дотор 

багтаан ирүүлэх. 

 

                                   

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ АУДИТЫН  АЛБА 

 


