ЖАРГАЛАНТ СУМЫН 7 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН
2018, 2019 ОНЫ ÑÀÍÕҮҮ, ÀÆ ÀÕÓÉÍ ҮÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÄ
ХИЙСЭН ÁÀÐÈÌÒÛÍ ØÀËÃÀËÒÛÍ ÒÓÕÀÉ

Нэг. Шалгалтын зорилго
Ховд аймгийн Засаг даргын баталсан 2020 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн
35-01/17 тоот удирдамжийн дагуу Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга
улсын ахлах байцаагч болон улсын байцаагч нар Ховд аймгийн Жаргалант сумын
7 дугаар Цэцэрлэгийн 2018, 2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд Òºðèéí ºì÷
õºðºíãèéí àøèãëàëò, çàðöóóëàëò, õàäãàëàëò, õàìãààëàëòын байдал, òºñºâ ñàíõ¿¿,
íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí õóóëü òîãòîîìæèéí õýðýãæèëòýíä үнэлгээ дүгнэлт өгөх,
илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж,
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулан
ажиллахад оршино.
Хоѐр. Шалгалтын бүрэлдэхүүн, хугацаа
Хяналт шалгалтыг Санхүүгийн хяналт аудитын албаны дарга, санхүүгийн
хяналт шалгалтын улсын байцаагч нар 2020 оны 10 дугаар сарын 22-наас ажлын
15 хоногийн хугацаанд хийж гүйцэтгэлээ.
Гурав. Шалгалтанд хамрагдсан асуудал
Тус байгууллага нь бага насны хүүхдийг асрах, хамгаалах, хүмүүжүүлэх, сургах
цогц үйл ажиллгаагаар хүүхдийн бие бялдар, оюун ухаан, нийгэмшихүйн хөгжлийг
дэмжих, сургуульд бэлтгэх зорилготойгоор Төрийн албаны тухай, Боловсролын
багц хууль, Төсвийн тухай, Хөдөлмөрийн тухай, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай,
Шилэн дансны 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.
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 шалгалаа.
Дөрөв. Шалгалтанд хамрагдсан обьектын талаарх товч мэдээлэл

Тус байгууллага нь Төсвийн тухай, Хөдөлмөрийн тухай, Төрийн болон орон
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай,
Боловсролын тухай, Монгол улсын бусад хууль эрхзүйн актуудын хүрээнд
ажилласан байна.
Тус цэцэрлэг нь 2018 оны 1-6 сард 6 бүлэгтэй, 9-12 сард 8 бүлэгтэй Засаг
даргын тоот захирамжаар 2 багш 2 туслах багш 1 тогооч 1 үйлчилгээний ажилтан
болж 28 орон тоотой эрхлэгч 1, багш 6, туслах багш 6, тогооч 1, туслах тогооч 1,
үйлчлэгч 3, дуу хөгжмийн багш 1, арга зүйч 1, сахиул 1, нярав 1, нягтлан бодогч
0,5, бүгд 28 орон тоотой ажиллаж, 37471 хүүхэд өдөр ажиллахаас 31233 хүүхэд
өдөр ажиллаж, 6238 хүүхэд өдрөөр дутуу буюу төлөвлөгөөг 83,35 хувиар биелүүлж
16,65 хувиар тасалжээ.
2019 он 41400 хүүхэд өдөр ажиллахаас 40136 хүүхэд өдөр ажиллаж, 1264
хүүхэд өдрөөр дутуу буюу төлөвлөгөөг 96,2 хувиар биелж 3,8 хувиар тасалжээ.
Мөнгөн

гүйлгээний

тайлангаар

63200000

төгрөг

үр

дүнгийн

тайлангаар

64732036/40136=1612,8 төгрөг нэг хүүхдэд өдрийн дундаж 37,18*40136=409152
40136*1650=66224400 төгрөгөөр хоолны зардлыг гүйлгэн 2018 оны эхний
үлдэгдэлээс зарцуулсан байна .
2018, 2019 онд цэцэрлэгийн сургалтын чанарыг өмнөх жилээс ахиулах, авьяас,
ном, багшийн хөгжил, хөтөлбөрийг сайн хэрэгжүүлэхийг гол зорилго, зорилт
болгон ажиллажээ.
2018, 2019 онд нягтлан бодох бүртгэлийг УСНББОУС дагуу аккурель сууриар
хөтлөж “СИ ТИ ЭС“ бүртгэлийн программаар нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөн
явуулжээ.
Шàëãàãäàõ õóãàöààíû õºðºíãèéí ýðõ çàõèðàã÷èéí íýãä¿ãýýð ãàðûí ¿ñãèéã
2018, 2019 онуудад Т, õî¸ðäóãààð ãàðûí ¿ñãèéã íÿãòëàí áîäîã÷ Ц, 2018 оны 3-6
дугаар саруудад С, 2019 онд Э нар çóðæ õºðºíãº ìºíãèéã çàõèðàí çàðöóóëæ,
ã¿éöýòãýëä íü õÿíàëò òàâèí àæèëëàæ èðñýí
Тав. Төсвийн орлого бүрдүүлэлт, зарлага зарцуулалтын талаар
Төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар:
Тус байгууллага нь 2018 онд улсын төсвөөс 336906.0 мянган төгрөгийн
санхүүжилтээр үйл ажиллагаагаа явуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр улсын
төсвөөс 336906.0 мянган төгрөг, Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
6750.5 мянган төгрөг, Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас санхүүжих 3000.0
мянган төгрөг, Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс авсан хандив,
тусламж 395.0 мянган төгрөг, Төсвийн урамшуулал 125.3 мянган төгрөг, нэмэлт

санхүүжилтийн орлого 2825.0 мянган төгрөг, дээд шатны төсвийн захирагчийн
төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан хөрөнгө
2304.7 мянган төгрөгийн

нийт 336906.0 мянган төгрөгийн төсөв бүрдүүлэн

зарцуулсан байна.
Тус онд цалингийн зардалд 192734.8 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын
шимтгэлийн зардалд 23227.8 мянган төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол
зардалд 49808.1 мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 680.4 мянган төгрөг, тээвэр
шатахууны зардлаас хог хаягдал зардалд 228.2 мянган төгрөг, шуудан холбооны
зардалд 109.8 мянган төгрөг, бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлсэд 2320.8
мянган төгрөг, эм бэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгсэлд 69.8 мянган төгрөг, хоол хүнсний
зардалд 51125.6 мянган төгрөг, нормын хувцас зөөлөн эдлэлийн зардалд 1036.6
мянган төгрөг, урсгал засварт 3725.9 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил
үйлчилгээний зардал 200.0 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардал
18969.5 мянган төгрөг, хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардалд 570.0 мянган
төгрөг, хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс
үзүүлэх дэмжлэгийн зардалд 9096.2 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ.
Оны эхэнд 1677.3 төгрөгийн авлагатай байсан бол тайлант хугацааны эцэст
2792.09 төгрөг болж, 1114.79 мянган төгрөгөөр өссөн байна.
Оны эхэнд 1374 төгрөгийн өглөгтэй байсан бол тайлант хугацааны эцэст
үлдэгдэлгүй байна.
Үндсэн хөрөнгө оны эхэнд 284318.4 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст
524609.5 мянган төгрөг болж, 240291.6 мянган төгрөгөөр өссөн байна. Мөн
тайлант онд 49637.2 мянган төгрөгийн хөрөнгийн элэгдэл байгуулж

331802.2

мянган төгрөгийн хуримтлагдсан элэгдэлтэй болсон байна.
Áàòëàãäñàí òºñâèéí õºðºíãèéã çàðäëûí ç¿éë àíãèàð àâ÷ ¿çâýë /ìÿí.òºã/
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Áè÷èã õýðýã

4
5
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170,589.1

170,589.1

22,878.5

22,878.5

136.2

136.2

Гэрэл цахилгаан

4,146.6

4,146.6

Òýýâýð øàòàõóóí

192.0

228.2

Õýìíýëò

Õýòðýëò

-36.2

6

Түлш халаалтын зардал

35,387.5

35,387.5

7

Цэвэр бохир усны зардал

10,275.4

10,275.4

8

Øóóäàí õîëáîî

109.8

109.8

9

Àëáàí òîìèëîëò

136.2

-

10

Ном хэвлэл зардал

74.7

74.7

11

Хичээл

2,196.9

734.2

1,555.8

2,320.8

70.3

69.8

624.0

725.9

-101.9

867.7

1,036.6

-168.9

53,073.8

53,073.8

сургалт,

136.2

1462.7

үйлдвэрлэлийн дадлага
12

Бага

үнэтэй,

түргэн

-765.0

элэгдэх, ахуйн эд зүйлс
13

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн

0.5

хэрэгсэл
14

Урсгал засвар

15

Зөөлөн

эдлэл

хувцас

худалдан

нормын
авах

зардал
16

Хоолны зардал

17

Бараа үйлчилгээ бусад

1,000.8

1,512.7

18

ХОНТСА төрөөс үзүүлэх

9,096.2

9,096.2

тэтгэмж

4,245.2

4,245.2

Аудит, баталгаажуулалт,

184.5

200.0

316,841.2

316,841.2

-511.9

дэмжлэг
19

Нэг

удаагийн

урамшуулал
20

-15.5

зэрэглэл тогтоох

21

Íèéò ä¿í

1,599.4

1,599.4

Төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар:
Тус байгууллага нь 2019 онд улсын төсвөөс 443422.3 мянган төгрөгийн
санхүүжилтээр үйл ажиллагаагаа явуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр улсын

төсвөөс 443422.3 мянган төгрөг,

нэмэлт санхүүжилтийн орлого 9614.0 мянган

төгрөг үүнээс ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөөс 3364.0 мянган төгрөг, дээд шатны
төсвийн захирагчийн төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид
хуваарилсан хөрөнгө 6000.0 мянган төгрөг, төрийн болон орон нутгийн өмчит бус
этгээдээс авсан хандив, тусламж 250.0 мянган төгрөг нийт 453036.0 төгрөгийн
орлого бүрдүүлж зарцуулсан байна.
Тус онд үр дүнгийн тайлангаар цалингийн зардалд 276856.6 мянган төгрөг,
нийгмийн

даатгалын

шимтгэлийн

зардалд

35112.4

мянган

төгрөг,

байр

ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 66165.6 мянган төгрөг, бичиг хэргийн
зардалд 116.5 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 61.7

мянган төгрөг,

шуудан холбооны зардалд 175.0 мянган төгрөг, бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн
эд зүйлсэд 300.0 мянган төгрөг, хоол хүнсний зардалд 64732.03 мянган төгрөг,
нормын хувцас зөөлөн эдлэлийн зардалд 660.8 мянган төгрөг, урсгал засварт
7240.8 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардал 195.8
мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардал 28043,4 мянган төгрөг, хичээл
үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардалд 1692.5 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ.
Оны эхэнд 2.79 мянган төгрөгийн авлагатай байсан бол тайлант хугацааны
эцэст 41.5 мянган төгрөг болж, 38.7мянган төгрөгөөр өссөн байна.
Оны эхэнд өглөггүй байсан бол тайлант хугацааны эцэст 20.7 мянган
төгрөгийн үлдэгдэлтэй болсон байна.
Үндсэн хөрөнгө оны эхэнд 524609.6 төгрөг байсан бол оны эцэст 515115.4
төгрөг болж, 9494.2 төгрөгөөр буурсан байна. Мөн тайлант онд 77458.6 төгрөгийн
хөрөнгийн элэгдэл байгуулж 127095.9 мянган төгрөгийн хуримтлагдсан элэгдэлтэй
болсон байна.
Áàòëàãäñàí òºñâèéí õºðºíãèéã çàðäëûí ç¿éë àíãèàð àâ÷ ¿çâýë /ìÿí.òºã/
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Мөнгөн гүйлгээний тайлан
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4998.6
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5

Òýýâýð øàòàõóóí

6

Түлш халаалтын зардал

7

Цэвэр

бохир
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61.7

61.7

52776.9

51266.4

9775.9

9900.7

-124.8

-59.5

1510.5

зардал
8

Øóóäàí õîëáîî

115.5

175.0

9

Àëáàí òîìèëîëò

145.6

145.6

10

Ном хэвлэл зардал

80.3

-

11

Хичээл

1405.5

1405.5

256.0

300.9

75.3

-

3879.2

3879.2

712.8

788.1

63200.0

63200.0

1405.5

1405.5

-

-

-

-

-

-

380643.7

380643.7

сургалт,

80.3

үйлдвэрлэлийн дадлага
12

Бага

үнэтэй,

түргэн

-44.9

элэгдэх, ахуйн эд зүйлс
13

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн

75.3

хэрэгсэл
14

Урсгал засвар

15

Зөөлөн эдлэл нормын

-75.3

хувцас худалдан авах
зардал
16

Хоолны зардал

17

Бараа үйлчилгээ бусад

18

ХОНТСА төрөөс үзүүлэх
дэмжлэг

19

Нэг

удаагийн

тэтгэмж

урамшуулал
20

Аудит,

-

баталгаажуулалт,
зэрэглэл тогтоох
21

Íèéò ä¿í

1690.2

1690.2

Зургаа. Өмнөх шалгалтын талаар
2018 онд манай байгууллагын шалгалтаар 1855854 төгрийн акт тавигдаж
ажилчдаас суутган төсөвт төвлөрүүлсэн байна.
Долоо. Шалгуулагчийн ололттой, дэвшилттэй тал
1.Санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд гарган 2018, 2019 онуудад
Аудитын байгууллагаас тайлангийн аудитаар Ц.Аззаяа, Д.Хишгээ нар зөрчилгүй
санал дүгнэлтээр тус тус дүгнэгдсэн байна.
2.Сургалтын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 8 чиглэлээр 8 бүлгээр хийж,
төлөвлөгөөг жил сар улирал, долоо хоногоор төлөвлөн өдөр бүрийн хүүхэд
хөгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан ажилласан.
Найм. Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал
Шалгалтаар тухайн байгууллагад хөтлөгдөж буй НББ болон анхан шатны
бүртгэлийн хөтлөлт, санхүүгийн баримт материалын бүрдэлт хэвийн хэмжээнд
явагдаж сар улирлын тайланг хугацаанд нь гаргаж хэвшсэн боловч дараах зөрчил
дутагдал илэрлээ. Үүнд:
1. 2018 онд санхүүгийн тайлан балансаар НДШ-н авлага 1423 төгрөг,
хоолны авлага 1368 төгрөг, нийт 2792 төгрөг, 2019 онд НДШ-н авлага 41544,41
төгрөгийн цалингийн авлагыг тус тус тооцон баталгаажуулаагүй цалингийн сангийн
хэмнэлтийг илүү шилжүүлсэн, НДШ-ийн тайланд авлага тусгагдаагүй, цалингийн
өглөг санхүүгийн тайланд үндэслэлгүй тусгасан 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 тус тус зөрчсөн байна.
2. 2019 оны 03.25-ний өдрийн Б/19 , 2019 оны 12.18-ний өдрийн Б/45 тоот
эрхлэгчийн тушаалаар үр дүнгийн нэмэгдэлийг А,В,С үнэлгээг авсан оноонд
харгалзуулан тооцоогүй олгосон нь Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн
6.4.1, 6.4.8, 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 дахь
заалтуудыг, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн
11.1, 11.2.7 дахь заалт, Засгын газрын 2019 оны Төрийн албан хаагчид мөнгөн
урамшуулал олгох журмын 5 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт, Засгийн газрын
2017 оны 346 дугаар тогтоолын хавсралт, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын
2013 оны 08 дугаар сарын 13-ний А/293 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт
Цэцэрлэгийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам байгууллагын дотоод журам,
хамтын гэрээг зөрчсөн.

3. Хүүхдийн хоолыг олгохдоо зарим багш нарын тоог илүү тооцож өдөрт
ирээгүй өвчтэй, чөлөөтэй, тасалсан хүүхдийн тооцоог оруулсан, 2018, 2019
онуудад цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолыг олгохдоо байгууллагын багшèéí æóðíàë,
òîãîî÷èéí õîîëíû òàëîí, íÿðàâûí òàéëàíä òóñãàãäñàí èðö зөрүүтэй, багшийн
журналын
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санхүүжүүлсэн хүүхдийн хоолны нормыг хэтрүүлэн илүү зарцуулсан нь Төсвийн
тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1, 6.4.7, 16 дугаар зүйлийн 16.5.1, 16.5.5,
16.5.6 дах заалтууд, 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалтуудыг, Нягтлан бодох
бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дóãààð ç¿éëèéí 13.1, 13.5, 13.6, 13.7 дахь çààлт,
Засгийн газрын 2012 оны 10 дугаар сарын 27-ний өдрийн 106 дугаар тогтоолын 2
дугаар заалтыг тус тус зөрчсөн.
4. Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол зөрчиж хүүхдийн бэлгэнд
2019.05.22-ний А/06 тоот цэцэрлэгийн эрхлэгчийн тушаалаар 2 өдрийн хоолны
мөнгө 849940 төгрөг зарцуулсан нь Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн
16.5.5, 16.5.6 дахь заалт, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар
зүйлийн 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 дахь заалт, 14 дүгээр зүйл,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 заалтыг
тус тус зөрчжээ
5. Цэцэрлэгийн арга зүйч Э-д мэргэжлийн зэрэг олгох тухай Боловсрол соѐл
шинжлэх ухааны сайдын 2015 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/15 тоот
тушаалыг үндэслэн олгосон зөвлөх багшийн мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхний
хугацаа 2019.12.16-ний өдөр дууссан байхад 2020 онд бүтэн 20 хувиар
мэргэжлийн зэрэг олгосон 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,
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.4, 13.5, 13.6,
13.7 дахь заалт, 14 дүгээр зүйл, Боловсрол соѐл шинжлэх ухаан, спортын сайдын
2019 оны А/854-р тушаалын хавсралт хүүхдийн цэцэрлэгийн багш, арга зүйч,
удирдах албан тушаал эрхлэж байгаа багшид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах,
мэргэжлийн зэргийг хэвээр хадгалах журмын 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх заалтыг,
Боловсрол соѐл шинжлэх ухаан спортын сайдын 2018 оны А/812 дугаар тушаалын
хавсралт мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журмыг тус тус зөрчсөн.
6. 2018 оны 12 сарын 21-ний төлбөрийн хүсэлтээр М-ийн ПЭ67082401 тоот
регистрийн дугаартай 5845373431 тоот хаан банкны дансанд 2845200 төгрөгийн
тэтгэвэрт гаргахад олгох нэг удаагийн тэтгэмжийн зардлыг шилжүүлсэн боловч
2020 оны 12 дугаар сарын 14-ний байдлаар тэтгэвэрт гараагүй ажиллаж байгаа нь

Төрийн албаны тухай хууль 60 дугаар зүйлийн 60.1-д Төрийн улс төрийн албан
хаагчаас бусад төрийн албан хаагч өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох үндэслэлээр
чөлөөлөгдсөн бол үндсэн цалингийн дунджаас ажилласан хугацааг нь үндэслэн
тооцож нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг олгоно, Засгийн газрын 2019 оны 7
дугаар тогтоолын Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гаргахад нэг
удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журмыг зөрчсөн.
Ес. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар
Тус хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж байгаа бөгөөд
энэ хуультай холбоотой тус байгууллага нь батлагдсан төсөв болон санхүүгийн
жилийн мэдээллийг самбараар мэдээлж байна.
Шилэн дансны нэгдсэн системд 2018, 2019 оны байдлаар мэдээллийг
байршуулж хэвшсэн боловч 2018 оны 1 улирал, 4 сарын мэдээлэл тус бүр хугацаа
хоцорсон.
Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг 2020 оны 12 сарын 01-ны өдрийн
байдлаар хянахад нийт 3 зэсээр 56 мэдээлэл оруулахаас мэдээллийг хугацаанд
нь оруулсан шилэн дансны нэгдсэн системд 2018-2019 оны байдлаар дараах
мэдээллийг байршуулж хэвшсэн байна.
Үүнд:
 Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн
оруулсан байна.
 Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
 Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий
орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ
 Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө,
гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл
 Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн
ерөнхий мэдээлэл
 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил
үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг
 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан
мэдэгдэл
 Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад
хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө,
мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр

 Дараа жилийн төсвийн төсөл
 Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос
давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан
 Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан
 Санхүүгийн тайлан
Дараах мэдээллийг шилэн дансны нэгдсэн системд оуулаагүй байна. Үүнд:
 Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн
оруулсан боловч шалтгаан тайлбар бичээгүй байна.
Дараах мэдээллүүдийг шилэн дансны нэгдсэн системд оруулах хугацаа болоогүй
байна. Үүнд:
 Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга
хэмжээний тайлан
 Худалдан авах ажиллагааны тайлан
 Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт
Арав. Авсан арга хэмжээ
Шалгалтаар нийт 51 хүн байгууллагатай холбоотой 1522999 төгрөгийн
төлбөр зөрчил илэрч, 1405076 төгрөгийг орон нутгийн төсвийн орлогод 117923
төгрөгийг нөхөн олгох акт, гаргасан зөрчлийг дахин давтан гаргахгүй байх талаар
зөвөлгөө өгч, улсын ахлах байцаагчийн нийт 4 акт үйлдлээ.
Арван нэг. Дүгнэлт
Тухайн байгууллагад хөтлөгдөж буй нягтлан бодох бүртгэл болон өмч
õºðºíãèéí хадгалалт хамгаалалт, хөрөнгөнд бүртгэлээр тавих хяналт хэвийн
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байгууллагуудад хянуулан баталгаажуулсан, шилэн дансны хууль хэрэгжсэн,
боловч Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1, 6.4.7, 6.4.8. дахь заалт, 14
дүгээр зүйлийн 14.2.3, 14.3, 16.5. дахь заалт, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай
хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.6. дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 16
дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалт, Сангийн сайдын 2013 оны 3 дугаар сарын 29ний өдрийн 73 дугаар тушаалын 1-р хавсралтын 7 дугаар зүйлийн 7.2.1, 7.2.3 дахь
заалт, Засгийн газрын тогтоолыг зөрчсөн байна.
Арван хоѐр. Цаашид авах арга хэмжээний санал:
1. Төсвийг үрэлгэн зарцуулахгүй байх, үр дүнгийн нэмэгдэлийг ажлын
шалгуур үзүүлэлт барьж бодитой үнэлж дүгнэн олгож байх
2. Багш ажилчдын мэргэжлийн зэргийн нэмэгдлийг хүчинтэй хугацаанд
тодорхойлж, нэмэгдлийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд олгож хэвших.

3. Төсвийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.4. дэхь заалт, Сангийн
сайдын 2013 оны 73 дугаар тушаалаар баталсан журмыг мөрдөж ажиллах
шаардлагатай байна.
4. Ээлжийн амралтыг ажилсан жилтэй уялдуулж хөдөлмөрийн тухай хуулийг
мөрдөх, жирэмсэн амаржсан, Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмж,
амралт цалин давхардуулан олгохгүй байх.
5. Øàëãàëòààð èëýðñýí çºð÷ëèéã äàõèí äàâòàí ãàðãàõã¿é áàéõ òàëààð
àíõààðàí àæèëëàæ, øàëãàëòûí ìºðººð õèéñýí àæëûí òàéëàíгийн
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2020 îíû 12 дүгээр ñàðûí 25-íû äîòîð Õîâä àéìãèéí санхүүгийн хяналт, аудитын
албанд албан бичгээр гарган èð¿¿ëýõ.

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ АУДИТЫН АЛБА

