
 

 

 

 

ЭРДЭНЭБҮРЭН СУМЫН ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 

2016-2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ 

Нэг. Шалгалтын зорилго 

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу Ховд аймгийн 

Эрдэнэбүрэн 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, эрсдэлээс 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 Ц.Бадрал, Ц.Цэцэнхараацай, Ж.Цэнд-Аюуш, Улсын 

байцаагч Д.Болормаа П.Мягмартүвшин, дотоод ажилтан Н.Балт нар 2020 оны 03 

сарын 26-нээс 04 сарын 25-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 эрх зүйн актуудыг удирдлага болгон ажил үйлчилгээний 

чанар, бүтээмжийг дээшлүүлэн улсын төсвөөс батлагдсан төсвийн санхүүжилтийг 



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: Эрдэнэбүрэн сум нь татварын орлогын төлөвлөгөөг 2016 онд 

36.4 сая төгрөг оруулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 30.5 сая төгрөг оруулж, 

төлөвлөгөөг 83.4 хувиар, 2017 онд 37.5 сая төгрөгийн төлөвлөгөөтэй байснаас 

42.6 сая төгрөг оруулж төлөвлөгөөг 5.1 сая төгрөгөөр буюу 113 хувиар, 2018 онд 

114.5 сая төгрөг оруулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 115.7 сая төгрөг оруулж 

орлогын төлөвлөгөөг 101 хувиар, 2019 онд 112.1 сая төгрөг оруулахаар төлөвлөж, 

гүйцэтгэлээр 177.7 сая төгрөг оруулж орлогын төлөвлөгөөг 158 хувиар тус тус 

биелүүлжээ. 

Татварын орлогын төлөвлөгөөг төрлөөр нь харуулбал дараах байдалтай 

байна. Үүнд: 

 

Д/

Д 

Татвар

ын 

төрөл 

2016 он 2017 2018 он 2019 он 

Төл Гүй Төл Гүй Төл Гүй Төл Гүй 

1 Сум 3440.0 30536.6 28960.0 42482.7 
 

110190.0 
 

115712.1 109990.0 177274.8 

2 Аймаг 95600.0 96028.0 93600.0 92393.8 88180.0 89539.8 93500.0 88276.1 

3 Улс 2800.0 4208.8 4000,0 5187.0 2700.0 2790.9 3400.0 2552.0 

 Дүн 98400.0 130773.4 126560.0 140063.5 201070.0 208042.8 206890.0 268102.9 

5.1 Эрдэнэбүрэн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 

Төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар:  

2016 онд 2 орон тоотой, орон нутгийн төсвөөс 43570.3 мянган төгрөгийн 

санхүүжилт авахаар төлөвлөсөн ба гүйцэтгэлээр 43570.3 мянган төгрөг 

зарцуулжээ. 

2016 онд цалин хөлсөнд 33425.8 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлд 4084.5 мянган төгрөг, хангамж бараа материалын зардалд 3397.4 

мянган төгрөг, томилолт 628.1 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 194.0 

мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардал 1840.5 мянган төгрөгийг тус тус 

зарцуулжээ. 

Тус байгууллага тайлант онд авлагагүй гарсан бол өр төлбөрийн эхний 

үлдэгдэл 1022.2 мянган төгрөг байсныг оны эцэст бүрэн барагдуулж ажилласан 

байна. 



2017 онд 2 орон тоотой, орон нутгийн төсвөөс 63347.9 мянган төгрөгийн 

санхүүжилт авахаар төлөвлөсөн ба гүйцэтгэлээр 63347.9 мянган төгрөг 

зарцуулжээ. 

2017 онд цалин хөлсөнд 38405.5 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлд 4224.6 мянган төгрөг, хангамж бараа материалын зардалд 2015.7 

мянган төгрөг, томилолт 425.0 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 207.0 

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

гарахад олгох тэтгэмжийн зардалд 15755.0 мянган төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмжинд 

600.0 мянган төгрөг тоног төхөөрөмж худалдаж авахад 1000.0 төгрөг тус тус 

зарцуулжээ. 

Тайлант онд авлага өглөг үүсгэлгүй ажилласан байна.  

2018 онд 2 орон тоотой, орон нутгийн төсвөөс 45268.0 мянган төгрөгийн 

төсөвтэй ажилласнаас гүйцэтгэлээр 45406.0 мянган төгрөг зарцуулж 138.0 мянган  

төгрөгийн төсөв хэтрүүлэн зарцуулсан байна.  

2018 онд цалин хөлсөнд 36691.0 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлд 4403.0 мянган төгрөг, хангамж бараа материалын зардалд 2566.8 

мянган төгрөг, томилолт 523.0 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 207.0 

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

тэтгэмжинд 300.0 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ.  

Тайлант оны эхэнд авлагын үлдэгдэлгүй байсан бол оны эцэст 14.8 мянган 

төгрөгийн үлдэгдэлтэй болсон  байна. Тайлант онд өр төлбөр үүсгэлгүй ажилласан 

байна. 

2019 онд 2 орон тоотой, орон нутгийн төсвөөс 58814.3 мянган төгрөгийн 

санхүүжилт авахаар төлөвлөсөнөөс, гүйцэтгэлээр 58814.3 мянган төгрөг зарцуулж 

батлагдсан төсвийн хүрээнд зарцуулсан байна. 

2019 онд цалин хөлсөнд 38804.2 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлд 4850.5 мянган төгрөг, хангамж бараа материалын зардалд 3414.1 

мянган төгрөг, томилолт 889.4 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 1441.1 

мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардал 9215.0 мянган төгрөг, нэг 

удаагийн тэтгэмжинд 200.0 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ.  

   Тайлант онд өглөг авлага үүсгэлгүй ажилласан байна. 

Өмнөх шалгалтын талаар: 

2016-2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт 

авсан байна. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал 



Энэ удаагийн шалгалтаар дараах зөрчил дутагдал илэрлээ. Үүнд: 

1. Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол зөрчиж цайллага дайллага, хүлээн 

авалтад 2016 онд 475000 төгрөг, 2017 онд 1843200 төгрөг, 2018 онд 1704000 

төгрөг, 2019 онд 1105000 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 

2. 2017 оны 12 сард төрийн албан хаагчидад олгох нэг удаагийн 

урамшуулалд 270000 төгрөгийг олгосон байтал 2018 онд давхардуулан 270000 

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 

3. 2016-2019 онуудад шатахууныг албаны болон хувийн машинд хийж 

зарцуулсан боловч замын хуудасгүй, анхан шатны баримтын бүрдэлгүй 

зарцуулсан нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн, 7.1, 7.5, 

7.6, 7.7 дахь заалтууд, Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 1 дүгээр сарын 29-ний 

өдрийн 19 тоот тушаал, Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 

347 дугаар тушаалуудыг тус тус зөрчиж байна. 

Дүгнэлт: 

Анхан шатны баримтын бүрдэл хэвийн хэмжээнд явагдаж санхүүгийн тайланг 

хугацаанд нь стандартын дагуу зөрчилгүй санал дүгнэлттэй тушааж хэвшсэн 

боловч шатахууныг анхан шатны бүрдэл болоогүй баримтаар зарцуулсан, үргүй 

зардалд төсвийн мөнгө зарцуулж хандив тусламж үзүүлсэн, үрэлгэн зардал 

гаргасан, нэг удаагийн тэтгэмжийг давхардуулан олгосон зэрэг зөрчил байна. 

Шалгалтаар 490000 төгрөгийн зөрчил илэрсэнийг аймгийн төсөвт оруулахаар 

улсын ахлах байцаагчийн акт тогтоож барагдуулахыг үүрэг болголоо. 

Цаашид авах арга хэмжээний санал: 

1. Анхан шатны баримтыг бүрдүүлж гүйлгээ хийж байх ба төсвийн үргүй 

зардал гаргахгүй байх. 

2. Санхүүгийн жилийн эхэнд батлагдсан цалингийн сан, орон тооны хязгаарт 

багтаан төсвийн байгууллагын орон тоо, ажилчдын цалин хөлсийг тогтоож, төсөвт 

тусгагдаагүй аливаа цалин урамшуулал олгохгүй байх. /Дарга Ц.Отгонбаатарын 



зэрэг дэвийн нэмэгдлийг аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр шинэчлэн батлуулж 

олгох./ 

3. Шатахууны тооцоог сар бүр хийх, замын хуудсыг явсан өдөр, километр 

бүрээр бичих, 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 мөрдөж ажиллах.  

5.2  Засаг даргын тамгын газар 

Төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар: 

Тус байгууллага нь 2016 онд төсвөөс 329074.7 мянган төгрөгийн зардал 

гаргахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 336368.2 мянган төгрөгийн зардал гаргаж 

батлагдсан төсвийн нийт дүнгээр нь 7293.5 мянган төгрөгөөр хэтрүүлэн зарцуулж 

үйл ажиллагаа явуулжээ. 

Гарсан зардлаас: цалингийн зардалд 229611.5 мянган төгрөг, НДШ-д 25429.5 

мянган төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 14231.3 мянган 

төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 2076.4 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 

11000.8 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 2725.6 мянган төгрөг, 

томилолтын зардалд 5342.4 мянган төгрөг, эд хогшил урсгал засварын зардалд 

530.7 мянган төгрөг,  нормын хувцас зөөлөн эдлэлийн зардалд 650.8 мянган 

төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнийн төлбөр хураамжинд 56135.9 

мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 11082.2 мянган төгрөг, бусад 

урсгал шилжүүлэг 110.0 мянган төгрөг тус тус зарцуулжээ. 

2016 онд авлага орон нутгийн нэгтгэсэн тайлангаар 182100.3 мянган төгрөг 

байсан бол оны эцэст 171171.5 мянган төгрөг болж, 10928.8 мянган төгрөгөөр 

буурсан байна. Харин өглөг оны эхэнд 7100.6 мянган төгрөг байсан ба оны эцэст 

7097.7 мянган төгрөгөөр буурж, 0.3 мянган төгрөг болжээ. Цалин хөлстэй 

холбоотой татварын өр буурсан байна. 

Нэмэлт санхүүжилтийн дансаар 3159.5 мянган төгрөг зарцуулснаас 

хангамжийн материалд 500.0 мянган төгрөг, бичиг хэрэгт 300.0 мянган төгрөг, 

тээвэр шатахуунд 200.0 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 

2659.5 мянган төгрөг тус тус зарцуулсан байна.  

2017 онд төсвөөс 314035.5 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөж 

гүйцэтгэлээр 314035.5 мянган төгрөгийг зарцуулж үйл ажиллагаа явуулжээ. 

Тус онд цалингийн зардалд 190043.5 мянган төгрөг, НДШ-д 20905.0 мянган 

төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 14761.1 мянган төгрөг, бичиг 

хэргийн зардалд 1818.4 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 8247.0 мянган 



төгрөг, шуудан холбооны зардалд 2758.5 мянган төгрөг, дотоод албан 

томилолтонын зардалд 3951.7 мянган төгрөг, урсгал засварт 1031.5 мянган төгрөг, 

хог хаягдал зайлуулах зардалд 1500.0 мянган төгрөг, зөөлөн эдлэл багаж 

хэрэгслийн зардалд 332.0 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлэх бараа 

үйлчилгээний зардалд 33737.9 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 

4468.0 мянган төгрөг, тэтгэмж урамшуулалд 19679.9 мянган төгрөг тус тус 

зарцуулжээ. 

Авлага 2017 онд оны эхэнд 1573.4 мянган  төгрөг  байснаа оны эцэст 4151.1 

мянган төгрөг болж 2577.7 мянган төгрөгөөр өссөн байна. Харин өглөг оны эхэнд 

1490.1 мянган төгрөг байсныг барагдуулсан байна. 

 Нэмэлт санхүүжилтээр 17087.3 мянган төгрөгөөс хангамжийн материалд 

2244.2 мянган төгрөг, бичиг хэрэгт 170.0 мянган төгрөг, тээвэр шатахуунд 1984.2 

мянган төгрөг, шуудан холбоонд 90.0 мянган төгрөг, хоол хүнсэнд 1574.9 мянган 

төгрөг, дотоод албан томилолтонд 4268.7 мянган төгрөг,  бусдаар гүйцэтгүүлсэн 

ажил үйлчилгээ 4267.7 мянган төгрөг тус тус зарцуулсан байна. 

2018 онд төсвөөс 345981.0 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөж, 

гүйцэтгэлээр 353242.4 мянган төгрөгийн зардал гаргаж 7261.4 мянган төгрөгөөр 

хэтрүүлэн үйл ажиллагаа явуулжээ.  

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангаар цалингийн зардалд 195692.2 мянган төгрөг, 

НДШ-д 23483.2 мянган төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 

17546.9 мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд мянган 1988.4 мянган төгрөг, тээвэр 

шатахууны зардалд 13115.6 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 2758.5 

мянган төгрөг, томилолтын зардалд 5557.0 мянган төгрөг, урсгал засварын 

зардалд 1787.5 мянган төгрөг, хог хаягдал зайлуулах зардалд 1000.0 мянган 

төгрөг, зөөлөн эдлэл багаж хэрэгслийн зардалд 332.0 мянган төгрөг, эд хогшил 

урсгал засварын зардалд 1787.5 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 

үйлчилгээний төлбөр хураамжинд 52411.3 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний 

бусад зардалд 4968.0 мянган төгрөг, тэтгэмж урамшуулалд 5540.1  мянган 

төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 

Оны эхэнд авлагагүй байсан бол тайлант хугацааны эцэст 93.6  мянган төгрөг 

болж нэмэгдсэн, тайлант жилд өр төлбөргүй ажилсан байна. 

2019 онд төсвөөс 359753.1 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөж 

гүйцэтгэлээр 359753.1 мянган төгрөгийн зардал гаргаж үйл ажиллагаа явуулжээ.  

Тус онд цалингийн зардалд 194124.0 мянган төгрөг, НДШ-д 24265.4 мянган 

төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 21477.6 мянган төгрөг, бичиг 

хэргийн зардалд 3199.0 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 12090.2 мянган 



төгрөг, шуудан холбооны зардалд 3443.9 мянган төгрөг, томилолтоын зардалд 

7200.5 мянган төгрөг, урсгал засварын зардалд 3637.2 мянган төгрөг, зөөлөн 

эдлэл багаж хэрэгслийн зардалд 402.0  мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 

үйлчилгээний төлбөр хураамжинд 34062.9 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний 

бусад зардалд 28218.0 мянган төгрөг, тэтгэмж урамшуулалд 26695.4 мянган 

төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 

Оны эхэнд авлага 93.6 мянган төгрөг байсан бол тайлант хугацааны эцэст 

авлага 782.4 мянган төгрөг болж 688.8 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн, тайлант жилд 

өр төлбөргүй ажилласан байна. 

Нэмэлт санхүүжилтийн дансаар 53164.0 мянган төгрөг зарцуулснаас тээвэр 

шатахуунд 2200.4 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний 

зардалд 3738.6 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 7425.0 мянган 

төгрөг, хөрөнгө худалдан авах зардалд 39800.0 мянган төгрөгийг тус тус 

зарцуулсан байна.    

Өмнөх шалгалтын талаар: 

2016 онд санхүүгийн тайлангийн аудитаар: “Зөрчилтэй” санал дүгнэлт өгсөн 

байна. 

2017-2018 онуудад санхүүгийн тайлангийн аудитаар:  “Хязгаарлалттай” санал 

дүгнэлт өгсөн.     

 2019 онд санхүүгийн тайлангийн аудитаар: зөрчилгүй санал дүгнэлт тус тус 

өгчээ. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал 

Энэ удаагийн шалгалтаар дараах зөрчил илэрлээ.Үүнд: 

1.  Гэрээтээр ажиллаж байсан Д-д 2019 оны 12-р сард ээлжийн амралттай 

байх хугацаанд 1 өдрийн цалин 24642 төгрөг давхардуулан олгосон нь 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1, 55 дугаар зүйлийн 55.1 дэх 

заалтуудыг  

2. Байгууллагын даргын 2019.02.12-ний Б/01 тоот тушаалаар П-г 3 сарын 

хугацаатай 12-ний өдрөөс ажилд томилсон байхад 2019 оны 2 дугаар сарын 

цалинг бүтэн тооцож 127280 төгрөг илүү олгосон, 2019.03.13-ний Б/02 тоот 

тушаалаар Д-г гэрээтээр ажилд томилсон байхад 3 дугаар сард цалин бүтэн 

тооцож 168000 төгрөг илүү олгосон нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 49 дүгээр 

зүйлийн 49.1 дэх заалтыг 

3. Няравын хувийн харилцах дансанд 2016-2018 онуудад өвс тэжээлийн 

тооцоо бодоогүйтэй холбоотой 2019 оны өвс тэжээлийн тооцооноос нэр бүхий 11 



хүнээс 1127100 төгрөгийн өвс тэжээлийн үнийг авахаар байгаа боловч өвсний 

тооцоо бодоогүй, авахаар авлага дансанд тусгаагүй нь Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2. дахь заалт, 7 дугаар зүйлийн 7.1, 7.6. дахь 

заалтыг, 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэхь заалт 

4. Аймгийн Засаг даргын 2017.10.30-ний А/558 тоот захирамжаар сумын Засаг 

даргад, сумын засаг даргын 2017.04.24-ний А/43 тоот захирамжаар Б-д сануулах 

сахилгын шийтгэл ногдуулсан байхад 2017 оны 12 сард төрийн албан хаагчидад 

олгох нэг удаагийн тэтгэмжинд тус тус 270000 төгрөгийн мөнгөн урамшуулал 

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 

5. ЗДТГ-ын 2016-2019 оны шатахууныг тооцож үзэхэд замын хуудсанд явсан 

километрт шатахуун илүү тооцож бичсэн 1339684 төгрөгийн шатахууныг замын 

хуудас, жолоочийн тооцооны хуудас байхгүй, мөн нэхэмжилсэн дүнгээс илүү 

шилжүүлсэн, өвс татахад зарцуулсан шатахууны тооцоо бодож замын хуудас 

бичээгүй, өр авлагын тооцоо хийж баталгаажуулаагүй , бичиг хэрэг аж ахуй бараа 

материал, нүүрс, түлшний тайланг стандартын дагуу гаргаагүй, зориулалт бусаар 

зарцуулсан нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 

13.6, 13.7 дахь заалтууд, Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 1 дүгээр сарын 29-ний 

өдрийн 19 тоот тушаал, Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 

347 дугаар тушаалуудыг 

6. 2018 онд 93593 төгрөг, 2019 онд 782442 төгрөг санхүүгийн тайлан 

балансаар НДШ-н авлага, ХХОАТ-ын авлага, нийт 876035 төгрөгийн цалингийн 

авлагыг тооцон баталгаажуулаагүй цалингийн сангийн хэмнэлтийг илүү 

шилжүүлсэн 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  

7. Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол зөрчиж Засаг даргын захирамж, 

Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаалаар цайллага, хүлээн авалт, малчдын 

чуулга уулзалт, 5 шүтээн уулын тахилга, Ерөнхий сайдын 2 удаагийн айлчлал 

болон дээд шатны ажилтны байр хоолны зардлыг тухайн байгууллагаас гаргасан, 

шинэ жилийн арга хэмжээ, ажилтны баярын өдрүүд ба хөрш зэргэлдээ аймгуудад 

туршлага судлах үйл ажиллагаа, болон бусад үйл ажиллагаанд төсвөөс үрэлгэн 



зардал гаргаж 2016 онд 4277.9 мянган төгрөг, 2017 онд 3544.6 мянган төгрөг, 2018 

онд 6305.0 мянган төгрөг, 2019 онд 5289.3 мянган төгрөг 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 

8. Бичиг хэрэг, няравын тайлан гаргалт хангалтгүй, сумын Засаг дарга болон 

Засаг даргын Тамгын газрын дарга нарын шийдвэрээр зарцуулах хөрөнгө 

мөнгөний зарцуулалтын баримт материалыг бүрэн хавсаргаагүй, анхан шатны 

баримт бүрдэл болоогүй байхад гүйлгээ хийсэн нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар 

зүйлийн 6.4.1 дэх заалт, 16 дугаар зүйлийн 16.5.4, 16.5.6 дах заалтыг, хэмнэлтийн 

горимын тухай Засгийн газрын 2014 оны 147 дугаар тогтоол, УИХ-ын 2015 оны 108 

дугаар тогтоол, 2016 оны 47 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2015 оны 230 дугаар 

тогтоол, 2016 оны 38 дугааар тогтоол, Сангийн сайдын 2014 оны 122 дугаар 

тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2016 оны 07 дугаар албан даалгаврыг 

9. Төрийн сангийн мэргэжилтэнд статистикийн ажил хавсарсаны нэмэгдэлд 

үндсэн цалингийн 20%-иар тооцон 1179468 төгрөг  2017 онд бүтэн, 2018 оны 1-10 

дугаар саруудад 908648 төгрөг олгосон нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар 

зүйлийн 6.4.1 дэх заалт, 16 дугаар зүйлийн 16.5.4, 16.5.6 дах заалтыг  

10. Засаг даргын Тамгын газрын бичиг хэргийн ажилтанд нууцын нэмэгдлийг 

2018 оны 1-6 сард 252350 төгрөгийг илүү тооцон олгосон нь Засгийн Газрын 2017 

оны 246-р тогтоолын 4-р хавсралтын 1.2 дахь заалт, Төрийн болон албаны нууцын 

тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1, 14.2 дахь заалтууд,  29 дүгээр зүйлийн 29.2 

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

11. Архив албан хэрэг хангалтгүй хөтлөгдөж байгаа бөгөөд тус сумын Засаг 

даргын А захирамж, байгууллагын даргын тушаал баримтанд байгаа тушаалуудын 

дугаар санхүүгийн баримтанд байгаа тушаалуудын дугаараас зөрсөн, санхүүгийн 

баримтанд байгаа зарим тушаалууд, архивт байхгүй, тушаалын үндэслэх хэсэгт 

хуулийн хүчингүй заалтууд бичсэн. 

12. 2018 онд Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолгүйгээр хөрөнгө 

бэлтгэж, орлогод авсан нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 77 

дугаар зүйлийн 77.3 дахь заалтыг  

13. Үйлчлэгч, няравд ажил хавсарсны нэмэгдэлд 2019 онд 275127 төгрөг илүү 

олгосон нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1, 6.4.8, 16 дугаар зүйлийн 

16.5.3, 16.5.5 дахь заалтыг 



14. 2019.08.29-ний төлбөрийн хүсэлтээр Ж-н харилцах дансанд ЗДТГ-ын 

бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний зардлаас хээлтүүлэгч хуцны тээврийн 

зардлыг анхан шатны баримтгүй зориулалт бусаар шилжүүлсэн, авлагаар данс 

бүртгэлд тусгаагүй 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. 

Энэ удаагийн шалгалтаар ЗДТГ-т 26 хүн, байгууллагатай холбоотой 12387118 

төгрөгийн зөрчил илрүүлж, 5800000 төгрөгийг тухайн байгууллагын данс бүртгэлд 

тусгаж орлого авахуулахаар, 6587118 төгрөгийг орон нутгийн төсөвт оруулахаар 

улсын байцаагчийн 5 акт тогтоолоо. 

Дүгнэлт:  

Цалин, амралтын цалин давхардуулан олгосон, тушаал, шийдвэр хууль, 

эрхзүйг зөрчиж цайллага болон үргүй зардалд ихээхэн хэмжээний мөнгө 

зарцуулсан, туслах аж ахуйн орлогын тооцоо бодолт хангалтгүй, цалин тэтгэмж 

олгохдоо хууль эрхзүйг зарим тохиолдолд мөрдөөгүй, нягтлан бодогч нь няравын 

тооцоог бодож, тайлан тооцоонд өглөг, авлагыг тусгаагүй, анхан шатны баримтын 

бүрдэл хангалтгүй байна. 

Цаашид авах арга хэмжээний санал: 

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

төлбөр үүсгэлгүй санхүүгийн хариуцлагатай ажиллах. Төсвийн хэмнэлтийг 

зориулалтын дагуу төвлөрүүлэн зарцуулах ба өр авлага үүсгэж өөр зардалд 

шилжүүлдэг асуудлыг таслан зогсоох, төсвийн үрэлгэн байдал гаргахгүй байх. 

 2. Бараа материал, бичиг хэрэг, сэлбэг хэрэгсэл, шатахууны тооцоог сар, 

улирал бүр хийж хэвших, анхан шатны баримт бүрдээгүй ажил гүйлгээг хийхгүй 

байх, Бараа материалын тайланг стандартын дагуу үнэн зөв гаргах, НББОУС, 

нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжинд нийцүүлэн бэлтгэх. 

  3. Төсвийн байгуулагын орон тоо, ажиллагсдын цалин хөлсийг  батлагдсан 

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

мөрдөж ажиллах, ур чадварын болон бусад нэмэгдэлийг тусгайлан захирамж, 

тушаалаар нэр хувь хэмжээг тодорхой зааж гаргах.  

 4. Хэмнэгдсэн төсвийг гүйлгэн зарцуулахдаа Сангийн сайдын 2013 оны 73 

дугаар тушаалаар баталсан журмыг мөрдөж ажиллах. 



 5. Мал амьтны үнэлгээг зах зээлийн үнээс багаар буюу эр хонийг 15000 

төгрөгөөр данс бүртгэлд тусгасан байгааг өмч хамгаалах комиссоор оруулж өмч 

хөрөнгийн дахин үнэлгээ тогтоож балансад тусгах. Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн тухай хуулийг мөрдөх, төрийн өмч бодлого зохицуулалтын асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын тушаал шийдвэргүйгээр аливаа 

хөрөнгө борлуулах, данснаас хасахгүй байх. 

 6. Өндөр насны тэтгэмжийг үндэслэлтэй төсөвт суулгах тэтгэмжээ авсан 

ажилтанг өндөр насны тэтгэвэрт гаргах, Төрийн албаны тухай хууль 60 дугаар 

зүйлийн 60.1 дэх заалт болон бусад хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллах  

7. Өвсний орлогыг байгууллагын дансаар дамжуулж зарцуулалтанд нь 

хяналт тавих. 

5.3 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн талаар 

Эрдэнэбүрэн сумын ОНХС нь 2016 онд 12 ажилд 70100.0 мянган төгрөг 

батлагдаж, гүйцэтгэлээр 70100.0 мянган төгрөгийн төсөвт өртөгтэй ажил, 

үйлчилгээ хийж гүйцэтгэсэн байна. Жилийн эцэст дансны үлдэгдэлгүй гарсан 

байна. Зарцуулалтыг  хүснэгтээр харуулбал:  

Д/Д Бараа ажил үйлчилгээ Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл 

1 

Цэцэрлэгийн хүүхдийн 0 
холболтыг шинэчлэх 

5000.0 5000.0 

2 

ЕБС-н Заалны халаалт 
засварлах 

8800.0 8800.0 

3 

Сургуулийн узел апартур 
шинэчлэх 

4000.0 4000.0 

4 

Соёлын төвийн тайзны 
гэрэлтүүлэг 

1000.0 1000.0 

5 

Сумын төвийн явган хүний 
замын засвар 

13000.0 13000.0 

6 

Иргэдийн амралт чөлөөт 
цагийн цэцэрлэгт 

хүрээлэнгийн тохижилт 
20000.0 

 
 

20000.0 
 
 

7 
НӨУБ-г чадваржуулах 7800.0 7800.0 

8 
Сумын баяр наадам 5000.0 5000.0 

9 
Цагдаагийн кабоны халаалт 500.0 500.0 



10 

Өөлд ардын уртын дуу 
сэргээн өвлүүлэх 

500.0 500.0 

11 
Төсөл хөтөлбөр 2100.0 2100.0 

12 

Эмийн эргэлтийн санд 
дэмжлэг үзүүлэх 

2400.0 2400.0 

  ДҮН  70100.0 70100.0 

 

Эрдэнэбүрэн сумын ОНХС нь 2017 онд 40626.0 мянган төгрөг батлагдсаныг 

доорх байдлаар зарцуулсан байна. Зарцуулалтыг задлан харуулбал: 

Д/Д Бараа ажил үйлчилгээ Батлагдсан 
төсөв 

Гүйцэтгэл 

1 Сумын баяр наадам 5000.0 5000.0 

2 
Мал эмнэлэгийн урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээнд 

31157.9 31157.9 

3 
Сумын төвийн жишиг 
гудамжны тохижолтод 

4468.1 4468.1 

  2017 оны дүн 40626.0 40626.0 

Эрдэнэбүрэн сумын ОНХС нь  2018 онд 78598.1 мянган төгрөг батлагдсаныг 

доорх ажилд хувиарласан байна. Зарцуулалтыг задлан харуулбал: 

Д/Д Бараа ажил үйлчилгээ Батлагдсан 
төсөв 

Гүйцэтгэл 

1 
Сумын төвийн жишиг гудамж 

тохижуулах 
4940.2 4940.2 

2 
Баяр наадам 5000.0 5000.0 

3 
Төлөөлөгч хөтөлбөрт 8000.0 8000.0 

4 

"Цамбагаравынхан-3" ном 
хэвлүүлэх 

5000.0 5000.0 

5 

Сумын төвд шинээр худаг 
гаргах 

5000.0 5000.0 

6 

ЗДТГ-с хэрэгжүүлэх төсөл 
арга хэмжээнд 

4000.0 4000.0 

7 

Гамшигаас хамгаалах сан 
бүрдүүлэх төсөлд 

1000.0 1000.0 

8 
НЭМ-н дэд  хөтөлбөр 1000.0 1000.0 

9 

Хүүхдийн тоглоомын талбай 
байгуулах 

7000.0 7000.0 



10 

ГХУС хөтөлбөр арга 
хэмжээнд 

500.0 500.0 

11 

БО-ны эрсдлийн сан 
байгуулах 

1000.0 1000.0 

12 

Цэцэрлэгийн зөөлөн эдлэл 
шинэчлэх 

2000.0 2000.0 

13 

Сур, шагайн харваа 
хөгжүүлэх хөтөлбөр  

3000.0 3000.0 

14 
МЭУС арга хэмжээнд 31157.9 31157.9 

  2018 оны дүн 78598.1 78598.1 

Эрдэнэбүрэн сумын ОНХС нь 2019 онд 167 ажилд 88427.5 мянган  төгрөг 

батлагдаж, 17 нэр төрлийн ажлаа бүрэн санхүүжүүлсэн гүйцэтгэлтэй байна.  

Үүнийг хүснэгтээр харуулбал:  

Д/Д Бараа ажил үйлчилгээ Батлагдсан 

төсөв 

Гүйцэтгэл 

1 

Ухаалаг худагны тоног 

төхөөрөмж шинэчлэх /дээд 

лагерийн худаг/ 

10000.0 10000.0 

2 

Баянгол багт мал угаалгын 

ванн барих 
3000.0 3000.0 

3 

Намаржин  багийн төвийн 

хашаа барих 
1000.0 1000.0 

4 

Хонгио багийн Нарийн усны 

бэлчирт мал тарилгын 

хашаа барих 

1400.0 1400.0 

5 

Сумын төвийн гудамжны 

гэрэлтүүлэг төсөл хөтөлбөрт 
8000.0 8000.0 

6 

ЗДТГ-с хэрэгжүүлэх төсөл 

арга хэмжээнд /Дунд үеийн 

чуулга/ 

2000.0 2000.0 

7 

Шураг багт мал угаалгын 

ванн засварлах 
2000.0 2000.0 

8 

Дотуур байрны зөөлөн эдлэл 

шинэчлэх 
3000.0 3000.0 

9 

Дотуур байрны гал тогооны 

тоног төхөөрөмж шинэчлэх 
2000.0 2000.0 

10 

Мал угаалгын нүүдлийн 

ванныг ажиллуулах төсөл 

хөтөлбөрт 

1600.0 1600.0 

11 

Сумын төвд усны шуудууг 

шинээр татаж цементлэн 

засварлах төсөл  

8500.0 8500.0 



12 

Цэцэрлэгийн зөөлөн эдлэл 

шинэчлэх 
3000.0 3000.0 

13 

Үндэсний спорт  хөгжүүлэх 

хөтөлбөрт/Сур, шагай,бөх/  
2500.0 2500.0 

14 

Сургуулийн номын сангийн 

баяжилтанд 
769.6 769.6 

  15 

Цагдаагийн кабоны цэвэр 

бохир усны шугам шинэчлэх 
1500.0 1500.0 

  16 МЭУС арга хэмжээнд 30157.9 30157.9 

  17 
Сумын төвийн гудамж төсөл 8000.0 8000.0 

2019 оны дүн 88427.5 88427.5 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар: 

1. 2016, 2018 онд сумын Иргэдийн Нийтийн Хурлаас санал авч 

эрэмбэлээгүйгээр Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчдийг 

чадавхижуулахад зориулж 2016 онд 7800000 төгрөг, 2018 онд 5000000 төгрөг, 

Цамбагаравынхан номонд 2018 онд 5000000 төгрөгийг зориулалт бусаар 

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 дахь заалтууд, 

Төсвийн тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.3.6 дахь заалтуудыг 

2. 2018 оны 06 сарын 05-ны өдөр 01 тоот гэрээг иргэн Д-тэй байгуулан 

5000000 төгрөгийг 3 сарын хугацаатай 1.5 хувийн хүүтэй зээл авч зээлийн хүүд 

225000 төгрөгийг төлж үйл ажиллагааны зардал иртэл ашигласан, ИТХ-ын 

төлөөлөгчидын чадавхжуулах зардлаас үргүй зардалд 574700 төгрөгийг 

зарцуулсан нь Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журмын 4.2.1 

дэхь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 60.3.3 дахь заалтыг 

3. Цагдаагийн газрын үйл ажиллагааны зардал болон яаралтай дуудлагын 

шатахуунд 500000 төгрөгийг зориулалт бусаар анхан шатны баримтын бүрдэлгүй 

олгосон нь Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журмын 4.2.1 дэх 

заалт, Төсвийн тухай хуулийн 60.3.1 дэх заалтыг 

4. 2018 онд сумын иргэдийн нийтийн хурлаас санал авч эрэмбэлээгүй,  

буцаан авах нөхцөлгүйгээр хувь хүн, ААН-ын үйл ажиллагааг дэмжиж, 3000000 

төгрөгийн эмийн үнийг зориулалт бусаар олгосон нь Орон нутгийн хөгжлийн 

сангийн үйл ажиллагааны журмын 4.2.1, 4.2.4 дэх заалт, Төсвийн тухай хуулийн 

60.3.1 дэх заалтыг 



5. 2016 онд 70100000 төгрөгийн ажлыг 2017 онд 40626000 төгрөгийн 

ажлуудыг сумын иргэдийн санал авч эрэмбэлэгдээгүй зарцуулсан нь Төсвийн 

тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.7, 60 дугаар зүйлийн 60.3 дахь заалтыг, 

Сангийн сайдын 2018 оны 228 дугаар тогтоолын 4.2.4, 4.2.5 дахь заалтуудыг 

6. 2018 оны 09 сарын 04-нд Сурын шагай харваа төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд 

2 ширхэг нум сумны үнэ 1500000 төгрөгийг Засаг даргын Тамгын газрын дансанд 

орлого авч данс бүртгэлд тусгаагүй нь Төсвийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 

42.7, 60 дугаар зүйлийн 60.3 дахь заалт, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 

9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэхь заалт 

7. Баталсан хөтөлбөрт ажлуудын хүрээнд байгууллагуудад хэрэгжүүлсэн 

ажлуудыг тухайн байгууллагын тайлангаар сумын өмч хамгаалах зөвлөл болон 

ажил хүлээлцэх комисс томилон хүлээн авч акт үйлдээгүй, хийгдэж буй ажлыг 

хэдий хугацаанд хийх талаар хугацааг гэрээнд тусгаж  дүгнээгүй, хийгдэж байгаа 

ажлын үе шатны дараалалгүй зэрэг зөрчил дутагдал илэрлээ. 

Дүгнэлт:  

ОНХС-ийн баримтын бүрдэл хэвийн хэмжээнд явагдаж байгаа боловч 

хөтөлбөр арга хэмжээ нэрээр иргэдээс санал ирээгүй байхад ИТХ-ын тогтоолоор 

сумын засаг даргын удирдлагыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой болон ИТХ, Цагдаагийн 

газар, Эмийн эргэлтийн сангийн урсгал зардал, тэтгэмж урамшуулал болон 

хөрөнгийн зардалд багагүй зардлыг зарцуулсан байна. 

Сумын нийт иргэдээс 2016-2017 онд санал хүсэлт авч эрэмбэлээгүй зөвхөн 

ИТХ-ын шийдвэрээр зардлыг батлан зарцуулсан байна. 

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журмын 3 дахь хэсэгт 

заасны дагуу хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг зарим нэг ажлууд 

дээр оновчтой төлөвлөж чадаагүй байна. 

Шалгалтаар 23025000 төгрөгийн зөрчил илэрснээс аймгийн төсөвт 225000 

төгрөгийг оруулахаар, 1500000 төгрөгийг ЗДТГ-т орлого авхуулахаар акт тогтоож, 

21300000 төгрөгийг албан шаардлагаар зөрчил арилгуулахаар  үүрэг болголоо. 

Цаашид авах арга хэмжээний санал: 

1. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр сумын удирдлагыг 

хэрэгжүүлэхтэй холбоотой урсгал зардал болон хөрөнгийн зардлыг 

санхүүжүүлэхгүй байх. 

2. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийж байгаа бүтээн 

байгуулалтын ажилд гүйцэтгэлийн хяналтыг тогтмол тавих, тендерийн баримт 

бичиг, техникийн тодорхойлолтод заагдсан ажлуудын чанар, үзүүлэлтийг бүрэн 



хангуулж, хүлээн авч байх. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа 

ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2018 

оны 317 дугаар тогтоол зэрэг холбоотой хууль дүрмийг мөрдөх. 

3. Сумын иргэдийн санал авч, эрэмбэлсэн саналыг харгалзан олонхийн 

санал авсан ажлыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллах. 

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 

шалгаруулах ажлын хэсгийг Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2016 оны 05 сарын 25 

өдрийн 24 тоот тогтоолоор засаг даргаар ахлуулсан 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй 

байгууллан ажилласан байна. Сум хөгжүүлэх сангийн хяналтын зөвлөлийг 2016 

оны 05 сарын 25 өдрийн 23 тогтоолоор ИТХ-ын тэргүүлэгчийн ахлуулсан 7 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй байгуулан ажилласан байна.    

Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн  2017 оны 02 сарын 17 өдрийн 14 тогтоолоор 

ИТХ-ын тэргүүлэгчээр ахлуулсан 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулан ажилласан 

байна. Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2019 оны 03 сарын 21-ны өдрийн 13 тоот 

тогтоолоор дахин шинэчлэн байгуулсан ба сум хөгжүүлэх сангийн зарцуулалт, 

зээлийн ашиглалт, эргэн төлөлт хяналт тавих ажлын хэсгийг ИТХ-ын 

тэргүүлэгчдийн 2019 оны 03 сарын 21-ны өдрийн 14 тоот тогтоолоор тус тус 

баталж хэрэгжилтийг нь ханган ажиллаж байна.   

Тус сум нь 2016-2018 онуудад сум хөгжүүлэх сангаас иргэн аж ахуй нэгжид 

зээл олгоогүй байна. 2016 онд 15946.3 мянган төгрөгийн зээл, зээлийн хүү бусад 

орлого төлөгдөж, бичиг хэрэг, шатахуун бусад зардалд 1297.3 мянган төгрөгийг 

зарцуулж, 14677.9 мянган төгрөг үлдэгдэлтэй байна. 2017 онд 21531.6 мянган 

төгрөгийн зээл, зээлийн хүү бусад орлого төлөгдөж 6756.0 мянган төгрөгийг жишиг 

гудамж, банзны үнэ эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр 330.0 мянган төгрөгний зардал 

гарч, үлдэгдэл 29123.5 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна.  

2018 онд 23292.0 мянган төгрөгийн зээл, зээлийн хүү төлөгдөж, 25370.0 

мянган төгрөг зээл олгож, 60246.1 мянган төгрөг үлдэгдэлтэй байна. 2019 онд 

23646.8 мянган төгрөгийн зээл, зээлийн хүү төлөгдөж, 3 аж ахуй нэгж, 2 иргэнд 

40000.0 сая төгрөгийн зээл олгож, 750.0 мянган төгрөгийн програмын үнэ, 373.0 

мянган төгрөгийн шатахуун, бичиг хэргийн зардал гарч, 23955.0 мянган төгрөгийн 

дансны үлдэгдэлтэй байна. 



2019 онд сум хөгжүүлэх сангийн орон тооны бус зөвлөл хуралдаж хурлын 

шийдвэрийг үндэслэн Засаг даргын захирамжаар дараах 3 аж ахуй нэгж, 2 иргэнд 

зээл олгосон байна. 

1. Хөшөөн бэл ХХК Б.Лхагвасүрэн 10000.0 мянган төгрөг нүхтэй блок, алаг 

хавтан үйлдвэрлэл 

2. Шуугин урсах шураг нөхөрлөл 6000.0 мянган төгрөг хүнсний ногоо, хүний 

хөдөлмөр  

3. Ц.Төмөрцоож 6000.0 мянган төгрөг хөнгөн блок үйлдвэрлэх  

4. Б.Нэргүй 10000.0 мянган төгрөг байгалийн хадлан  

5. Бүрэн цаст ХХК Б.Бадамцэдэн 8000.0 мянган төгрөг хэрчсэн гурил 

үйлдвэрлэх төслүүдэд зээл олгосон байна. 

Сум хөгжүүлэх сангаас 2011-2015 онуудад 55 иргэнд зээл олгосоноос 19 

иргэн зээлээ бүрэн төлж 36 иргэн зээлээ төлөөгүй байна.  

2019 онд олгосон 5 зээлийн үйл ажиллагааг үзэхэд зориулалтын дагуу үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа ба 2 иргэний зээл улирлын чанартай явагдаж байна. 

Шүүхийн шийдвэр гарсан 3 иргэн, шүүхээр албадан гүйцэтгүүлж нэг иргэн 

2642.4 мянган төгрөг төлсөн ба нэг иргэнээс барьцаа хөрөнгө авсан байна. 

2019 онд Ховд аймаг дахь иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд 18 иргэнийг 

шилжүүлж, шүүхчийн захирамж гаргуулан шийдвэрлүүлж, хоёр иргэн 2347.1 

мянган төгрөгийн зээл төлсөн байна. Шүүхийн шатанд яваа 17 иргэнээс  нас 

барсан 1 иргэн, эрэн сурвалжилсан 1 иргэн, шүүхрүү шилжүүлэх 15 иргэн бүгд 32 

иргэний асуудалтай байна. 

Шалгалтаар дараах зөрчил дутагдал илэрч байна. 

1. 2015, 2019 онуудад шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанд хугацаа хэтэрсэн 

36 зээлийг шилжүүлсэний дагуу шүүхийн шийдвэрийн дагуу 32 иргэн эвлэрэлийн 

гэрээг байгуулсан боловч ихэнх иргэн зээлээ төлөөгүй байна. 

2. 2011-2015 оны зээлийн 119878.2 мянган төгрөгийн хугацаа хэтэрсэн 

зээлийн  үлдэгдэлтэй нэр бүхий 32 иргэн байна. 

3. 2016 оны 04 сарын 01-нд 500000 төгрөг, 2016 оны 04 сарын 01-нд 500000 

мянган төгрөгийг тус тус арга хэмжээний болон шатахууны зардал гэж тушаал 

гаргаж зарцуулсан боловч хувь хүнд өөр зардалд зарцуулсан нь 2016 оны 153 

дугаар тогтоолын хавсралтын 1.9 дахь заалт, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар 

зүйлийн 16.5.5 дахь заалтуудыг 

4. 2016 оны 01 сарын 29-нд өвсний үнэ 4000000 төгрөгийн өвсний үнийг  

5029870227 тоот хувийн харилцах дансанд шилжүүлсэн нь 2016 оны 153 дугаар 





Сум хөгжүүлэх сангаас олгож буй зээлд хяналт тавих орон тооны бус зөвлөл 

зохих ажлуудыг хийж, зээлийн эргэн төлөлтөнд анхаарч, удаа дараа мэдэгдэх 

хуудас өгч шүүхэд шилжүүлсэн боловч зээлийн эргэн төлөлтөд ахиц гараагүй, 30 

зээлдэгч зээл, зээлийн хүүг гэрээнд заасан хугацаанд төлөөгүй, ажлын байр 

нэмэгдүүлэх, жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэх чиг үүрэг нь хэрэгжээгүй байна. Харин 

2019 онд олгосон 5 зээл нь үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх зориулалтын дагуу 

ашиглах чиг үүргээ барьж ажиллаж байна. 

Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг зориулалт бусаар зарцуулж байна. 

Сум хөгжүүлэх дансанд байршиж буй Малжуулах төслөөс авсан хуцны үнийг 

яаралтай тухайн дансанд байршуулах шаардлагатай байна. 

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 Монгол банкны 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: 

2017 онд улсын төсвөөс 266526.3 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч үйл 

ажиллагаа явуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 266526.3 мянган төгрөгийн төсөв 

бүрдүүлэн зарцуулжээ. 

Тус онд цалин хөлсөнд 171188.5 мянган төгрөг, НДШ-д 18830.9 мянган төгрөг, 

гэрэл цахилгаанд 1536.0 мянган төгрөг, түлш халаалтанд 10000.0 мянган төгрөг, 

цэвэр бохир усанд 446.4 мянган төгрөг, бичиг хэрэгт 615.0 мянган төгрөг, тээвэр 

шатахуунд 11403.0 мянган төгрөг, шуудан холбоо, интернэтийн зардалд 712.8 

мянган төгрөг, хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгалд 1410.0 

мянган төгрөг, эм бэлдмэлд 13124.3 мянган төгрөг, хоол хүнсэнд 5700.0 мянган 

төгрөг, нормын хувцас, зөөлөн эдлэлд 2010.0 мянган төгрөг, урсгал засварт 1013.4 

мянган төгрөг, багаж техник хэрэгсэлд 411.2 мянган төгрөг, дотоод албан 

томилолтонд 925.8 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний 

зардалд 12557.2 мянган төгрөг, банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний 

төлбөр хураамжид 148.5 мянган төгрөг, бусад урсгал шилжүүлэг 6000.0 мянган 



төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 7404.1 мянган төгрөгийг тус тус 

зарцуулжээ. 

Авлага 2017 онд оны эхэнд 289.9 мянган төгрөг байсныг бүрэн барагдуулсан 

байна. Тайлант жилд өр төлбөргүй ажиллажээ.  

Цэвэр үндсэн хөрөнгө 2017 оны эхэнд 123545.8 мянган төгрөг байснаа 

143637.6  мянган төгрөг болж, 20091.8 мянган төгрөгөөр нэмэгджээ. 

2018 онд улсын төсвөөс 272894.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч үйл 

ажиллагаа явуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 272894.0  мянган төгрөгийн төсөв 

бүрдүүлэн зарцуулсан байна.  

Тус онд цалинд 176545.8 мянган төгрөг, НДШ-д 21185.3 мянган төгрөг, гэрэл 

цахилгаанд 1536.4 мянган төгрөг, түлш халаалтанд 10800.0 мянган төгрөг, цэвэр 

бохир усанд 446.4 мянган төгрөг, бичиг хэрэгт 615.0 мянган төгрөг, тээвэр 

шатахуунд 13954.0 мянган төгрөг, шуудан холбоо, интернэтийн зардалд 712.8  

мянган төгрөг, хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал ариутгалын 

зардалд 1410.0  мянган төгрөг, эм бэлдмэлд 15865.0 мянган төгрөг, хоол хүнсний 

зардалд 5700.0 мянган төгрөг, нормын хувцасны зардалд 2010.0 мянган төгрөг, 

багаж техник хэрэгслийн зардалд 1500.0 мянган төгрөг, урсгал засварын зардалд 

1013.4 мянган төгрөг, дотоод албан томилолтын зардалд 925.8 мянган төгрөг, 

бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардалд 10447.2 мянган төгрөг, банк 

санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний төлбөр хураамжид 148.5 мянган төгрөг, 

бараа үйлчилгээний бусад зардалд 8078.4 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 

2018 оны эхэнд авлагагүй байснаа оны эцэст 119.3 мянган төгрөг болж,  

тайлант жилд өр төлбөргүй байна. 

Үндсэн хөрөнгө оны эхэнд 312458.3 мянган төгрөг байснаа оны эцэст 

467575.8 мянган төгрөг болж, 155117.5 мянган төгрөгөөр нэмэгджээ. Үндсэн 

хөрөнгийн дахин үнэлгээгээр 20077.3 мянган төгрөгөөр буурсан, барилга 

байгууламж 141000.0 мянган төгрөгөөр, тээврийн хэрэгсэл 5200.0 мянган 

төгрөгөөр, машин тоног төхөөрөмж 8482.7 мянган төгрөгөөр, тавилга эд хогшил 

6432.0 мянган төгрөгөөр, биет бус хөрөнгө 14080.0 мянган төгрөгөөр, нийт 

195272.0 мянган төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна. 

ЭМТ-ийн халаалтын тогооны барилга барих, сантехникийн их засварын 

ажлыг аймгийн Засаг даргын А/98 тоот захирамжаар эрх шилжүүлсний дагуу 

Сумын Засаг даргын А/20 тоот захирамжаар үнэлгээний хороо байгуулж, 

үнэлгээний хорооны 5 гишүүн нь үнэлгээний хороонд ажиллахыг зөвшрөөсөн 

мэдүүлэг, ашиг сонирхолын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн байна. Орон нутгийн 

хөгжлийн сангаар хийгдэх уг ажилд 3 компани саналаа ирүүлснээс Цагаан бөлбөө 



ХХК нь 48.3 сая төгрөгөөр хийхээр санал ирүүлж, хамгийн сайн үнэлэгдсэн 

тендэрээр шалгарч, ажлыг 2018 оны 8 сарын 23-ны улсын комиссын 60/2018 тоот 

актаар хүлээлгэн өгсөн байна.  

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ЭМТ-ын барилгын өргөтөл, их засварыг 

92.7 сая төгрөгөөр хийгджээ. 

2019 онд улсын төсвөөс 355982.7 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч үйл 

ажиллагаа явуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 355982.7 мянган төгрөгийн төсөв 

бүрдүүлэн зарцуулсан байна.  

Тус онд цалинд 227045.7 мянган төгрөг, НДШ-д 28380.7 мянган төгрөг, гэрэл 

цахилгаанд 1536.4 мянган төгрөг, түлш халаалтанд 20341.0 мянган төгрөг, цэвэр 

бохир усанд 446.4 мянган төгрөг, бичиг хэрэгт 2300.0 мянган төгрөг, тээвэр 

шатахуунд 17497.1 мянган төгрөг, шуудан холбоо, интернэтийн зардалд 1700.0  

мянган төгрөг, хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал ариутгалын 

зардалд 1700.0 мянган төгрөг, эм бэлдмэлийн зардалд 26502.0 мянган төгрөг, 

хоол хүнсний зардалд 7627.3 мянган төгрөг, нормын хувцасны зардалд 3500.0  

мянган төгрөг, багаж техник хэрэгслийн зардалд 4000.0 мянган төгрөг, урсгал 

засварын зардалд 958.1 мянган төгрөг, дотоод албан томилолтын зардалд 1800.0 

мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардалд 5124.2 мянган 

төгрөг, банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний төлбөр хураамжид 498.0 

мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 5025.8 мянган төгрөгийг  тус тус 

зарцуулжээ. 

2019 оны эхэнд авлага 119.3 мянган төгрөг байснаа оны эцэст 127.3  мянган 

төгрөг болж 8.0 мянган төгрөгөөр, тайлант жилийн оны эхэнд өр төлбөргүй 

байснаа оны эцэст 213.1 мянган төгрөг болжээ. 

Үндсэн хөрөнгө оны эхэнд 467575.8 мянган төгрөг байснаа оны эцэст 

471405.5 мянган төгрөг болж, 3829.7 мянган төгрөгөөр нэмэгджээ. Үндсэн хөрөнгө 

тээврийн хэрэгсэл 2222.2 мянган төгрөгөөр, машин тоног төхөөрөмж 4957.8 мянган 

төгрөгөөр, тавилга эд хогшил 218.9 мянган төгрөгөөр, бүгд 7398.9 мянган 

төгрөгөөр тус тус нэмэгдэж, тээврийн хэрэгсэл 2520.0 мянган төгрөг, машин тоног 

төхөөрөмж 1049.2 мянган төгрөгийн хөрөнгүүдийн акталж хассан байна. 

Малчинд 2018 онд 45.0 мянган төгрөг, 2019 онд 48.0 мянган төгрөгөөр сар 

бүр урамшуулал олгож, өвсний үнэнд 100.0 мянган төгрөг, нүүхэд 20-30 л бензин 

олгож нийт 700.0 гаруй мянган төгрөгийн зардал гаргадаг, 2018 онд мөн ажилчдын 

хүчээр ямаагаа самнаж, 710.0 мянган төгрөгийн орлого орсон, 2019 онд нэг ч 

төгрөгийн орлого ороогүй байна. 



Орон тоо 25 ажилтантайгаар батлагдаж, 2016-2019 онд 25 орон тоотой 

ажиллаж  иржээ.  

Эрдэнэбүрэн сумын Засаг даргын 2018 оны 09 сарын 07-ны А/71 тоот 

захирамжаар тус байгууллагын 80 жилийн ойн арга хэмжээг зохион байгуулах 

бөхийн болон морины комиссыг томилосон байна.  

Тус сумын 5 багийн иргэдээс 6030.0 мянган төгрөг, 188 толгой мал, сумын 

төсвийн 3 байгууллагаас 1360.0 мянган төгрөг, харилцагч 9 байгууллага аж ахуйн 

нэгжээс 5198.0 мянган төгрөг, 18 иргэнээс 5517.0 мянган төгрөг, 14ш 6423.0 мянган 

төгрөгийн хөрөнгө зэргийг хандиваар өгсөн байна. 

Хандиваар нийт 18105.0 мянган төгрөгийг бүрдүүлснээс бөхийн шагналд 

540.0 мянган төгрөг, шатахуунд 1062.9 мянган төгрөг, ойн концертэнд 1134.6 

мянган төгрөг, нийтийн хүлээн авалтанд 5278.7 мянган төгрөг, ойн гарын бэлгэнд 

6655.7 мянган төгрөг, зочид төлөөлөгч нарт үйлчлэх хүнсний болон цэвэрлэгээний 

материалд 2197.0 мянган төгрөг, байрны урсгал засварт 1186.1 мянган төгрөг  тус 

тус зарцуулжээ. 

Цугласан малыг орлогын тооцоонд оруулаагүй байна. Хандивлагчид болон 

хоол хүнсэнд хэрэглэснээр тайлагнасан байна. Ихэнх хандив бэлнээр өгсөн байх 

бөгөөд зарцуулалтыг бэлнээр гаргасан тул худалдан авсан бараа материалын 

үнээс орлогын албан татвар тооцоогүй байна. 

Ойд хандиваар ирсэн дараах хөрөнгүүдийг данс бүртгэлд орлого авсан 

байна. Үүнд: 

 Иргэн Т.Майдаржаваас хатаах шүүгээ 1ш 450.0 мянган төгрөг 

 Иргэн Б.Чогсүрэнгээс зурагт 1ш 347.0 мянган төгрөг 

 Иргэн Ч.Төрбатаас суурин компьютер 1ш 150.0 мянган төгрөг 

 УИХ-ын гишүүн О.Батнасангаас компьютер 1ш 1350.0 мянган төгрөг 

 Нью Ромеди ХХК-аас пульсоксометр 1ш 200.0 мянган төгрөг, жин 1ш 250.0 

мянган төгрөг  

 ЭМГ Ц.Мягмарсүрэнгээс 8ш орыг 3676.0 мянган төгрөг, бүгд 14ш 6423.0 

мянган төгрөгийн хөрөнгө өгснийг данс бүртгэлд тусгажээ.  

Өмнөх шалгалтын талаар: 

2018-2019 онуудад Төрийн аудитын газраас тус байгууллагын санхүүгийн 

тайланд аудит хийж, “Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

2018 онд: Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэнд 5.0 сая төгрөг бүхий 

санхүүжилтийн орлого мэдээлээгүй, сум нэгдсэн халаалтанд орж байгууллагад 

үлдсэн нүүрсийг ажилчдад олгохдоо тушаал шийдвэргүйгээр олгосон, УТХО-аар 



хийгдсэн барилгын их засварын 141.0 сая төгрөгийг сангийн болон засварын 

ажлыг хүлээн авсан комиссын актгүй гэсэн зөрчлүүд илэрсэн. 

2019 онд: Эмчилгээнд хэрэглэж байгаа эм боох материалын түүвэр хийж 

тайлан гаргаагүй, шатахууны тооцоо бодоогүй 36920.0 мянган төгрөг, 

байгууллагын орон тоонд батлагдаагүй бичиг хэрэг, ахлах сувилагч, дотрын эмч 

гэсэн ажил хавсран гүйцэтгүүлж, 3997.6 мянган төгрөгийн нэмэгдэл олгосон, 

хоолны хөнгөлөлтийг ээлжийн амралтын нөхөн олговор олгох дунд ажилд оруулан 

тооцож 360.0 мянган төгрөг олгосон, 12 сард үр дүнгийн нэмэгдлийг ажил 

дүгнэхгүйгээр 35%-аар олгосон зэрэг зөрчлүүд илэрчээ. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал: 

Шалгалтаар дараах зөрчил дутагдал илэрлээ. Үүнд: 

1. Эмнэлэгийн ажилтнуудад олгох цалингийн нэмэгдлийг ЭМТ-ийн нийгмийн 

эрүүл мэндийн ажилтанд 2018 оны 1-10 саруудад 711723 төгрөгийг хууль эрхзүйд 

заагдаагүй албан тушаалтанд 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 2001 оны 90 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтыг  

2. Эрүүл мэндийн төвийн ээлжийн сувилагч Ц нь мэргэжил дээшлүүлэх 1 

сарын сургалтанд 2019 оны 10 сарын 1-нээс суралцах хугацаанд хөдөө орон 

нутагт ажилласан болон хоол унааны хөнгөлөлтөд 113720 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, Засгийн газрын 1995 оны 218 дугаар тогтоолын 1 дүгээр 

хавсралтын 29 дэх заалтыг 

3. Эрүүл мэндийн төвийн ажилтнуудад 2019 оны 11 сард нийт 24 ажилтанд 

тус бүрт 500 кг буюу 1560000 төгрөгийн нүүрс олгохдоо 1446250 төгрөгийн шууд 

бус орлогоос 144625 төгрөгийн орлогын албан татвар суутгаагүй нь Хувь хүний 

орлогын албан татварын тухай хуулийн 6.3.5, 11.1.2, 18, 21.1 дэх заалтуудыг 

4. Эрүүл мэндийн төвийн ажилтнуудад 2019 оны 11 сард түлшний хөнгөлөлт 

олгохдоо ажилласан хугацааг харгалзахгүйгээр олгож, үргүй зардал гаргасныг 

хавсралтанд дурдсан нэр бүхий 4 ажилтанд 113750 төгрөгийн түлшний хөнгөлөлт 

илүү эдлүүлсэн нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 дэх заалт, 16 

дугаар зүйлийн 16.5.4, 16.5.6 дахь заалтуудыг  

5. Автомашинд тавьж олгосон сэлбэг хэрэгслийг хувийн хэрэгт бичилт 

хийгээгүй, Баруун ойрад ХХК-аас 2019 оны 6 сард Р16/225-тай 2ш дугуйг 360.0 

мянган төгрөг, 10 сард 215/90/15-тай 2 ш дугуйг 290.0 мянган төгрөгөөр бүгд 4 

дугуй тавьж олгохдоо дугуйны гүйлтийн тооцоо бодоогүй нь Дэд бүтцийн сайдын 

2004 оны 19 тоот тушаалын 9 дүгээр хавсралтыг 



6. Эрүүл мэндийн төвийн ажилтнуудад 2019 онд улирлын үр дүнгийн 

нэмэгдлийг ээлжийн амралттай хугацаанд 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 2019 оны 5 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтын 3 дахь 

заалтуудыг 

7. Алсын дуудлагын журналын хөтлөлт, шатахуун зарцуулалтын тооцоо 

бодоогүй, эмийн тайлан гаргаагүй нь Монгол улсын 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  

8. ЭМТ-ийн жолоочид 2019 оны 1-7 саруудад хөдөө орон нутагт ажилласны 

нэмэгдлийн 644990 төгрөгийг тооцож олгоогүй 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 2001 оны 90 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын 2 дахь заалтыг 

9. 2019 оны 4-р улирал, 2018 оны 3-р улирал, 2016 оны 1-р улирлын үр 

дүнгийн нэмэгдэл олголтыг тулган баталгаажуулахад хавсралтанд нэр бүхий 4 

ажилтанд 146226 төгрөг олгоогүй 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 2012 оны 

150 дугаар тогтоол, ЭМТ-ийн эрхлэгч эмчийн 2016 оны А/14, А/35 тоот, 2019 оны 

А/41 тоот тушаалын заалтуудыг 

10. Засгийн газрын шагналаар шагнагдахад шагналын дагалдах мөнгийг 

цалин хөлсний бүрэлдэхүүнд оруулан 2016 оны А/10 тоот тушаалаар 3 хүнд 130,0 

мянган төгрөг, А/22 тоот тушаалаар 2 ажилтанд 200.0 мянган төгрөг олгосон, 

Яамны жуух бичгийн дагалдах мөнгийг илүү олгосон нь Засгийн газрын 1997 оны 

53 тоот тогтоолын хавсралтын 2 дахь заалтыг 

11. Хөрш зэргэлдээ сумын ЭМТ-үүдийн ойгоор хандив өргөсөн, ЗДТГ-ын 

харьяаны нягтлан бодогчид үр дүнгийн урамшил олгосон, эд хариуцагчийн 

дансаар дамжуулан бараа материал худалдан авсан, Засгийн газрын шагналын 

дагалдах мөнгийг цалингийн цэсэн дээр нэмж олгосон, зочид төлөөлөгч болон 

ажил төрлийн уулзалт зөвөлгөөнд хөрөнгө зарж, хэмнэлтийн горимыг 

хэрэгжүүлээгүй 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 тус тус зөрчсөн байна. 

Дээрх зөрчлүүдтэй холбоотой давхардсан тоогоор нийт 55 хүн 

байгууллагтай 12010993 төгрөгийн зөрчил илэрснээс 9691126 төгрөгийн зөрчлийг 

дахин давтан гаргах байх талаар зөвлөгөө өгч, 1916697 төгрөгийг орон нутгийн 



төсвийн орлогод, 743170 төгрөгийг тухайн байгууллагаас нөхөн олгуулахаар 

шийдвэрлэж, улсын байцаагчийн нийт 7 акт тогтоолоо. 

Цаашид авах арга хэмжээний санал: 

1. ЭМТ-ийн үндсэн түүхий эд болох эмийн орлого зарлагын тайланг гаргах 

эрх бүхий албан тушаалтанг тодорхой болгон, сар бүр тайланг гаргуулан авч байх. 

2. Дуудлагын журналыг тухай бүр үнэн зөв хөтөлж хэвших, сарын эцэст илүү 

цагийн тооцоог гарган, эрхлэгч эмчээр хянуулан баталгаажуулсны дараа илүү 

цагийн хөлс олгож байх. 

3. Ажилтнуудад хууль эрх зүйгээр зөвшөөрөгдсөн албан тушаалд заасан хувь 

хэмжээгээр нэмэгдэл олгож байх. 

4. 180 хүртэл хоногийн сургалтанд хамрагдаж мэргэжил дээшлүүлсэн 

ажилтанд албан тушаалын цалинг олгож, Засгийн газрын 2019 оны 6 тоот 

тогтоолыг мөрдөж ажиллах. 

5. Түлшний хөнгөлөлт, шууд бус орлогоос Хувь хүний орлогын албан 

татварын хуулийн дагуу орлогын албан татвар ноогдуулж байх. 

6. Мөн аливаа хөнгөлөлт, нэмэгдэл, үр дүнгийн урамшуулал зэргийг ажилтны 

ажилласан хугацаанд хийсэн ажлын үр дүн, ажилласан хугацааг харгалзан хууль 

эрх зүйг баримтлан олгож хэвших. Ээлжийн ажилтнуудад олгох илүү цагийн 

хөлсийг зөв тооцоолон гаргаж, олгох. 

7. Автомашинд дугуй болон хугацаатай сэлбэг хэрэгсэл тавьж олгохдоо 

ашиглалтын тооцоо бодож байх, мөн автомашины хувийн хэрэгт бичилт хийж 

баяжуулж байх. Шатахуун зарцуулалтын тооцоог сар бүр бодож хэвших. 

8. Засгийн газрын шагналын дагалдах мөнгөний хэмжээ, холбогдох журмыг 

Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоолыг баримтлан олгож хэвших. 

9. Санхүүгийн жилд өр, авлага үүсгэлгүй санхүүгийн хариуцлагатай ажиллах. 

10. Төсвийн байгуулагын орон тоо, ажиллагсдын цалин хөлсийг  батлагдсан 

цалингийн сан, орон тооны хязгаарт багтаан мөрдөж ажиллах. 

11. 2020 оны хагас жилээр ажилтан бүрийн эзэмшиж ашиглаж байгаа 

хөрөнгүүдийг нэг бүрчлэн нүд үзэж тоолж, данс бүртгэлтэй тулгах. 

Дүгнэлт: Тус байгууллага бараа материалын тайлан нэн ялангуяа эмийн 

тайлан гаргаагүй, шатахууны зарцуулалтын тооцоо бодоогүй, ажилтнуудад 

олгодог үр дүнгийн урамшуулалыг журамд заасны дагуу үнэн зөв дүгнээгүй, 

ээлжийн ажилтанд цалин хөлс буруу тооцон илүү олгож, санхүүгийн үйл 

ажиллагаанд тавих дотоод хяналт суларсан, анхан шатны баримтын бүрдэлт 

хангалтгүй байна. 



 5.6. Ерөнхий боловсролын сургууль. 

Төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар: 

Тус сургууль нь 2016 онд улсын төсвөөс 615388.9 мянган төгрөг, өөрийн 

орлогоор 400.0 мянган төгрөг, 615788.9 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар 

төлөвлөж, гүйцэтгэлээр улсын төсвөөс 613388.9 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 

240.0 мянган төгрөг, бүгд 613628.9 мянган төгрөгийн зардал гаргаж үйл ажиллагаа 

явуулжээ.  

Тус онд цалингийн зардалд 443165.1 мянган төгрөг, НДШ-д 48589.4 мянган 

төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 28267.0 мянган төгрөг, бичиг 

хэргийн зардалд 530.2 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 3345.8 мянган 

төгрөг, шуудан холбооны зардалд 1216.4 мянган төгрөг, ном хэвлэлийн зардалд 

235.9 мянган төгрөг, хог хаягдал устгах цэвэрлэх зардалд 80.0 мянган төгрөг, бага 

үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлсийн зардалд 865.6 мянган төгрөг, эм бэлдмэл, 

эмнэлэгийн хэрэгсэлийн зардалд 236.4 мянган төгрөг, хоол хүнсний зардалд 

49227.6 мянган төгрөг, нормын хувцас зөөлөн эдлэлийн зардалд 1008.2 мянган 

төгрөг, урсгал засварын зардалд 567.9 мянган төгрөг, томилолтын зардалд 433.0 

мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамжийн 

зардалд 815.9 мянган төгрөг, хичээл сургалт үйлдвэрийн зардалд 2829.8 мянган 

төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 12408.7 мянган төгрөг, үдийн цайны 

зардалд 13390.7 мянган төгрөг, хөдөө орон нутагт тогтвортой ажилласны 

тэтгэмжийн зардалд /2 багшид/ 6474.0 мянган төгрөг, нийт 613628.9 мянган төгрөг 

зарцуулжээ. 

Тус байгууллага 2016 оны эхэнд авлага 81.4 мянган төгрөг байсан бол оны 

эцэст 189.3 мянган төгрөг, болж 107.9 мянган төгрөгөөр өссөн байна. Өр 

төлбөрийн эхний үлдэгдэл 21.1 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 979.7 мянган 

төгрөг, болж 958.6 мянган төгрөгөөр  өсжээ. 

Үндсэн хөрөнгө оны эхний үлдэгдэл 1470072.0 мянган төгрөг байсан бол оны 

эцэст 1484695.0 мянган төгрөг болж өссөн байна. Тоног төхөөрөмж 10723.2 мянган 

төгрөгөөр, тавилга эд хогшил 12837.4 мянган төгрөгөөр, тус тус нэмэгдэж, 2685.0 

мянган төгрөгийн тоног төхөөрөмж, 9252.6 мянган төгрөгийн тавилга эд хогшил 

акталж, 706737.0 мянган төгрөгийн элэгдэл байгуулжээ. 

2017 онд улсын төсвөөс 670000.2 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 400.0 

мянган төгрөг, нийт 670400.2 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөж 

гүйцэтгэлээр улсын төсвөөс 670000.2 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 400.0 мянган 

төгрөг, бүгд 670400.2 мянган төгрөгийн зардал гаргаж үйл ажиллагаа явуулжээ.  



Тус онд цалингийн зардалд 425458.9 мянган төгрөг, НДШ-д 46800.3 мянган 

төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 30638.7 мянган төгрөг, бичиг 

хэргийн зардалд 277.4 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 1200.0 мянган 

төгрөг, шуудан холбооны зардалд 493.3 мянган төгрөг, ном хэвлэлийн зардалд 

219.0 мянган төгрөг, хог хаягдал устгах цэвэрлэх зардалд 136.3 мянган төгрөг, 

бага үнэтэй түргэн элэгдэх эд зүйлсийн зардалд 751.7 мянган төгрөг, эм бэлдмэл, 

эмнэлэгийн хэрэгсэлийн зардалд 141.6 мянган төгрөг, хоол хүнсний зардалд 

37509.1 мянган төгрөг, нормын хувцас зөөлөн эдлэлийн зардалд 1067.9 мянган 

төгрөг, урсгал засварын зардалд 7008.5 мянган төгрөг, томилолтын зардалд 194.6 

мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамжийн 

зардалд 400.0 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 535.3 мянган 

төгрөг, хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардалд 2342.3 мянган төгрөг, үдийн 

цайны зардалд 12771.0 мянган төгрөг, хөдөө орон нутагт тогтвортой ажилласны 

тэтгэмжийн зардалд 47294.0 мянган төгрөг, тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн 

мөнгөн тэтгэмжийн зардалд 38360.3 мянган төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмжийн 

зардалд 16800.0 мянган төгрөг, нийт  670400.0 мянган төгрөг зарцуулжээ. 

2017 оны эхэнд авлага 189.3 мянган төгрөг, байсан бол оны эцэст 16.8 

мянган төгрөг, болж 172.5 мянган төгрөгөөр буурсан байна. 

2017 онд өр төлбөрийн эхний үлдэгдэл 979.7 мянган төгрөг байсан бол оны 

эцэст бүрэн барагдуулж ажилласан байна. 

Үндсэн хөрөнгө оны эхний үлдэгдэл 1481695.0 мянган төгрөг байсан бол оны 

эцэст 1479324.4 мянган төгрөг болж буурсан байна. Тоног төхөөрөмж 2100.0 

мянган төгрөгөөр, нэмэгдэж 922.5 мянган төгрөгийн тоног төхөөрөмж, 3548.0 

мянган төгрөгийн тавилага эд хогшилыг акталж, 742498.3 мянган төгрөгийн 

элэгдэл байгуулжээ. 

2018 онд улсын төсвөөс 608781.7 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 400.0 

мянган төгрөг нийт 609181.7 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөж, 

гүйцэтгэлээр улсын төсвөөс 608781.7 мянган төгрөг, өөрийн орлого бүрдүүлээгүй  

бүгд 608781.7 мянган төгрөгийн зардал гаргаж үйл ажиллагаа явуулжээ.  

Тус онд цалингийн зардалд 577178.0 мянган төгрөг, НДШ-д 52671.0 мянган 

төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 27982.9 мянган төгрөг, бичиг 

хэргийн зардалд 268.0 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 1200.0 мянган 

төгрөг, шуудан холбооны зардалд 465.4 мянган төгрөг, ном хэвлэлийн зардалд 

191.4 мянган төгрөг, хог хаягдал устгах цэвэрлэх зардалд 129.2 мянган төгрөг, 

бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлсийн зардалд 3619.8 мянган төгрөг, эм 

бэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгсэлийн зардалд 167.3 мянган төгрөг, хоол хүнсний 



зардалд 45737.9 мянган төгрөг, нормын хувцас зөөлөн эдлэлийн зардалд 1168.7 

мянган төгрөг, урсгал засварын зардалд 1056.4 мянган төгрөг, томилолтын 

зардалд 143.6 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардалд 

400.0 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 540.8 мянган төгрөг, 

хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардалд 2511.1 мянган төгрөг, төрөөс иргэдэд 

олгох тэтгэмж урамшуулалын зардалд 10740.0 мянган төгрөг, хөдөө орон нутагт 

тогтвортой ажилласны тэтгэмжийн зардалд 20863.7 мянган төгрөг, нийт 608781.7 

мянган төгрөг зарцуулжээ. 

2018 оны эхэнд 16.8 мянган төгрөгийн авлагатай байсан бол оны эцэст 618.5 

мянган төгрөгийн авлагатай болж 601.7 мянган төгрөгөөр авлага  өссөн байна. 

2018 онд өр төлбөр үүсгэлгүй ажилласан байна. 

Үндсэн хөрөнгө оны эхний үлдэгдэл 1479324.4 мянган төгрөг байсан бол оны 

эцэст 1341221.4 мянган төгрөг болж буурсан байна. Барилга  байгууламж 368335.7 

мянган төгрөг, биет бус хөрөнгө 58000.0 мянган төгрөгөөр тус тус нэмэгджээ.  

2018 онд хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийж 368335.7 мянган төгрөгийн дахин 

үнэлгээний нэмэгдлийг нэмж 564438.7 мянган төгрөгийн дахин үнэлгээний 

хорогдлыг хассан байна. 2018 онд тус байгууллага нь нэмэлт санхүүжилтын 

даснаар 7439.2 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч зарцуулсан байна. 

2019 онд улсын төсвөөс 627263.2 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 400.0 

мянган төгрөг, орон нутгийн төсвөөс 114439.5 мянган төгрөг, нийт 742103.2 мянган 

төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөж гүйцэтгэлээр улсын төсвөөс 627263.7 

мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 400.0 мянган төгрөг, орон нутгийн төсвөөс 

114439.5 мянган төгрөг, бүгд 742103.2 мянган төгрөгийн зардал гаргаж үйл 

ажиллагаа явуулжээ.  

Тус онд цалингийн зардалд 498680.5 мянган төгрөг, НДШ-д 62266.9 мянган 

төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 113786.3 мянган төгрөг, 

бичиг хэргийн зардалд 251.6 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 1029.6 

мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 450.4 мянган төгрөг, ном хэвлэлийн 

зардалд 223.7 мянган төгрөг, хог хаягдал устгах цэвэрлэх зардалд 121.2 мянган 

төгрөг, бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлсийн зардалд 817.2 мянган төгрөг, 

эм бэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгсэлийн зардалд 169.1 мянган төгрөг, хоол хүнсний 

зардалд 44582.7 мянган төгрөг, нормын хувцас зөөлөн эдлэлийн зардалд 1172.7 

мянган төгрөг, урсгал засварын зардалд 974.8 мянган төгрөг, томилолтын зардалд 

163.1 мянган төгрөг, аудитын зардалд 116.5 мянган төгрөг бараа үйлчилгээний 

бусад зардалд 521.9 мянган төгрөг, хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардалд 



2835.0 мянган төгрөг, төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж урамшуулалын зардалд 

13940.0 мянган төгрөг тус тус зарцуулжээ. 

2019 оны эхэнд  авлагын эхний үлдэглэл 618.5 мянган төгрөг  байсан бол оны 

эцэст 9615.5 мянган төгрөгийн авлагатай болж 8997.0 мянган төгрөгөөр, авлага 

нэмэгдсэн байна. 

2019 онд өр төлбөр үүсгэлгүй ажилласан байна. 

Үндсэн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл 1341221.4 мянган төгрөг байсан бол 

оны эцэст 1355665.9 мянган төгрөг болж өссөн байна. Тоног төхөөрөмж 8580.0 

мянган төгрөгөөр, тавилга эд хогшил 13060.0 мянган төгрөгөөр, Номын фонд 

3119.5 мянган төгрөгөөр, Програм хангамж 625.0 мянган төгрөгөөр тус тус 

нэмэгджээ. Тус онд 10940.0 мянган төгрөгийн тоног төхөөрөмж акталж, 291451.6 

мянган төгрөгийн элэгдэл байгуулжээ. 

Өмнөх шалгалтын талаар: 

2016-2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар “Хязгаарлалттай” санал 

дүгнэлт авч байсан байна. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал: 

 Энэ удаагийн шалгалтаар дараах зөрчлүүд илэрлээ. Үүнд: 

1. Захиралд урамшуулал олгох захирамж шийдвэргүй байхад 2017 оны 12 

дугаар сард үр дүнгийн урамшуулалд 307006 төгрөг, аймгийн Засаг даргын 2017 

оны  А/558 тоот захирамжаар сахилгын шийтгэлтэй байхад 2017 оны 12 дугаар 

сард Монгол улсын Засгийн газраас төрийн албан хаагчдад олгох нэг удаагийн 

урамшуулалд 270000 төгрөг тус тус  авсан нь Улсын Их Хурлын 2017 оны 67 

дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2017 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 

хуралдааны 52 дугаар тэмдэглэл, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 131.4 дэх заалт, 

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  

2. Б-н Төрийн банкин дахь дансанд 2019 оны 12 дугаар сарын 24-ны өдөр 

шилжүүлсэн 2189848 төгрөгөөс 422768 төгрөгийг зориулалт бус, санхүүгийн анхан 

шатны баримт бүрдүүлээгүй, тодорхой бусаар зарцуулсан нь Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.6, 13.7 дахь заалтуудыг 

3. 2019 онд дотуур байрны хүүхдийн хоолны талонд 4883775 төгрөгийн 

хүнсний материалыг хүүхдийн ирцийн бүртгэлээс илүү тооцон бичсэн, хоолны 

зардлын нормативээс хэтрүүлэн зарцуулсан нь Засгийн газрын 2012 оны 106 



дугаар тогтоол, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 

13.6, 13.7, 20.4.1 дэх заалтууд, Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1, 

6.4.8  дэх заалтууд, 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, 16.5.2 дахь заалтуудыг  

4. Сургуулийн хөрөнгийн хэсэгчилсэн тооллого хийхэд захиралаар ажиллаж 

байсан О нь зөөврийн компьютер, суурин компьютер, төгөлдөр хуур, зургийн 

аппарат зэрэг эд хөрөнгө дутагдуулсан нь /шүүх дээр эвлэрлийн гэрээтэй/ Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.1 дэх заалт, 68 

дугаар зүйлийн 68.1 дэх заалт, 73 дугаар зүйлийн 73.4 дэх заалтуудыг  

5. Сургуулийн няравд 150607 төгрөгийг, Г-д 148157 төгрөгийг 2019 оны 12 

сард сахилгын шийтгэлтэй байхад үр дүнгийн урамшуулалд 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 

заалтуудыг 

6. Нягтлан бодогчид 70000 төгрөг, няравд 117200 төгрөг, нийт 187200 

төгрөгийн томилолтыг тайлан, дуудсан бичиггүй, хүчин төгөлдөр бус баримтаар 

гүйлгээ хийж олгосон нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар 

зүйлийн 13.1, 13.6, 13.7, 20.1.4 дэх заалтуудыг 

 7. Захиралаар ажиллаж байсан О удаа дараа хамаарал бүхий этгээдийн 

компанид 2017 оны 12 дугаар сарын 20 өдөр 2233300 төгрөг, 2018 оны 02 сарын 

05 өдөр 1953500 төгрөг, Тунгалаг Уст Шураг Хоршооны дансруу 2018 оны 01 

дүгээр сарын 30-нд 983500 төгрөг, 2018 оны 03 дугаар 28-ны өдөр 4274700 төгрөг, 

2018 оны 11 сарын 21-ны өдөр 1503700 төгрөг, 2018 оны 12 дугаар сарын 24-ны 

өдөр 3357300 төгрөгийн бараа материалын үнэ шилжүүлсэн боловч, бараа 

материал нийлүүлэхдээ няравд 6 удаагийн 2037500 төгрөгийн бараа материалыг 

хүлээлгэн өгөөгүй бөгөөд төсөв хохироосон үйлдэл нь Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.6, 13.7, Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар 

зүйлийн 6.4.8, 16 дугаар зүйлийн 16.5.2 дахь заалтуудыг 

8. Шалгалтаар Монгол улсын Төсвийн тухай хууль зөрчиж захирлын 

тушаалаар 500000 төгрөгийг зориулалт бусаар зарцуулж Итгэлд хамбад мөргөх 

багш нарт хоолны зардал гэж байрны хүүхдийн хоолны  зардлаас гаргасан нь 

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалтыг 

 9. Нэр бүхий 23 багш, ажилтанд ур чадварын нэмэгдэлийг тушаал 

шийдвэргүй олгосон, кабинетийн гэрчилгээ хугацаа дууссан байхад нэмэгдэл хөлс 

олгож нийт 4277239 төгрөгийг  илүү тооцон олгосон нь Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.6, 13.7 дахь заалтууд, Хөдөлмөрийн 

тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 



оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн  А/305 дугаар тушаал, Төсвийн тухай хуулийн 16 

дугаар зүйлийн 16.5.3 дахь заалтууд, Засгийн газрын 2007 оны 219 дүгээр 

тогтоолын 1 дүгээр хавсралтыг 

 10. Захиралаар ажиллаж байсан О Засаг даргын захирамжаар тогтоосон 

хувиас илүү тооцон 2018 онд ур чадварын нэмэгдэлийг үндсэн цалингийн 52% 

буюу 371263 төгрөг, 2019 онд ур чадварын тушаал шийдвэргүй 436934 төгрөг, үр 

дүнгийн гэрээ дүгнэж засаг даргын гаргасан захирамж шийдвэргүй 2017 онд 

471219 төгрөг, 2018 онд 685709 төгрөг, 2019 онд 288474 төгрөг, нийт 2253599 

төгрөгийн нэмэгдэл цалинг илүү тооцон авсан нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 

131.4 дэх заалт, 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 тус тус зөрчиж байна. 

Шалгалтаар Сургууль дээр нийт 25 хүн, байгууллагатай холбоотой  

60554900 төгрөгийн зөрчил илрүүлж, 15509200 төгрөгийн төлбөрийг аймгийн 

төсөвт оруулахаар улсын байцаагчийн актыг 9 тус тус тогтоож  45045700 төгрөгийн 

зөрчлийг арилгахаар хугацаатай үүрэг болголоо.             

Дүгнэлт:     

Анхан шатны баримтын бүрдэл хангалтгүй, нярав тайлан гаргадгүй, анхан 

шатны тооцоо бодолт хангалтгүй, төсвийн менежер бараа материал хөрөнгө 

нийлүүлэхээр өөрийн хамаарал бүхий компанид мөнгө шилжүүлж, бараа 

материалаа дутуу нийлүүлдэг, цалин хөлс бодохдоо алдаа гаргадаг, тушаал, 

шийдвэр хууль, эрх зүйг зөрчиж нэмэгдлийг өөртөө илүү тооцож авдаг, туслах аж 

ахуйн орлогын тооцоо бодолт хангалтгүй зэрэг ашиг сонирхолын зөрчилтэйгээр 

төсвийг удирдан зарцуулсан байна. 

        Цаашид авах арга хэмжээний санал: 

1. Нярав Б нь үүрэгт ажлаа хангалтгүй хийсэн, бараа материал, хүнсний 

тайлан гаргаагүй байгаа тул үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх. 

2. Багш ажилчдын мэргэжлийн зэрэг, кабинетийн нэмэгдлийг хүчинтэй 

хугацаанд тодорхойлж, нэмэгдлийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд олгож хэвших.  

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

төлбөр үүсгэлгүй санхүүгийн хариуцлагатай ажиллах.  

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

гаргахдаа Төсвийн тухай хуулийн дагуу батлагдсан төсөвт багтаан санхүүгийн 

жилд багтаан олгож байх.  



5. 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. 

6. Сахилгын шийтгэл ногдуулсан албан тушаалтанд сахилгын шийтгэлийн 

хугацаа дууссаагүй байхад ажлын үр дүнг тооцож нэмэгдэл олгохгүй байх. 

7. Шатахууны тооцоог сар бүр хийх, замын хуудсыг явсан өдөр, километр 

бүрээр бичих, жолоочийн тооцоог бодохдоо 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 мөрдөж ажиллах.  

8. Санхүүгийн анхан шатны баримтыг үнэн зөв бүрдүүлэх, анхан шатны 

баримт бүрдээгүй гүйлгээг хийхгүй байх, Нягтлан бодох бүртгэлийн хуулийн 13 

дугаар зүйлийг мөрдөж ажиллах. 

 5.7 Хүүхдийн цэцэрлэг 

Цэцэрлэгийн төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар: 

2016 онд улсын төсвөөс 148272.9 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар 

төлөвлөж гүйцэтгэлээр 148272.9 мянган төгрөгийг зарцуулжээ. 

Цалин хөлсөнд 75272.6 мянган төгрөг, НДШ-д 10229.5 мянган төгрөг, гэрэл 

цахилгааны зардалд 1737.9 мянган төгрөг, түлш халаалтын зардалд 11092.7 

мянган төгрөг, цэвэр бохир усны зардалд 400.0 мянган төгрөг,бичиг хэргийн 

зардалд 70.1 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 623.5 мянган төгрөг, 

шуудан холбооны зардалд 332.1 мянган төгрөг, ном хэвлэлийн зардалд 42.0 

мянган төгрөг, бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлс авах зардалд 428.1 

мянган төгрөг, эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 38.0 мянган төгрөг, хоол хүнсний 

зардалд 25956.3 мянган төгрөг, нормын хувцас зөөлөн эдлэлийн зардалд 370.4 

мянган төгрөг, урсгал засварын зардалд 124.1 мянган төгрөг, дотоод албан 

томилолтын зардалд 488.1 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, 

үйлчилгээний төлбөрт 202.2 мянган төгрөг, мэдээлэл технологийн үйлчилгээний 

зардалд 52.2 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 1590.6 мянган 

төгрөг, хичээл үйлдвэрийн дадлага хийх зардалд 150.2 мянган төгрөг, нэг удаагийн 

тэтгэмжийн зардал 92.1 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 

Тайлант онд авлагагүй ажилласан байна. Оны эхэнд өр төлбөр 33.1 мянган 

төгрөг байсан бол оны эцэст 26.0 мянган төгрөгийн өртэй болсон байна. Өр төлбөр 

нь ажиллагсадтай холбоотой өглөг байна. 

Үндсэн хөрөнгө 2016 оны эхэнд 331688.9 мянган төгрөг байснаа 339296.0 

мянган төгрөг болж 7607.1 мянган төгрөгөөр өссөн байна. 



Тус онд 7607.1 мянган төгрөгийн хөрөнгө үнэгүй хүлээн авч, данс бүртгэлд 

тусгасан байна.  

2016 онд 9765.2 мянган төгрөгийн элэгдэл байгуулж, хуримтлагдсан элэгдэл 

163473.9 мянган төгрөг болжээ. 

2017 онд улсын төсвөөс 172863.4 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар 

төлөвлөж гүйцэтгэлээр 172863.4 мянган төгрөгийг зарцуулжээ. 

Цалин хөлсөнд 95598.3 мянган төгрөг, НДШ-д 10515.7 мянган төгрөг, гэрэл 

цахилгааны зардалд 1825.9 мянган төгрөг, түлш халаалтын зардалд 13196.1 

мянган төгрөг, цэвэр бохир усны зардалд 400.0 мянган төгрөг,бичиг хэргийн 

зардалд 68.7 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 516.0 мянган төгрөг, 

шуудан холбооны зардалд 55.9 мянган төгрөг, ном хэвлэлийн зардалд 38.7 мянган 

төгрөг, бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлс авах зардалд 124.6 мянган 

төгрөг, эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 36.5 мянган төгрөг, хоол хүнсний зардалд 

24814.3 мянган төгрөг, нормын хувцас зөөлөн эдлэлийн зардалд 345.9 мянган 

төгрөг, урсгал засварын зардалд 118.2 мянган төгрөг, дотоод албан томилолтын 

зардалд 70.9 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөрт 

191.2 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 679.0 мянган төгрөг, 

хичээл үйлдвэрийн дадлага хийх зардалд 139.6 мянган төгрөг, нэг удаагийн 

тэтгэмжийн зардал 4200.0 мянган төгрөг, Хөдөө орон нутагт ажилласны тэтгэмж 

урамшууллын зардалд 4045.5 мянган төгрөг, тэтгэвэрт гарахад олгох мөнгөн 

тэтгэмжинд 15882.4 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ.  

Тайлант онд авлагагүй ажилласан байна. Оны эхэнд өр төлбөр 26.0 мянган 

төгрөгг байсан бол оны эцэст 79.1 мянган төгрөгийн өртэй болсон байна. 

Үндсэн хөрөнгө 2017 оны эхэнд 339296.0 мянган төгрөг байснаа 336696.9 

мянган төгрөг болж 2599.3 мянган төгрөгөөр буурсан байна. 

Тус онд 2599.3 мянган төгрөгийн хөрөнгө акталж данснаас хасчээ.  

2017 онд 8181.4 мянган төгрөгийн элэгдэл байгуулж, хуримтлагдсан элэгдэл 

171655.1 мянган төгрөг болжээ. 

2018 онд улсын төсвөөс 162183.5 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар 

төлөвлөж гүйцэтгэлээр 162183.5 мянган төгрөгийг зарцуулжээ. 

Цалин хөлсөнд 97206.9 мянган төгрөг, НДШ-д 11754.5 мянган төгрөг, гэрэл 

цахилгааны зардалд 1539.4 мянган төгрөг, түлш халаалтын зардалд 15593.4 

мянган төгрөг, цэвэр бохир усны зардалд 400.0 мянган төгрөг, бичиг хэргийн 

зардалд 66.6 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 1077.0 мянган төгрөг, 

шуудан холбооны зардалд 53.7 мянган төгрөг, ном хэвлэлийн зардалд 36.5 мянган 

төгрөг, бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлс авах зардалд 118.2 мянган 



төгрөг, эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 34.4 мянган төгрөг, хоол хүнсний зардалд 

17847.9 мянган төгрөг,нормын хувцас зөөлөн эдлэлийн зардалд 326.5 мянган 

төгрөг, урсгал засварын зардалд109.5 мянган төгрөг, дотоод албан томилолтын 

зардалд 66.6 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөрт 

90.2 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 497.8 мянган төгрөг, хичээл 

үйлдвэрийн дадлага хийх зардалд 1001.1 мянган төгрөг, Хөдөө орон нутагт 

ажилласны тэтгэмж урамшууллын зардалд 14724.0 мянган төгрөгийг тус тус 

зарцуулжээ.  

Тайлант онд 1.5 мянган төгрөгийн авлага үүссэн байна. Оны эхэнд өр төлбөр 

79.1 мянган төгрөгг байсан бол оны эцэст өр төлбөрийг бүрэн барагдуулсан байна. 

Үндсэн хөрөнгө 2018 оны эхэнд 336696.9 мянган төгрөг байснаа 355906.2 

мянган төгрөг болж 19209.6 мянган төгрөгөөр буурсан байна. 

Тус онд 6270.0 мянган төгрөгийн биет бус хөрөнгө /газар/ дахин үнэлгээгээр, 

барилгад дахин үнэлгээ хийж 12939.6 мянган төгрөгөөр үндсэн хөрөнгө нэмэгджээ. 

2018 онд 10593.4 мянган төгрөгийн элэгдэл байгуулж, дахин үнэлгээтэй 

холбоотойгоор хуримтлагдсан элэгдэл 45913.8 мянган төгрөг болжээ. 

2019 онд улсын төсвөөс 198204.9 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар 

төлөвлөж гүйцэтгэлээр 198204.9 мянган төгрөгийг зарцуулжээ. 

Цалин хөлсөнд 122913.5 мянган төгрөг, НДШ-д 15364.1 мянган төгрөг, гэрэл 

цахилгааны зардалд 1883.1 мянган төгрөг, түлш халаалтын зардалд 22752.5 

мянган төгрөг, цэвэр бохир усны зардалд 400.0 мянган төгрөг, бичиг хэргийн 

зардалд 58.6 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 343.1 мянган төгрөг, 

шуудан холбоонызардалд 48.1 мянган төгрөг, ном хэвлэлийн зардалд 33.5 мянган 

төгрөг, бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлс авах зардалд 106.7 мянган 

төгрөг, эм бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 31.4 мянган төгрөг, хоол хүнсний зардалд 

30845.3 мянган төгрөг, нормын хувцас зөөлөн эдлэлийн зардалд 297.1 мянган 

төгрөг, урсгал засварын зардалд 87.6 мянган төгрөг, дотоод албан томилолтын 

зардалд 60.7 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөрт 

81.6 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 2311.9 мянган төгрөг, 

хичээл үйлдвэрийн дадлага хийх зардалд 586.1 мянган төгрөгийг тус тус 

зарцуулжээ.  

Тайлант оны эхэнд авлага 1.5 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст авлагагүй 

болжээ. 

2019 ондөр төлбөргүй ажилласан байна. 

Үндсэн хөрөнгө 2018 оны эхэнд 355906.2 мянган төгрөг байснаа 358811.1 

мянган төгрөг болж 2904.9 мянган төгрөгөөр өссөн байна. 



Тус онд 825.0 мянган төгрөгийн хөрөнгө төсвийн хөрөнгөөр, 433.5 мянган 

төгрөгийн хөрөнгө хандиваар, 2449.0 мянган төгрөгийн хөрөнгө Боловсрол соёлын 

газраас үнэ төлбөргүй хүлээн авч, хөрөнгө 3707.5 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн 

байна.  

Харин 802.6 мянган төгрөгийн хөрөнгийг акталж данснаас хасчээ. 

2019 онд 12731.2 мянган төгрөгийн элэгдэл байгуулж, хуримтлагдсан элэгдэл 

58645.0 мянган төгрөг болжээ. 

Өмнөх шалгалтын талаар: 

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

авсан байна. 

2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар “Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт 

авсан байна. 

2017 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар Шилэн дансны тухай хуульд 

заасан зарим мэдээллийг мэдээллээгүй, хүнсний зарим нэр төрлийн 

бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэхдээ жишиг үнээс өндөр үнээр нийлүүлсэн, эрхлэгчид үр 

дүнгийн нэмэгдлийг буруу тооцож олгосон зэрэг зөрчил дутагдлуудыг илрүүлж, 

154320 төгрөгийн буруу олгосон үр дүнгийн урамшууллыг төлүүлэхээр акт тогтоож, 

бусад зөрчлүүдэд зөвлөмж өгсөн байна. 

2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар оны эхэнд 30 тн нүүрсний 

үлдэгдэлтэй байснаа тайлант онд 120 тн нүүрс худалдан авч зарцуулсан, няравын 

тайлан, нягтлан бодогчийн тайлан хоорондоо 30 тн-оор зөрсөн, үрэлгэн, хяналтгүй 

зарцуулсан зөрчил илрүүлж зөвлөмж өгсөн байна. 

2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар гэр цэцэрлэг 3 багт нээн явуулсан, 

цэцэрлэгийн хоолны түлш татах, хог хаягдал зайлуулахтай холбоотойгоор 1373.2 

мянган төгрөгийн шатахуун авсан боловч замын хуудас бичээгүй шатахууны 

тайлан гаргаагүй, Шилэн дансны тухай хуульд заасан зарим мэдээллүүдийг /27 

мэдээлэл/ байршуулаагүй зэрэг зөрчил илрүүлж зөвлөмж өгч залруулсан байна.  

2019 онд Ховд аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээс 2017 оны нийгмийн 

даатгалын шимтгэл төлөлтийн байдалд хяналт шалгалт хийж, 264000 төгрөгийн 

шимтгэл, 132000 төгрөгийн алданги ногдуулж улсын байцаагчийн акт тогтоосон 

байна.  

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал: 

Энэ удаагийн шалгалтаар санхүүгийн тайлангийн аудитаар илэрсэн зөрчил 

дутагдлаас гадна дараах зөрчил илэрлээ. Үүнд: 



1. 2016-2019 онуудад Цэцэрлэгийн эрхлэгчид 1225456 төгрөгийн ур чадварын 

нэмэгдлийг аймгийн Засаг даргын захирамжаас илүү тооцон олгосон нь Нягтлан 

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

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд, 

Сангийн сайдын 2010 оны 362/112/183 тушаалын хавсралтын 10 дахь заалт, 

аймгийн Засаг даргын 2019 оны 407, 2018 оны 399, 780, 2017 оны 290, 672 дугаар 

захирамжуудыг  

2. 2017 оны 8, 9, 10 саруудад Сахиулд ур чадварын нэмэгдлийн 40%-иар 

тооцон 166956 төгрөг, 2018 оны 8 дугаар сард 30%-иар тооцон 18551 төгрөг, 2018 

оны 6 дугаар сард Тогоочид чадварын нэмэгдлийг 40%-иар тооцон 60748 төгрөг 

тус тус илүү олгосон нь Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар тогтоолын 4 дүгээр 

хавсралтын 3 дахь заалт, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Нийгмийн 

хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын 2010 оны 362/112/183 тушаалын 

хавсралтын 3 дахь заалт, Хүн амын бодлого, хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын 

1996 оны 63/104 хамтарсан тушаалаар баталсан “Төрийн үйлчилгээний албаны 

түгээмэл мэргэжлийн албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг 

журам”–ын хавсралтын 3 дахь заалтуудыг 

3. Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн А/558 

дугаар захирамжаар Эрхлэгчид сахилгын шийтгэл ногдуулсан байхад 2017 оны 12 

дугаар сард 270000 төгрөгийн урамшуулал олгосон нь Улсын Их Хурлын 2017 оны 

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

хуралдааны 52 дугаар тэмдэглэлийг 

4. 2018 оны 9, 10, 11 дүгээр саруудад Няравд ТҮ-5-4 дүгээр шатлалаар 

тооцон цалинжуулж, 108195 төгрөг илүү олгосон нь Засгийн газрын 2007 оны 354 

дүгээр тогтоолын 7 дугаар хавсралтыг 

5. 2018 оны 10 дугаар сард Туслах багш Б-д ажил хавсран гүйцэтгэсний 

нэмэгдэл хөлс олгохдоо тушаал шийдвэрээс 62586 төгрөгөөр илүү, 2019 оны 9 

дүгээр сард 17707 төгрөгөөр тус тус илүү тооцон 80293 төгрөг олгсосон нь 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1 дэх заалт, Эрхлэгчийн 2018 

оны Б/12, 2019 оны Б/09 тоот тушаалуудыг  

6. 2018 оны 10 дугаар сард Туслах багш Б-д тушаал шийдвэргүйгээр ур 

чадварын нэмэгдэл 72429 төгрөг олгосон нь Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 

2013 оны 08 сарын 13-ны өдрийн А/293 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын 5.6 

дахь заалт, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд, Нийгмийн 

хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд, Сангийн сайдын 2010 оны 362/112/183 тушаалын 

хавсралтын 9 дэх заалтуудыг 



7. Багш Т-д 2017-2019 оны хооронд заах аргын нэгдэл ахалсны нэмэгдэлд 

10%-иар тооцон 333992 төгрөг илүү олгосон нь Засгийн газрын 2007 оны 219 

дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт, Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар 

тогтоолын 2 дугаар хавсралтын дөрөвдүгээр зүйлийн 3 дахь заалтуудыг  

8. Багш О, Багшаар ажиллаж байсан Ц нарт 2019 оны 4 дүгээр сард хөдөө 

орон нутагт ажилласны нэмэгдлийг ажилласан хоногт ногдуулалгүйгээр бүтнээр 

тооцон 69146 төгрөг илүү олгосон, Эрхлэгчид 7 дугаар сард ээлжийн амралттай 

байх хугацаанд хөдөө орон нутагт ажилласны нэмэгдэлд 80408 төгрөг илүү,Багш 

О-д 7 дугаар сард ээлжийн амралттай байх хугацаанд хөдөө орон нутагт 

ажилласны нэмэгдэлд 103190 төгрөг, нийт 252744 төгрөг илүү олгосон нь 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1 дэх заалтыг 

9. 2019 онд Эрхлэгчид ээлжийн амралттай байх хугацаанд 4 өдрийн цалин 

давхардуулан 162440 төгрөг илүү олгосон нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 49 

дүгээр зүйлийн 49.1, 55 дугаар зүйлийн 55.1 дахь заалтыг 

10. 2019 оны 6 дугаар сард Нягтлан бодогчид үр дүнгийн урамшуулалд 97346 

төгрөг илүү олгосон нь Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоолын 3 дугаар 

хавсралтын 4.5 дахь заалтыг  

11. 2017 онд 3 бүлэгтэй цэцэрлэгт илүү орон тоогоор Туслах багш 

ажиллуулж, 416521 төгрөгийг үр ашиггүй, зарцуулсан нь төсвийн тухай хуулийн 16 

дугаар зүйлийн 16.5.3, 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалтууд, Шинжлэх ухаан 

боловсролын сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 1995 оны 227, 199 тоот тушаалаар 

баталсан орон тооны нормативийг 

12. Хөлсөөр ажиллуулах гэрээ байгуулан 2 удаа байгууллагын засвар 

үйлчилгээний ажил хийлгэхдээ гэрээнд цалин хөлс, хариуцлага, эрх үүргийн 

талаар тодорхой заалтууд оруулаагүй нь Иргэний хуулийн 344, 350, 351, 352 

дугаар зүйлүүдийг 

13. Тушаал шийдвэрийг нөхөн гаргадаг, тушаал гарсан хугацаанаас өмнөх 

хугацаанд үйлчилэхээр тушаал гаргасан, тушаалын үндэслэх хэсэгт хүчингүй 

болсон, буруу хууль эрхзүйн актууд бичсэн, санхүүгийн баримтанд байгаа зарим 

тушаалууд байгууллагын архив дахь тушаалуудаас зөрүүтэй, өөр дугаартай 

байгаа зэрэг нь Архивын ерөнхий газрын даргын 2009 оны 68 дугаар тушаалаар 

баталсан “Албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар”-ыг  

14. Хүүхдийн хоол, хүнсний зардлаас 2018 онд ахмадуудад хүндэтгэл 

үзүүлэхэд Эрхлэгчийн А/20 тоот тушаалаар 342080 төгрөг, багш нарын баярын 

хүлээн авалтанд А/21 тоот тушаалаар 213500 төгрөг, шүтээний тахилгад А/06 тоот 

тушаалаар 239350 төгрөг, байгууллагын ахмадуудад А/04 тоот 231000 төгрөг, нийт 



1025930 төгрөгийг зориулалт бусаар зарцуулсан нь Төсвийн тухай хуулийн 16 

дугаар зүйлийн 16.5.5, 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалтуудыг тус тус зөрчжээ. 

Шалгалтаар нийт 14 хүнтэй холбоотой 6220605 төгрөгийн зөрчил илрүүлж, 

2849150 төгрөгийн төлбөрийг аймгийн төсөвт оруулахаар шийдвэрлэж улсын 

байцаагчийн 4 акт тогтоож, 3371455 төгрөгийн зөрчлийг хугацаатай үүрэг өгч 

арилгуулахаар шийдвэрлэв. 

Дүгнэлт: 

Нягтлан бодогч түлшний тайлан буруу гаргадаг, жолоочийн тооцоо бодоогүй, 

үр дүнгийн нэмэгдлийг хавтгайруулан олгодог, байгууллагын батлагдсан орон 

тоогоор ажилладаггүй, цалин хөлсийг хууль, тогтоомжийн дагуу боддоггүй, буруу 

тооцож олгосон, архив, албан хэргийн хөтлөлтийн стандартыг мөрдөж ажиллаагүй 

байна.  

Цаашид авах арга хэмжээний санал: 

1.  Хүүхдийн хоолны зардлаас баяр ёслол, хүндэтгэлийн арга хэмжээнд 

зарцуулахгүй байх. Хоолны цэсэнд ороогүй хоолны материалыг талаонд бичиж 

зарлагадахыг таслан зогсоох. 

2.  Байгууллагын менежер ур чадварын болон үр дүнгийн нэмэгдэлийг дээд 

шатны албан тушаалтны шийдвэрээр авч хэвших.  

3. Шатахууны тооцоог сар бүр хийх, замын хуудсыг явсан өдөр, километр 

бүрээр бичих, жолоочийн тооцоог бодохдоо Сангийн сайдын 2017 оны 12 дугаар 

сарын 05-ны өдрийн 347 дугаар тушаалыг мөрдөж ажиллах.  

4. Санхүүгийн анхан шатны баримтыг үнэн зөв бүрдүүлэх, анхан шатны 

баримт бүрдээгүй гүйлгээг хийхгүй байх, Нягтлан бодох бүртгэлийн хуулийн 13 

дугаар зүйлийг мөрдөж ажиллах 

5. Цалин хөлсийг хууль тогтоомжийн хүрээнд үнэн, зөв бодож хэвших. 

6. Батлагдсан орон тоогоор ажиллах. 

7. Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, дүрэм, журмуудыг мөрдөж 

ажиллах. 

8. Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж урамшууллыг хууль эрх зүйн хүрээнд үнэн 

зөв тогтоож олгох шаардлагатай байна. 

5.8 Соёлын төв 

Төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар: 

2016 онд улсын төсвөөс 51776.1 мянган  төгрөг, өөрийн орлогоор 5000.0   

мянган төгрөг бүгд 56776.1 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөж 



гүйцэтгэлээр улсын төсвөөс 51459.1 мянган  төгрөг, өөрийн орлого 1690.9 мянган 

төгрөг олж, бүгд 53150.0 мянган төгрөгийн зардал гаргаж үйл ажиллагаа явуулжээ.  

 Тус онд цалингийн зардалд 39024.2 мянган төгрөг, НДШ-д 4325.1 мянган 

төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 4903.3 мянган төгрөг, бичиг 

хэргийн зардалд 114.0 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 129.3 мянган 

төгрөг, шуудан холбооны зардалд 169.0 мянган төгрөг, ном хэвлэлийн зардалд 

40.0 мянган төгрөг, томилолтонд 120.0 мянган төгрөг, бага үнэтэй түргэн элэгдэх 

зүйлст 218.0 мянган төгрөг, нормын хувцас зөөлөн эдлэлд 34.0 мянган төгрөг, эд 

хогшил урсгал засварт 102.0 мянган төгрөг, аудит баталгаажуулалтанд 90.0 

мянган төгрөг, мэдээлэл технологийн үйлчилгээнд 25.5 мянган төгрөг, бусдаар 

гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнд 1967.0 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад 

зардалд 1888.7 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 

 Авлага 2016 оны эхэнд 30.6 мянган төгрөг байсан ба  оны эцэст 30.6 мянган 

төгрөг хэвээрээ, өглөг оны эхэнд 1112.9 мянган төгрөг байснаа 104.1 мянган төгрөг 

болж  1008.8 мянган төгрөгөөр буурсан байна. 

  2017 онд улсын төсвөөс 53228.3 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 2600.0 

төгрөг бүгд 55828.3 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөж гүйцэтгэлээр 

төсвөөс 53228.3 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 2600.0 төгрөг олж бүгд 55828.3 

мянган төгрөгийн зардал гаргаж үйл ажиллагаа явуулжээ.  

 Тус онд цалинд 40222.7 мянган төгрөг, НДШ-д 4424.5 мянган төгрөг, байр 

ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 4864.1 мянган төгрөг, бичиг хэргийн 

зардалд 60.0 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 200.0 мянган төгрөг, 

шуудан холбоо интернэтэд 54.0 мянган төгрөг, ном хэвлэлд 60.0 мянган төгрөг, 

томилолтонд 47.0 мянган төгрөг, бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлд 282.0 мянган 

төгрөг,  нормын хувцас зөөлөн эдлэлд 48.0 мянган төгрөг, урсгал засварт 254.0 

мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнд 3000.0 мянган төгрөг, 

аудит баталгаажуулалтанд 137.0 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад 

зардалд 110.0 мянган төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулалд 2065.0 мянган 

төгрөг тус тус зарцуулжээ. 

 Авлага 2017 оны эхэнд 30.6 мянган төгрөг байсан ба оны эцэст 125.5 мянган 

төгрөг болж авлага 94.9 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн, өглөг оны эхэнд 104.1 мянган  

төгрөг байснаа үлдэгдэлгүй болж 104.1 мянган төгрөгөөр буурсан байна. 

2018 онд төсвөөс 54842.3 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 2600.0 мянган 

төгрөг бүгд 57442.3 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөж гүйцэтгэлээр 

төсвөөс 54842.3 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 2600.0 мянган төгрөг олж бүгд 

57442.3 мянган  төгрөгийн зардал гарган үйл ажиллагаа явуулжээ.  



Тус онд цалингийн зардалд 43603,8 мянган төгрөг, НДШ-д 5232.5 мянган 

төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 4864.0 мянган төгрөг, бичиг 

хэргийн зардалд 60.0 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 200.0 мянган 

төгрөг, томилолтонд 47.0 мянган төгрөг, БҮТЭЗ-ийн зардалд 282.0 мянган төгрөг, 

нормын хувцас зөөлөн эдлэлд 48.0 мянган төгрөг, ном хэвлэлд 60.0 мянган төгрөг, 

шуудан холбоонд 54.0 мянган төгрөг, урсгал засварт 254.0 мянган төгрөг, бусдаар 

гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээнд 2490.0 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад 

зардалд 110.0 мянган төгрөг, аудит баталгаажуулалтанд 137.0 мянган төгрөг тус 

тус зарцуулжээ. 

Авлага 2018 оны эхэнд 125.5 мянган төгрөг байсан ба  оны эцэст 26.2 мянган 

төгрөг болж 99.3 мянган төгрөгөөр буурсан, өр төлбөргүй ажилласан байна. 

2019 онд төсвөөс 74599.1 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 2500.0 мянган 

төгрөг бүгд 77099.1 мянган төгрөгийн зардал гаргахаар төлөвлөж гүйцэтгэлээр 

төсвөөс 74599.1 мянган төгрөг, өөрийн орлогоор 2500.0 мянган төгрөг бүрдүүлж, 

бүгд 77099.1 мянган  төгрөгийн зардал гаргаж үйл ажиллагаа явуулжээ.  

Гарсан зардлаас: цалингийн зардалд 42292.0 мянган  төгрөг, НДШ-д 5286.4 

мянган төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд 20375.7 мянган 

төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 60.0 мянган төгрөг, тээвэр шатахууны зардалд 200.0 

мянган төгрөг, томилолтонд 47.0 мянган төгрөг, шуудан холбоонд 54.0 мянган 

төгрөг, ном хэвлэлд 60.0 мянган төгрөг, БҮТЭЗ-д 282.0 мянган төгрөг, нормын 

хувцас зөөлөн эдлэлд 48.0 мянган төгрөг, хөдөлмөр хамгаалалд 100.0 мянган 

төгрөг, урсгал засварт 254.0 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 

үйлчилгээнд 5000.0 мянган төгрөг, аудит баталгаажуулалтанд 137.0 мянган төгрөг, 

бараа үйлчилгээний бусад зардалд 110.0 мянган төгрөг, тэтгэвэрт гарахад олгох 

нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжид 2493.0 мянган төгрөг, нэг удаагийн тэтгэмж 

шагналд 300.0 мянган төгрөг тус тус зарцуулснаар тайлагнаж, аудит 

баталгаажуулсан байна. 

Авлага 2019 онд авлагагүйгээр ажиллаж, өр төлбөргүй байснаа оны эцэст 

204.3 мянган төгрөг болж өр төлбөртэй байна. 

Тус сумын Соёлын төв нь 2019 оны 9 сард 70 жилийн ойгоо тэмдэглэхэд тус 

сумын 5 багийн иргэдээс 51 толгой мал, 960 кг хүнсний ногоо, 5024.0 мянган 

төгрөг, сумын төсвийн 6 байгууллагаас 1460.0 мянган төгрөг, 4 олон нийтийн 

байгууллага аж ахуйн нэгжээс 250.0 мянган төгрөг, 7 иргэнээс 550.0 мянган төгрөг, 

4 ном, 3ш хөрөнгө зэргийг хандиваар өгсөн байна. 

Багийн иргэдээс хандиваар өгсөн малаас 44 толгойг худалдан борлуулж 

7112.0 мянган төгрөг болгожээ. Мөн ойн морины шагналын 5200.0 мянган төгрөг, 



Хонгио багийн иргэн С.Нямдаваа үзүүрлэсэн бөхөд 300.0 мянган төгрөг, бүгд 

5500.0 мянган төгрөгийг хандивлагчид өөрсдөө гардуулжээ.  

Хандиваар нийт 16896.0 мянган төгрөгийг бүрдүүлснээс хурдан морины 

шагналд 5200.0 мянган төгрөг, бөхийн шагналд 1120.0 мянган төгрөг, шатахуунд 

1986.3 мянган төгрөг, УБ хотод хандив цуглуулахад гарсан зардалд 1197.4 мянган 

төгрөг, ойн гарын бэлэгний үнэнд 3662.0 мянган төгрөг, зочид төлөөлөгч нарт 

үйлчлэх хүнсний болон цэвэрлэгээний материалд 4123.0 мянган төгрөг, байрны 

урсгал засварт 785.0 мянган төгрөг, ойн бичлэг Ховд ТҮ-д 800.0 мянган төгрөг бүгд 

18873.7 мянган төгрөгийн зардал гаргаж нийт дүнгээрээ 1977.7 мянган төгрөгийн 

алдагдалтай үйл ажиллагаа явуулсан байна. Уг алдагдлыг ойд амласан мал, 

мөнгөө өгөөгүй иргэдээс авч тооцоог дуусгахыг зөвлөлөө.  

Өмнөх шалгалтын талаар: 

2017 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар: үнэт цаасыг дугаарлаагүй, 

тооцоог анхан шатны баримтаар баталгаажуулаагүй зөрчил дурдаж “Зөрчилгүй” 

санал дүгнэлт өгсөн байна. 

2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар: Төсвийн тухай хуулийн 8.9.1-д 

“төсвийн шууд захирагч улирлын төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланг дараа 

улирлын эхний сарын 15-ны дотор гаргаж харьяалагдах дээд шатны төсвийн 

захирагчид, жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланг дараа оны 01 дүгээр 

сарын 25-ны дотор төрийн аудитын байгууллагад хүргүүлж, аудит хийсэн 

санхүүгийн тайланг 02 дугаар сарын 25-ны дотор харьяалагдах дээд шатны 

төсвийн захирагчид хүргүүлэх” гэсэн заалтыг хангаагүй, өөрийн орлогын тооцоо 

бодоогүй зэрэг зөрчил дурдаж “Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар: Үнэт цаасны тооцоо бодоогүй, өр 

төлбөрийн тооцоо нийлж баталгаажуулаагзй, НББ хөтлөөгүй анхан шатны 

баримтын бүрдэл дутуу гүйлгээг санхүүжүүлсэн зэрэг зөрчил дурдаж 

“Хязгаарлалттай” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал 

Энэ удаагийн шалгалтаар дараах зөрчил илэрлээ. Үүнд: 

1. 2017-2018 онуудад эрхлэгчид тушаал шийдвэргүйгээр ур чадварын 

нэмэгдэлд 4067.9 мянган төгрөг, ажилтан С-д 7-8 саруудад амралттай хугацаанд 

ур чадварын нэмэгдэлд 164.6 мянган төгрөгийг тус тус олгосон нь Засгийн газрын 

1995 оны 96 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралтын 4, 5 дахь заалтуудыг 

2. Эрхлэгчид 2017 оны 8-9 саруудад амралттай хугацаанд 1 өдрийн цалин 

давхардуулан олгож 42.0 мянган 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 

3. 2017 оны 6 сар, 12 сард тус бүр 3 ажилтанд олгосон үр дүнгийн 

урамшуулалаас орлогын албан татварын 56.0 мянган төгрөг дутуу суутгасан Хувь 

хүний орлогын албан татварын хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1 дэх заалтыг 

4. 2018 оны 2-6 сард ажилтан С-д 388.3 мянган төгрөгийн ажил хавсарсаны 

нэмэгдлийг илүү олгосон Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 дэх заалт, 

16 дугаар зүйлийн 16.5.4, 16.5.6 дахь заалт, Соёлын төвийн эрхлэгчийн 2018 оны 

А/07 тоот тушаалын 2, 3 дахь заалтуудыг 

5. Т нь 2019 оны 7-8 саруудад ээлжийн амралттай байх хугацаанд ажил 

хавсарсаны нэмэгдлийг буруу тооцож 127.2 мянган төгрөг илүү олгосон Төсвийн 

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

дахь заалтыг 

6. С нь 2018 онд “Соёлын тэргүүний ажилтан” -аар шагнагдсан байх бөгөөд 

шагналын дагалдах мөнгийг 2018 оны 5 сард цалингийн зэсэнд 30.0 мянган төгрөг 

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

газрын 2012 оны 142 дугаар тогтоолын 1 дэх заалтыг 

7. Төсвөөс болон ойн үеэр худалдан авсан зарим хөрөнгийг данс бүртгэлд 

орлого аваагүй нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 

13.4, 13.5, 13.6 дахь заалтуудыг 

8. Тус байгууллагын Орон нутаг судлах танхим хариуцсан мэргэжилтнийг 

2017 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдрийн Б/02 тоот тушаалаар өөрийн хүсэлтийг нь 

үндэслэн чөлөөлсөн байхад 2017 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/09 тоот 

тушаалаар Соёлын өвийн ажилтан нь мэргэжил, ур чадварын хувьд гүйцэтгэж 

байгаа ажил албан тушаалдаа тэнцээгүй шалтгаанаар халж, 1.5 сарын тэтгэмж 

олгох шийдвэр гаргаж, 670.3 мянган төгрөг олгосон бөгөөд тус байгууллагын 

даргын тушаалын утга зөрүүтэй, мөн тухайн ажилтны мэргэжил, ур чадварын 

хувьд гүйцэтгэж байгаа ажил албан тушаалдаа тэнцэхгүй байгаа талаар түвшин 

тогтоох комисс атестатчиллын комиссын шийдвэр, дүгнэлтгүй нь Дээд шүүхийн 

2006 оны 33 тоот тогтоолын 15.2 дахь заалтыг  

9. Тушаал шийдвэргүй тэтгэмж /ХЧТА/ олгосон, жил бүр тодорхой хэмжээний 

зардал гаргаж мод тарьдаг боловч ургаагүй, төсвөөс сургалтын төлбөрийг төлж, 

няравыг сургалтанд хамруулсан боловч тогтвор суурьшилтай ажиллуулаагүй, 

ажлаас гарч үргүй зардал гаргасан, ажил төрлийн холбоотой зарим нэг 

байгууллагын ойгоор хандив өгсөн, эрхлэгчид 2017-2018 онуудад тушаал 

шийдвэргүйгээр ур чадварын нэмэгдэл олгосон, бүрдэл болоогүй баримтаар 



томилолтын зардал олгож үргүй зардал гаргаж, хэмнэлтийн горимыг баримтлаагүй 

нь Төсвийн тухай 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 дэх заалт 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, 16.5.6 

дахь заалт, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.4, 13.5, 

13.6 дахь заалтуудыг 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  

10. Мянгад сумын Соёлын төвийн ажилтны өндөр насны тэтгэвэрт гарахад 

нэг удаа олгодог тэтгэмжийн 2493000 төгрөгийг байгууллагынхаа төсвийн 

гүйцэтгэл, мөнгөн гүйлгээ, санхүүгийн үр дүнгийн тайлангуудад тэтгэвэрт гарахад 

олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийн зардлаар тайлагнасан. 

11. 2017 оны 4 сард галч У-г, 5 сарын 1-нээс Д-г чөлөөлж, мөн оны 10 сараас 

соёлын өвийн хариуцсан ажилтан О, галч Д нарыг, 11 сараас галч Э-г тус тус 

ажилд авсан бөгөөд төрийн албан хаагчдад нэг удаа олгох мөнгөн тэтгэмжийг 

ажилласан хугацаанд нь тооцолгүй хавсралтанд нэр бүхий 3 хүнд 575.9 мянган 

төгрөгийг илүү, 2 ажилтанд 300.0 мянган төгрөгийг дутуу 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 

12. 2018 оны эцэст байсан 26.2 мянган төгрөгийн авлагыг 2019 онд 

санхүүгийн байдлын тайланд тусгаагүй нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 

хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.4, 13.5, 13.6 дахь заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна. 

          Дүгнэлт:  

Тус байгууллагын анхан шатны баримтын бүрдэл хангалтгүй, үнэт цаасны 

болон төсөвт байгууллагын өөрийн орлогын тооцоо бодоогүй, цалин хөлс 

бодохдоо алдаа гаргадаг, тушаалаар гаргасан мөнгөний баримтын бүрдүүлэлт 

хангалтгүй  байна. 

Дээрх зөрчлүүдтэй холбоотой нийт 21 хүн байгууллагтай 12452178 төгрөгийн 

зөрчил илэрснээс 9741163 төгрөгийг зөрчлийг дахин давтан гаргах байхад анхаарч 

ажиллах талаар зөвлөж, 1018100 төгрөгийн орон нутгийн төсвийн орлогод, 

1862915 төгрөгийг тухайн байгууллагын дансанд орлого авахуулж данс бүртгэлд 

тусгуулах, 70000 төгрөгийг нөхөн олгуулахаар шийдвэрлэж, улсын байцаагчийн 

нийт 6 акт тогтоолоо. 

Цаашид авах арга хэмжээний санал: 



1. Төрийн албан хаагчид Засгийн газар болон бусад байгууллагаас олгох 

шагналын төрөл, дагалдах мөнгөн шагналын хэмжээг Засгийн газрын 2019 оны 5 

дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтыг мөрдөж ажиллах. 

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

баримтаар бүртгэлд тусгаж байх. 

3. Ажилтнуудын ээлжийн амралтын нөхөн олговор, ажилласан хугацааны 

цалинг давхардуулан олгохгүй байх, ур чадвар болон бусад нэмэгдлийг хууль эрх 

зүйн хүрээнд үнэн зөв олгож хэвших. 

4. Ажилтны цалин хөлснөөс тухайн онд мөрдөж байгаа хуулийн хүрээнд 

орлогын албан татварыг зөв тооцож суутган авч төсөвт төвлөрүүлж байх. 

5. 2018 оны сүүл, 2019 оноос төсвийн хууль тогтоомжид нилээд их өөрчлөлт 

орж, шинэчлэгдсэнтэй холбоотой байгууллагын дотоод журмын заалтуудыг дахин 

нягтлан боловсруулж шинэчлэн мөрдөж ажиллах. 

Сумын нэгдсэн дүгнэлт: 

Шалгалтаар нийт сумын хэмжээнд 203 хүнтэй холбоотой 63357712 төгрөгийн 

зөрчил илрүүлж 32328765 төгрөгийн төлбөрийг аймгийн төсөвт оруулахаар, 

11162915 төгрөгийн хөрөнгийг данс бүртгэлд тусгуулахаар, 813170 төгрөгийг 

буцаан олгохоор, 19052862 төгрөгийг сум хөгжүүлэх сангийн дансанд оруулахаар 

тус тус шийдвэрлэж, улсын ахлах байцаагчийн 38 акт тус тус тогтоосон байна. 

Эрдэнэбүрэн сумын төсөвт байгууллагууд, сангуудын үйл ажиллагаанаас 

дүгнэн үзэхэд хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлууд чанартай хийгдээгүй, анхан 

шатны баримтын бүрдэл хангалтгүй, сангийн төсвийг зориулалт бусаар 

зарцуулсан, цалин хөлсийг хууль, дүрэм журмын хүрээнд бодож олгоогүй, 12 

жилийн сургуульд анхан шатны баримтгүй байхад гүйлгээ хийсэн, Сургуулийн 

захирлаар ажиллаж байсан О нь өөрийн хамаарал бүхий аж ахуйн нэгжид удаа 

дараа бараа материалын үнэ шилжүүлсэн, бараа материал дутуу нийлүүлсэн, 

няравын тайланг 2 жил гаргаагүй 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. 

Иймд: Төрийн сангийн мэргэжилтэн, Санхүүгийн албаны дарга, Сургуулийн 

нягтлан бодогч нарт хариуцлагын арга хэмжээ тооцох, Сургуулийн нярав нь 



няравын ажлын байранд тэнцэхгүй байгаа тул холбогдох арга хэмжээ авах нь 

зүйтэй. Сургуулийн захирлаар ажиллаж байсан О-г болон холбогдох албан 

тушаалтны гаргасан зөрчлийг хуулийн байгууллагад шилжүүлэхээр шийдвэрлэв.  

  

 

 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ АУДИТЫН АЛБА 


