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ХИЙСЭН ØÀËÃÀËÒÛÍ ÒÓÕÀÉ 

 

Нэг. Шалгалтын зорилго  

Ховд аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын албаны даргын баталсан 2020 оны 

10 дугаар сарын 05-ны өдрийн 35-01/10 тоот удирдамжийн дагуу Ховд аймгийн 

Жаргалант сумын 1 дүгээр Цэцэрлэгийн 2018, 2019 оны санхүүгийн үйл 

àæèëëàãààíä Òºðèéí ºì÷ õºðºíãèéí àøèãëàëò, çàðöóóëàëò, õàäãàëàëò, 

õàìãààëàëòын байдал, òºñºâ ñàíõ¿¿, íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí õóóëü òîãòîîìæèéí 

õýðýãæèëòýíä үнэлгээ дүгнэлт өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулж, 

мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, цаашид 

авах арга хэмжээний санал боловсруулан ажиллахад оршино. 

Хоѐр. Шалгалтын бүрэлдэхүүн, хугацаа 

Хяналт шалгалтыг Санхүүгийн хяналт аудитын албаны санхүүгийн хяналт 

шалгалтын улсын байцаагч 2020 оны 10 дугаар сарын 05-наас ажлын 10 хоногийн 

хугацаанд хийж гүйцэтгэлээ. 

Гурав. Шалгалтанд хамрагдсан асуудал   

Тус байгууллага нь бага насны хүүхдийг асрах, хамгаалах, хүмүүжүүлэх, сургах 

цогц үйл ажиллгаагаар хүүхдийн бие бялдар, оюун ухаан, нийгэмшихүйн хөгжлийг 

дэмжих, сургуульд бэлтгэх  зорилготойгоор Төрийн албаны тухай, Боловсролын 

багц хууль, Төсвийн тухай, Хөдөлмөрийн тухай, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай, 

Шилэн дансны тухай, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Монгол 

улсын бусад хууль эрх зүйн актуудыг удирдлага болгон ажил үйлчилгээний чанар, 

бүтээмжийг дээшлүүлэн улсын төсвөөс баталж өгсөн санхүүжилтэнд багтаан 

зарцуулж, байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулж иржээ.  

Тус байгууллагын 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагааг анхан шатны болон  

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

бүртгэлийн болон бусад хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр түүнийг 

үндэслэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан заавар журмын 

хэрэгжилтийг анхан шатны нягтлан бодох бүртгэл, үндсэн баримт материал, 

тайлан тэнцэлд тулгуурлан шалгалаа.  

Дөрөв. Шалгалтанд хамрагдсан обьектын талаарх товч мэдээлэл 



Тус байгууллага нь Төсвийн тухай, Хөдөлмөрийн тухай, Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай, 

Боловсролын тухай, Монгол улсын бусад хууль эрхзүйн актуудын хүрээнд 

ажилласан байна. 

Тус цэцэрлэг нь 2018 онд 6 бүлэгтэй, эрхлэгч 1, багш 6, туслах багш 6, 

тогооч 1, туслах тогооч 1, үйлчлэгч 3, дуу хөгжмийн багш 1, арга зүйч 1, сахиул 3, 

галч хавсарсан, нягтлан бодогч 1, сантехникч 1, эмч 1 бүгд 27 орон тоотой 

ажиллаж, 25400 хүүхэд өдөр ажиллахаас 19288 хүүхэд өдөр ажиллаж, 6112 хүүхэд 

өдрөөр дутуу буюу төлөвлөгөөг 75,9 хувиар биелж 24,1 хувиар тасалжээ.  

2019 он 28350 хүүхэд өдөр ажиллахаас 24911 хүүхэд өдөр ажиллаж, 3439 

хүүхэд өдрөөр дутуу буюу төлөвлөгөөг 87,8 хувиар биелж 12,1 хувиар тасалжээ. 

Жаргалант сумын 1 дүгээр Цэцэрлэг нь 2018 нийт сард 98 хүүхэд авах 

төлөвлөгөөтэй, 6 бүлэг 27 багш ажилтантай үйл ажиллагаа явуулсан байна. 

2018, 2019 онд Цэцэрлэгийн сургалтыг өмнөх жилээс ахиулах, авьяас, ном, 

багшийн хөгжил, хөтөлбөрийг сайн хэрэгжүүлэхийг гол зорилго, зорилт болгон 

ажиллажээ. 

2018, 2019 онд нягтлан бодох бүртгэлийг УСНББОУС дагуу аккурель сууриар 

хөтлөж “СИ ТИ ЭС“ бүртгэлийн программаар нягтлан бодох бүртгэлийг хөтлөн 

явуулжээ. 

 Шàëãàãäàõ õóãàöààíû õºðºíãèéí ýðõ çàõèðàã÷èéí íýãä¿ãýýð ãàðûí ¿ñãèéã 

2018, 2019 онуудад Б.Бадамсүрэн 2019 оны 12 дугаар сард Г.Оюунчимэг, 

õî¸ðäóãààð ãàðûí ¿ñãèéã íÿãòëàí áîäîã÷ Д.Цогзол, 2018 оны 3-6 дугаар саруудад 

Б.Санчир нар çóðæ õºðºíãº ìºíãèéã çàõèðàí çàðöóóëæ, ã¿éöýòãýëä íü õÿíàëò òàâèí 

àæèëëàæ èðñýí áàéíà.  

Тав. Төсвийн орлого бүрдүүлэлт, зарлага зарцуулалтын талаар 

Төсвийн зарлага санхүүжилтийн талаар: 

Тус байгууллага нь 2018 онд улсын төсвөөс 296714.1 мянган төгрөгийн 

санхүүжилтээр үйл ажиллагаагаа явуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр улсын 

төсвөөс 296714.1 мянган төгрөг, тусламжийн эх үүсвэрээс 1009.0 мянган төгрөгийн 

нийт 297723.1 мянган төгрөгийн төсөв бүрдүүлэн зарцуулсан байна.  

Тус онд цалингийн зардалд 184601.3 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийн зардалд 22152.1 мянган төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол 

зардалд 31602.0 мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 102.6 мянган төгрөг, тээвэр 

шатахууны зардалд 694.1 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 94.6 мянган 



төгрөг, бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйлсэд 12206.1 мянган төгрөг, эм 

бэлдмэл, эмнэлэгийн хэрэгсэлд 60.2 мянган төгрөг, хоол хүнсний зардалд 33832.1 

мянган төгрөг, нормын хувцас зөөлөн эдлэлийн зардалд 893.0 мянган төгрөг, 

урсгал засварт 295.5 мянган төгрөг, томилолтын зардалд 36.0 мянган төгрөг, 

бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардал 200.0 мянган төгрөг, бараа 

үйлчилгээний бусад зардал 230.2 мянган төгрөг, хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага 

хийх зардалд 1596.2 мянган төгрөг, хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай 

ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэгийн зардалд 9127.1 мянган 

төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. 

Оны эхэнд 9.0 мянган төгрөгийн авлагатай байсан бол тайлант хугацааны 

эцэст 3.2 мянган төгрөг болж, 5.8 мянган төгрөгөөр буурсан байна. 

Оны эхэнд 1.7 мянган төгрөгийн өглөгтэй байсан бол тайлант хугацааны 

эцэст 5.8 мянган төгрөгийн үлдэгдэлтэй болж, 4.1 мянган төгрөгөөр өссөн байна. 

Үндсэн хөрөнгө оны эхэнд 2237601.8 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 

2298627.6  мянган төгрөг болж, 61025.8 мянган төгрөгөөр өссөн байна. Мөн 

тайлант онд 104126.4 мянган төгрөгийн хөрөнгийн элэгдэл байгуулж, 431486.5 

мянган төгрөгийн хуримтлагдсан элэгдэлтэй болсон байна. 

Тус байгууллага нь 2019 онд улсын төсвөөс 316398.6 мянган төгрөг, орон 

нутгийн хөгжлийн сангаас 38327.1 мянган төгрөг, нийт 354725.7 мянган төгрөгийн 

санхүүжилтээр үйл ажиллагаагаа явуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр мөн улсын 

төсвөөс 316398.6 мянган төгрөг, орон нутгийн хөгжлийн сангаас 38327.1 мянган 

төгрөг, нийгмийн даатгалын сангаас 7222.2 мянган төгрөгийн нийт 361947.9 мянган 

төгрөгийн төсөв бүрдүүлэн зарцуулсан байна.  

Тус онд цалингийн зардалд 247273.6 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийн зардалд 29638.5 мянган төгрөг, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол 

зардалд 32044.2 мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 157.3 мянган төгрөг, тээвэр 

шатахууны зардалд 59.9 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 125.0 мянган 

төгрөг, ном хэвлэлийн зардалд 80.0 мянган төгрөг, эм бэлдмэл, эмнэлэгийн 

хэрэгсэлд 56.5 мянган төгрөг, хоол хүнсний зардалд 37025.0 мянган төгрөг, 

нормын хувцас зөөлөн эдлэлийн зардалд 534.6 мянган төгрөг, урсгал засварт 

5712.7 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардал 604.8 

мянган төгрөг, хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардалд 1413.6 мянган төгрөг, 

нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмжийн зардалд 7222.2 мянган төгрөгийг тус тус 

зарцуулжээ. 

Оны эхэнд 3.2 мянган төгрөгийн авлагатай байсан бол тайлант хугацааны 

эцэст 0.05 мянган төгрөг болж, 3.1 мянган төгрөгөөр буурсан байна. 



Оны эхэнд 5.8 мянган төгрөгийн өглөгтэй байсан бол тайлант хугацаанд 

барагдуулж, өглөгийн үлдэгдэлгүй байна. 

Үндсэн хөрөнгө оны эхэнд 2298627.6 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 

2305478.3  мянган төгрөг болж, 6850.7 мянган төгрөгөөр өссөн байна. Мөн тайлант 

онд 90987.6 мянган төгрөгийн хөрөнгийн элэгдэл байгуулж, 520194.1 мянган 

төгрөгийн хуримтлагдсан элэгдэлтэй болсон байна. 

Өмнөх шалгалтын талаар: 

2018, 2019 онуудын санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн 

санхүүгийн тайлангийн аудитаар “Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар хүнсний материалыг хэсэгчилэн 

тооллого хийхэд дутсан материалын үнэ 59.4 мянган төгрөгийг төлүүлэх акт 

тогтоож,, шүүхийн шийдвэрээр нөхөн олговор олгосон, Дээд газрын шийдвэрээр 

цалингийн нэмэгдлийг нэмэлт санхүүжилтийн дансаар зарцуулсан 5616.1 мянган 

төгрөгийн зөрчилд зөвлөмж өгсөн байна. 

Áàòëàãäñàí òºñâèéí õºðºíãèéã çàðäëûí ç¿éë àíãèàð àâ÷ ¿çâýë   /ìÿí.òºã/ 

2019 он 

ä/ä ¯ç¿¿ëýëò Òºëºâëºãºº Ã¿éöýòãýë Õýìíýëò Õýòðýëò 

1 Öàëèí 171,934.4 165,617.5   

2 ÍÄØ 30,768.2 29,638.5 1129.7  

3 Áè÷èã õýðýã 105.4 157.3  -51.9 

4 Гэрэл цахилгаан 3,626.4 6,380.9  -2754,5 

5 Òýýâýð øàòàõóóí 115.7 59.9 55.8  

6 Түлш халаалтын зардал 26,504.2 23,262.5 3241.7  

7 Цэвэр бохир усны 

зардал 

4,200.0 2,400.8 1799.2  

8 Øóóäàí õîëáîî 86.6 125.0  -38.4 

9 Àëáàí òîìèëîëò 109.2  109.2  

10 Ном хэвлэл зардал 60.2 80.0  -19.8 



11 Хичээл сургалт, 

үйлдвэрлэлийн дадлага  

1054.5 1413.6  -359.1 

12 Жижиг эд хогшил 

худалдан авах 

192.0    

13 Эм  56.5 56.5   

14 Урсгал засвар 3996.5 5712.7  -1716.2 

15 Зөөлөн эдлэл нормын 

хувцас худалдан авах 

зардал  

534.6 534.6   

16 Хоолны зардал 37,025,0 37,025.0   

17 Бараа үйлчилгээ бусад 677.7 366.5   

18 ХОНТСА тэтгэмж     

19 Нэг удаагийн тэтгэмж 

урамшуулал 

    

20 аудит 146.8  146.8  

21 Íèéò ä¿í 354,725.7 354,725.7 6,481.4 6,481.4 

 

Зургаа. Өмнөх шалгалтын талаар 

Аудитын байгууллагын итгэмжлэлээр шагнагдсан. 

2018 онд манай байгууллагын шалгалтаар  562323 төгрийн акт тавигдаж 

ажилчдаас  суутган төсөвт төвлөрүүлсэн байна.  

Долоо. Шалгуулагчийн ололттой, дэвшилттэй тал 

1.Санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд гарган 2016 онд Аудитын 

байгууллагаас тайлангийн аудитаар А.Цэцэгсүрэн зөрчилгүй санал  дүгнэлт 2017 

онд итгэмжлэлээр тус тус дүгнэгдсэн  байна. 

2.Сургалтын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 6 чиглэлээр 6 бүлгээр хийж, 

төлөвлөгөөг жил сар улирал, долоо хоногоор төлөвлөн өдөр бүрийн хүүхэд 

хөгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан ажилласан. 



3. 2020 оны няравын агуулах бараа бүтээгдэхүүний нэр хаяг бүтээгдэхүүн 

өөрчлөлтийн тайлан эмх цэгц нэр төрлийн ангилалаар жишиг болохуйц 

тохижуулсан хадгалалт хамгаалалт маш сайн.  

Найм. Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдал  

Шалгалтаар тухайн байгууллагад хөтлөгдөж буй НББ болон анхан шатны 

бүртгэлийн хөтлөлт, санхүүгийн баримт материалын бүрдэлт хэвийн хэмжээнд 

явагдаж сар улирлын тайланг хугацаанд нь гаргаж хэвшсэн боловч дараах зөрчил 

дутагдал илэрлээ. Үүнд: 

1.О-д 2018.05.02-ний 32 тоот Ховд аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан 

шатны шүүхийн шүүгчийн захрамжийн захирамжлах хэсгийн 2-д ажилгүй байсан 

хугацааны цалин хөлсийг үндсэн цалингаар нь тооцон олгох, нийгмийн даатгалын 

шимтгэл нөхөн төлүүлэх гэж заасан байхад Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаар 

тогтоолын 6 дугаар хавсралт төрийн үйлчилгээний албан хаагчид орон нутагт 

ажилласны нэмэгдэл олгох журам 90 дүгээр тогтоолын нэмэгдэлийг оруулж 

тооцсон нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1 дахь заалт, 

Засгийн газрын 2018 оны 382 дугаао тогтоолын 6 дугаар хавсралтын 3 дугаар 

зүйлийн 3.1.2-ийг, Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1, Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1, 13.6. дахь заалт зөрчсөн, /ажил 

олгогчоос 59993 төгрөг, даатгуулагчаас 42264 төгрөг, татварын хэлтэст  35282 

төгрөг нийт 137539 төгрөг илүү төлсөнийг суутган тооцож төсөвт төвлөрүүлэх 

2. Ж-д 2019.01.23-ний А/03 тоот тушаалаар 2 сарын 20 хувиар сахилгын арга 

хэмжээ авах тухай цэцэрлэгийн эрхлэгчийн тушаал гарсан байхад 3 дугаар сарын 

цалингаас суутган тооцоогүй, 12 дугаар сард тус ажилтанд үр дүн, ур чадварын 

нэмэгдэл олгосон нь Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар тогтоолын 3 дугаар 

хавсралт Төрийн албан хаагчид мөнгөн урамшуулал олгох журмын 2 дугаар 

зүйлийн 2.1, 2.7 дэхь заалт, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 131.4 дэхь заалтыг тус 

тус зөрчсөн 

3. Галч С, А, Ж нарт тус бүр 120,0 мянган төгрөгний хор саармагжуулах 

бүтээгдэхүүн болон сүүг мөнгөөр цалингийн сангаас цалингийн цэсээр олгосон нь 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 

28.1.9 дэх заалт, Эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын сайдын 2000 оны 171 дугаар 

тушаалыг 1 дэх заалтыг зөрчсөн зөрчлүүд илэрлээ. 

4. 2019 оны мөнгөн гүйлгээний тайланд 247273600 төгрөгийн цалингийн 

зардал, үр дүнгийн тайланд 245939646 төгрөгөөр цалингийн зардлыг тус тус 

тайлагнасан боловч тайлангийн тодруулга хэсэгт байгууллагын өглөг авлага 

байхгүй НДШимтгэлийг байгууллагаас төлөх буюу ажил олгогчоос төлөх 



шитгэлийн зардлыг 1333954 төгрөгөөр даатгуулагчаас төлөх шитгэлийн дүнгээр 

гүйлгэн тайлагнасан 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 тус тус зөрчсөн байна. 

5. Багш О, Т нарт 2014 оны 01 дүгээр сарын 21-ний 02 дугаар тушаалаар 

заах аргач багш зэрэгтэй 2019 оны 11 дүгээр сард мэргэжлийн зэргийн хугацаа 

дууссан байхад 152874 төгрөгний зэргийн нэмэгдэл олгосон 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 заалт, Боловсрол соѐл шинжлэх ухаан спортын 

сайдын 2018 оны А/812 дугаар тушаалын хавсралт Мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах 

журмыг тус тус зөрчсөн байна. 

6. Хүүхдийн хоолыг олгохдоо зарим багш нарын тоог илүү тооцож өдөрт 

ирээгүй өвчтэй, чөлөөтэй, тасалсан хүүхдийн тооцоог оруулсан, 2018, 2019 

онуудад цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолыг олгохдоо байгууллагын багшèéí æóðíàë, 

òîãîî÷èéí õîîëíû òàëîí, íÿðàâûí òàéëàíä òóñãàãäñàí èðö зөрүүтэй,, багшийн 

журналын бүртгэлийн ирцтэй зөрсөн, зардлыг гүйцэтгэлээр бус бүрэн 

санхүүжүүлсэн 230  хүүхдийн хоолны нормыг хэтрүүлэн 230*1650=379500 төгрөг 

илүү зарцуулсан нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1, 6.4.7, 16 дугаар 

зүйлийн 16.5.1, 16.5.5, 16.5.6 дах заалтууд, 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь 

заалтуудыг, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дóãààð ç¿éëèéí 13.1, 13.5, 

13.6, 13.7 дахь  çààлт, Засгийн газрын 2012 оны 10 дугаар сарын 27-ний өдрийн 

106 дугаар тогтоолын 2 дугаар заалтыг тус тус зөрчсөн. 

7. 2019.12.27-ний А/35 тоот эрхлэгчийн тушаалаар зарим багш ажилчдад 

түлшний хөнгөлөлтийг олгохдоо бүтэн жил ажлаагүй 3-10 сар ажилсан байхад  12 

сар ажилсан хүнтэй адил олгосон түлшний хөнгөлөлтийг гүйцэтгэлээр бус бүрэн 

санхүүжүүлсэн, 2018, 2019 онд 25 багш ажилчдад түлшний хөнгөлөлтийг 

бүтээгдэхүүн хэлбэрээр өгсөн боловч орлогын албан татвар суутган тооцоогүй 

төсөвт төвлөрүүлээгүй, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг байгууллагаас болон 

ажил олгогчоос суутган тооцоогүй íü Ìîíãîë óëñûí Íèéãìèéí äààòãàëûí òóõàé 

õóóëèéí 15 äóãààð ç¿éëèéí 15.1, 16 äóãààð ç¿éëèéí 16.1, 17,32 äóãààð ç¿éë, 

Çàñãèéí ãàçðûí 1994 îíû 212 äóãààð òîãòîîëûí 1 äүгээð õàâñðàëòààð áàòàëñàí 

“Даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх тэтгэвэр тэтгэмж тогтоолгох 

хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогын бүрэлдэхүүн, дундажийг 

тодорхойлох журам“-ûí  3-ын “Д” заалтыг, Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар 



зүйлийн 6.4.1, 6.4.7, 16 дугаар зүйлийн 16.5.1, 16.5.5, 16.5.6 дах заалтууд, 41 

дүгээр зүйлийн 41.2.2 дахь заалтуудыг, Монгол улсын Хувь хүний орлогын албан 

татварын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1, 12 дугаар зүйлийн 12.1.2, 12.2  дахь 

заалт, 11 дүгээр зүйлийн 11.1.1 дэх заалт, 17 дугаар зүйлийн 17.1.1 дэх заалт, 23 

дугаар зүйлийн 23.1 дэх заалт, 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх заалтыг тус тус 

çºð÷æýý.         

 Ес. Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар 

Тус хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж байгаа бөгөөд 

энэ хуультай холбоотой тус байгууллага нь батлагдсан төсөв болон санхүүгийн 

жилийн мэдээллийг самбараар мэдээлж байна. 

Шилэн дансны нэгдсэн системд 2018, 2019 оны байдлаар мэдээллийг 

байршуулж хэвшсэн байна.  

Арав. Авсан арга хэмжээ 

Шалгалтаар нийт 2215996 төгрөгийн төлбөр зөрчил илэрч, 1043496 

төгрөгийг  орон нутгийн төсвийн орлогод 1172500 төгрөгийн зөрчлийг дахин давтан 

гаргахгүй байх талаар зөвөлгөө өгч, улсын байцаагчийн акт үйлдлээ. 

Арван нэг . Дүгнэлт  

Тухайн байгууллагад хөтлөгдөж буй НББ болон өмч хөрөнгийн хадгалалт 

хамгаалалт, хөрөнгөнд бүртгэлээр тавих хяналт хэвийн хэмжээнд явагдаж, тайлан 

áàëàíñûã õóóëèéí õóãàöààíä ãàðãàæ, çîõèõ áàéãóóëëàãóóäàä õÿíóóëàí 

баталгаажуулсан, шилэн дансны хууль хэрэгжсэн, агуулахын бүртгэл эмх цэгц 

жишиг болохуйц хангалттай сайн боловч Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 

6.4.1, 6.4.7, 6.4.8. дахь заалт, 14 дүгээр зүйлийн 14.2.3, 14.3, 16.5. дахь заалт, 

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

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

сайдын 2013 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдрийн 73 дугаар тушаалын 1-р 

хавсралтын 7 дугаар зүйлийн 7.2.1, 7.2.3 дахь заалт зөрчсөн байна. 

Арван хоѐр. Цаашид авах арга хэмжээний санал: 

 1.Төсвийг үрэлгэн зарцуулахгүй байх, үр дүнгийн нэмэгдэлийг ажлын шалгуур 

үзүүлэлт барьж бодитой үнэлж дүгнэн олгож байх 

 2.Багш ажилчдын мэргэжлийн зэргийн нэмэгдлийг хүчинтэй хугацаанд 

тодорхойлж, нэмэгдлийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд олгож хэвших.  

 3.Зардал хооронд гүйлгэн зарцуулахгүй, тайлагнахгүй бүртгэхгүй байх, 

гүйлгэсэн тохиолдолд Төсвийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.4. дэхь заалт, 



Сангийн сайдын 2013 оны 73 дугаар тушаалаар баталсан журмыг мөрдөж ажиллах 

шаардлагатай байна. 

 4.Ажилтныг чөлөөлөхдөө хууль эрх зүйн хүрээнд чөлөөлөхөд анхаарч 

чөлөөлөгдсөнтэй холбоотой зардлыг буруутай албан тушаалтнаар төлүүлэх 

төсвөөс төлсөн тохиолдолд Төрийн албаны салбар зөвлөлд албан бичгээр 

мэдэгдэж, төрөөс олгосон зардал хохирлыг барагдуулж ажиллах. 

 5.Жирэмсэн амаржсан, Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмж амралт 

цалин давхардуулан олгохгүй байх. 

 Øàëãàëòààð èëýðñýí çºð÷ëèéã äàõèí äàâòàí ãàðãàõã¿é áàéõ òàëààð àíõààðàí 

àæèëëàæ, øàëãàëòûí ìºðººð õèéñýí àæëûí òàéëàíгийн  áèåëýëòèéã 2020 îíû 12 

дүгээр ñàðûí 10-íû äîòîð Õîâä àéìãèéí санхүүгийн хяналт, аудитын албанд 

албан бичгээр гарган èð¿¿ëýõ. 
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