
 

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН 4 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН 
 2018-2019 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 

 ХИЙСЭН ШАЛГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА 

Нэг. Шалгалтын зорилго 

Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2020 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны 

дагуу Жаргалант сумын 4 дүгээр цэцэрлэгийн 2018-2019 оны санхүүгийн үйл 

ажиллагаа, төрийн өмч хөрөнгийн ашиглалт зарцуулалт, хадгалалт, хамгаалалтын 

байдал, төсөв санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд 

үнэлгээ дүгнэлт өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулж мэргэжил арга зүйн 

удирдлагаар хангаж, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, цаашид авах арга хэмжээний 

санал боловсруулан ажиллахад оршино. 

Хоёр. Шалгалтын бүрэлдэхүүн, хугацаа 

Санхүүгийн хяналт аудитын албаны дарга, Улсын байцаагч нар 2010 оны 10 

сарын 16-нээс10 сарын 26-ны хооронд хяналт шалгалтаар ажиллав.  

Гурав. Шалгалтанд хамрагдсан асуудал   

Тус байгууллагын 2018-2019 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,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. 

Шалгагдах хугацааны хөрөнгийн эрх захирагчийн нэгдүгээр гарын үсгийг Ц, 

хоёрдугаар гарын үсгийг Б  нар хяналт тавин ажиллаж ирсэн байна. 

Тав. Төсвийн бүрдүүлэлт, зарлага санхүүжилтийн талаар 

Тус байгууллага нь 2018 онд улсын төсвөөс 361781.6 мянган төгрөгийн 

санхүүжилтээр үйл ажиллагаагаа явуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр 361781.6 

мянган төгрөгийн төсөв бүрдүүлэн зарцуулсан байна.  



Тус онд цалингийн зардалд 186886.6 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийн зардалд 22426.5 мянган төгрөг, гэрэл цахилгааны зардалд 3092.9 

мянган төгрөг, түлш халаалтын зардалд 34142.1 мянган төгрөг, цэвэр бохир усны 

зардалд 8280.9 мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 240.3 мянган төгрөг, тээвэр 

шатахууны зардалд 148.0 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 109.8 мянган 

төгрөг, ном хэвлэлийн зардалд 17.0 мянган төгрөг, бага үнэтэй түргэн элэгдэх эд 

зүйлсийн зардалд 237.6 мянган төгрөг, эм бэлдмэл эмнэлэгийн хэрэгсэлийн 

зардалд 13.0 мянган төгрөг, хоол хүнсний зардалд 49946.8 мянган төгрөг, нормын 

хувцас зөөлөн эдлэлийн зардалд 851.6 мянган төгрөг, эд хогшил урсгал засварын 

зардалд 822.9 мянган төгрөг, томилолтын зардалд 36.0 мянган төгрөг, бусдаар 

гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардал 400.0 мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний 

бусад зардалд 4884.6 мянган төгрөг, хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардалд 

2046.9 мянган төгрөг, тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийн 

зардалд 34486.9 мянган төгрөг, хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай  

ажилласны тэтгэмжийн зардалд 12711.2 мянган төгрөгийг тус тус зарцуулжээ.  

Оны эхэнд 509.5 мянган төгрөгийн авлагатай байсан бол тайлант хугацааны 

эцэст 675.7 мянган төгрөг болж, 166.2 мянган төгрөгөөр өссөн байна. 

Оны эхэнд өглөгийн үлдэгдэлгүй байсан ба тайлант хугацаанд үүссэн өглөгөө 

мөн бүрэн барагдуулж дууссан байна. 

Үндсэн хөрөнгө оны эхэнд 1281166.9 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 

1198720.6  мянган төгрөг болж, 82446.3 мянган төгрөгөөр буурсан байна.  

Тайлант онд  4100.0 мянган төгрөгийн хөрөнгө шинээр худалдан авч, хөрөнгөө 

дахин үнэлж 159625.2 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлж, 156086.1 мянган төгрөгөөр 

хорогдуулсан байна. Мөн тайлант онд 21234.9 мянган төгрөгийн хөрөнгийн 

элэгдэл байгуулж, 455221.7 мянган төгрөгийн хуримтлагдсан элэгдэлтэй болсон 

байна. 

Тус байгууллага нь 2019 онд улсын төсвөөс 312640.7 мянган төгрөг, орон 

нутгийн төсвөөс 50291.1 мянган төгрөгөөр нийт 362931.8 мянган төгрөгийн 

санхүүжилтээр үйл ажиллагаагаа явуулахаар төлөвлөж, гүйцэтгэлээр улсын 

төсвөөс 312640.7 мянган төгрөг, орон нутгийн төсвөөс 50291.1 мянган төгрөг, 

нийгмийн даатгалын сангаас 5191.6 мянган төгрөг, нийт 368123.3 мянган төгрөгийн 

төсөв бүрдүүлэн зарцуулсан байна.  

Тус онд цалингийн зардалд 214883.7 мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийн зардалд 30000.2 мянган төгрөг, гэрэл цахилгааны зардалд 3520.2 

мянган төгрөг, түлш халаалтын зардалд 33265.5 мянган төгрөг, цэвэр бохир усны 

зардалд 9311.2 мянган төгрөг, бичиг хэргийн зардалд 190.8 мянган төгрөг, тээвэр 



шатахууны зардалд 61.7 мянган төгрөг, шуудан холбооны зардалд 102.5 мянган 

төгрөг, ном хэвлэлийн зардалд 30.0 мянган төгрөг, бага үнэтэй түргэн элэгдэх эд 

зүйлсийн зардалд 177.9 мянган төгрөг, эм бэлдмэл эмнэлэгийн хэрэгсэлийн 

зардалд 65.9 мянган төгрөг, хоол хүнсний зардалд 52862.5 мянган төгрөг, нормын 

хувцас зөөлөн эдлэлийн зардалд 640.9 мянган төгрөг, эд хогшил урсгал засварын 

зардалд 4194.2 мянган төгрөг, томилолтын зардалд 127.4 мянган төгрөг, бусдаар 

гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний зардал 12267.3 мянган төгрөг, хичээл 

үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардалд 1230.0 мянган төгрөг, тэтгэвэрт гарахад 

олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийн зардалд 5191.5 мянган төгрөгийг тус тус 

зарцуулжээ.  

Оны эхэнд 675.7 мянган төгрөгийн авлагатай байсан бол тайлант хугацааны 

эцэст 98.7 мянган төгрөг болж, 577.0 мянган төгрөгөөр буурсан байна. 

Оны эхэнд өглөгийн үлдэгдэлгүй байсан ба тайлант хугацаанд үүссэн өглөгөө 

мөн бүрэн барагдуулж дууссан байна. 

Үндсэн хөрөнгө оны эхэнд 1198720.6 мянган төгрөг байсан бол оны эцэст 

1206305.5  мянган төгрөг болж, 7584.9 мянган төгрөгөөр буурсан байна.  

Тайлант онд  670.0 мянган төгрөгийн хөрөнгө төсвийн хөрөнгөөр худалдан 

авч, хандиваар 6777.9 төгрөгийн хөрөнгө авсан байна. Мөн тайлант онд 24582.2 

мянган төгрөгийн хөрөнгийн элэгдэл байгуулж, 479803.9 мянган төгрөгийн 

хуримтлагдсан элэгдэлтэй болсон байна. 

Зургаа. Өмнөх шалгалтын талаар: 

2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн 

тайлангийн аудитаар “Зөрчилгүй”, 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар “ 

Зөрчилгүй” санал дүгнэлт өгсөн байна. 

2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар хүүхдийн хоолны орц нормыг 

технологийн картын дагуу тооцож материалын зарлагыг тооцсон 2377.1 мянган 

төгрөгийн зөрчил илрүүлж, зөвлөмж өгсөн байна. 

Долоо. Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар 

Энэ удаагийн шалгалтаар дараах зөрчил дутагдал  илэрлээ. Үүнд: 

1. Нэр бүхий 19 багш, ажилтанд 2019 оны 03 дугаар улиралын үр дүнгийн 

нэмэгдлийг амралттай байх 7, 8-р саруудад илүү тооцож 2438268 төгрөг 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, Төсвийн тухай 

хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.3 дахь заалтууд, Засгийн газрын 2019 оны 05 

дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтын 4.4 дэх заалтыг 



2. 2019 онд хүүхдийн хоолны талонд 1178494 төгрөгийн хүнсний 

материалыг хүүхдийн ирцийн бүртгэлээс илүү тооцон бичсэн, хоолны зардлын 

нормативаас 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 16.5.2, 16.5.5 дахь заалтуудыг 

3. 2018 оны 01 дүгээр сарын 05 өдрийн №А/01 тушаалын үндэслэх хэсгийн 

хуулийн заалтыг буруу заалт ашиглаж үндэслэлгүй тушаал гаргасан. Архив албан 

хэрэг хөтлөлтийн заавар, журмыг мөрдөж ажиллах. 

4. 4 дүгээр цэцэрлэг нь удаа дараа хүүхдийн хоол, хүнсэнд гурил, аарц зэрэг 

хүнсний материалын үнэ шилжүүлсэн боловч, бараа материалд бүртгэлээр тавих 

хяналтгүй байгаа 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 тус тус зөрчсөн. 

 Энэ удаагийн шалгалтаар 3616762 төгрөгийн зөрчил илрүүлж, орон нутгийн 

төсөвт 3616762 төгрөгийг оруулахаар улсын ахлах байцаагчийн акт тогтоолоо. 

 Найм. Дүгнэлт 

Эд хариуцагчийн тайлан гаргалт,тавих хяналт сул, цалин хөлс бодохдоо 

алдаа гаргадаг, архив албан хэргийн стандартыг мөрдөж ажиллаагүй байна. 

Ес. Цаашид авах арга хэмжээний санал: 

1. Архив албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, дүрэм журмыг мөрдөх, тушаал 

шийдвэрийг хуулийн хүрээнд үнэн зөв гаргах. 

2. Санхүүгийн жилд үүссэн өр, авлагыг барагдуулах, хойшид авлага, өр төлбөр 

үүсгэлгүй санхүүгийн хариуцлагатай ажиллах. Өр төлбөрийг тайлан балансд 

тусгах. Хэмнэгдсэн төсвийг гүйлгэн зарцуулахдаа Сангийн сайдын 2013 оны 73 

дугаар тушаалаар баталсан журмыг мөрдөж ажиллах. Төсвийн үрэлгэн байдал 

гаргахгүй байж, хэмнэлттэй үр ашигтай зарцуулах. 

3. Багш нарын зэргийн нэмэгдлийг хүчинтэй хугацаанд тодорхойлж, 

нэмэгдлийг үнэн зөв олгож хэвших. 

 

 

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ АУДИТЫН АЛБА 


