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Цаг уур, орчны 
шинжилгээний 
газрын нэгтгэсэн 
тайланд 

Төсвийн шууд захирагчийн 
санхүүгийн тайлангийн 
аудитаар 120.6 сая 
төгрөгийн 22 зөвлөмж 
өгөгдсөн байна. 

Нягтлан бодох бүртгэлийн 
тухай хууль, Төсвийн 
тухай хууль, Сангийн 
сайдын 2006 оны 388 тоот 
тушаалыг мөрдөх, дотоод 
хяналтыг сайжруулж 
ажиллах  

Цаг уур орчны шинжилгээний газар болон харьяа 
байгууллагуудын 2016 оны санхүүгийн нэгтгэсэн 
тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын 
дүгнэлтийн зөвлөмж, акт албан шаардлагын 
мөрөөр хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган 
Газрын даргаар батлуулж тушаал гаргуулан харьяа 
газруудад хүргүүлж ажилласан. 2017 оны 09 дүгээр 
сард нягтлан бодогч нарын сургалтыг зохион 
байгуулах тухай төлөвлөгөөнд тусгаж, сургалтыг 
хийсэн. Сургалтанд Үндсэний аудитын газар, 
Сангийн яам, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулах 
газар, БОАЖЯамнаас холбогдох 
мэргэжилтэнүүдийг урьж ирүүлэн үр дүнтэй сургалт 
зохион байгуулсан.   
 

Ус цаг уур, орчны судалгаа 
мэдээллийн хүрээлэн нь 
2016 онд Германы хамтын 
ажиллагаа олон улсын 
нийгмлэгээс үзүүлсэн 49.3 
сая төгрөгийн 
санхүүжилтээр компьютер, 
тоног төхөөрөмж бэлтгэхдээ 
хоёр удаагийн шууд 
худалдан авалт хийсэн 
байна. Энэ нь 
ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 33 
дугаар зүйлийг зөрчсөн 
байна. 

Худалдан авалт хийхдээ 
Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн хөрөнгөөр 
бараа, ажил, үйлчилгээ 
худалдан авах тухай 
(ТБОНӨХБАУХА) хуулийг 
мөрдөж ажиллах албан 
шаардлагыг өгсөн байна. 

2017 онд худалдан авалт хийхдээ Төрийн болон 
орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ 
худалдан авах хуулийн 33.2.1 заалтыг мөрдөж 
ажиллаж байна 

Цаг уур, орчны 
шинжилгээний газрын 2016 
оны жилийн эцсийн 
санхүүгийн тайланд нийт 
175.8 сая төгрөгийн авлага, 
137.4 сая төгрөгийн өр 
төлбөр бүртгэсэн байна. 

Төсвийн тухай хуулийн 5 
дугаар зүйлийн 5.1.3, 6 
дугаар зүйлийн 6.4.8 дахь 
заалтуудыг мөрдөж 
ажиллах, цаашид авлага, 
өр төлбөр үүсгэхгүй 
байхаар зөвлөмж өгсөн. 

БОАЖЯ-ны сайдын 2017 оны А/152 тоот Аудитын 
дүгнэлтийн зөвлөмж, албан шаардлагын мөрөөр 
хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөны дагуу Цаг уур, 
орчны шинжилгээний газрын даргын 2017 оны           
6 дугаар сарын 7-ны өдрийн А/73 дугаар тушаалаар 
төлөвлөгөө батлуулан харьяа газруудад хүргүүлж 
хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажилласны үр дүнд 
2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангаар 
175,517.7 мянган төгрөгийн авлагыг 2017 оны 



эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлангаар 
12,030.9 мянган төгрөгийн авлагатай, өмнөх 
оныхоос 163,517.7 мянган төгрөгөөр бууруулж 
ажилласан. 
Цаг уур, орчны шинжилгээний багцын 2016 оны 
жилийн эцсийн тайлангаар 137,371.7 мянган 
төгрөгийн өглөгтэй байсан бол 2017 оны эхний 
хагас жилийн санхүүгийн тайлангаар 14,688.5 
мянган төгрөгийн өглөгтэй, өмнөх оныхоос 
122,683.2 мянган төгрөгөөр бууруулж ажилласан. 
2017 оны 11/21-нд харьяа газруудад “Санхүүгийн 
сахилга, хариуцлагыг сайжруулах тухай” албан 
тоот явуулж биелэлтийг тооцож ажиллаж байна. 

2 Архангай 
УЦУОШГ 

Зөвлөмж өгөгдөөгүй. 
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Баян-Өлгий 
ЦУОШГ 

Итгэмжлэл авсан 

4 Баянхонгор 
УЦУОШГ 

1. 2016 онд сумдын 
станцуудын түлшний 
үнэ 7,429.0 мянган 
төгрөгийг бэлнээр 
олгохдоо ХХОАТ-ыг 
суутгаж төсөвт 
төлөөгүй байна. 

2. 2016 оны 3 дугаар 
сард “Аз сан далай” 
ХХК-д тоглолтын 
хувцасны үнэ 469.2 
мянган төгрөгийг 
нормын хувцас 
зөөлөн эдлэлийн 
зардлаас 
шилжүүлсэн. 

3. Мөнгөн хөрөнгийн 
данснаас хоорондын 
тооцооны дансаар 
дамжуулалгүй 
хөтөлбөрийн 
зардлын 8,536.4 
мянган төгрөгийг 
шууд зардлаар 
бүртгэсэн. 

4. 2016 онд 58,7 мянган 
төгрөгийн газрын 
төлбөрийн татварыг 

1. Төлөвлөгдөөгүй 
зардалд хөрөнгө 
зарцуулахгүй байх, 
зардлыг хоорондын 
тооцооны дансаар 
дамжуулан бүртгэж, 
ГХБХБГ-т шилжүүлсэн 
газрын татварын 58.7 
мянган төгрөгийн 
тооцоог авч Татварын 
хэлтэст төлөх. 

2. Татварын ерөнхий 
хуулийн 18.1.6 дахь 
заалтыг хэрэгжүүлэн 
шилжүүлсэн орлогод 
ногдох татварыг бүрэн 
суутгаж төсөвт 
төвлөрүүлж байх. 

3. Ажиллагсадын цалинг 
үнэн зөв тооцоолж, 
хянаж зөрүүгүй олгож 
байх. 
 

 
 
 
 
 

1. 2016 онд сумдын өртөөнүүдийн түлшний үнэ 
7,429.0 мянган төгрөгийг бэлнээр олгосны 
ХХОАТ нь 742.9 мянган төгрөгийг 2017 оны 
3 сарын 15-нд төрийн сангийн бусад татвар 
хураамжийн 100030000946 тоот дансанд 
төвлөрүүлсэн. 

2. Цаашид өртөөнүүдийн түлшний төлбөрийг 
татвар төлөгчийн дэвтэрт бичилт хийж 
гүйлгээг зөрчилгүй хийж байна. 

3. Тоглолтын хувцасны үнэнд тавигдсан 
469200 төгрөгийг төрийн тэмцээнд оролцсон 
13 албан хаагчаас 5-р сарын цалингаас 
суутган 2017 оны 05-р сарын 25-нд төрийн 
сангийн бусад татвар хураамжийн 
100030000946 тоот дансанд төвлөрүүлсэн. 

4. Албан хаагчдын амралтын мөнгөний зөрүүг 
2016 оны 12-р сарын цалин дээр тооцож 
бодсон ур чадварын зөрүүг 2017 оны 01-р 
сарын цалин дээр тооцон суутгаж 2017 оны 
3 дугаар сарын 15-нд төрийн сангийн бусад 
татвар хураамжийн 100030000946 тоот 
дансанд төвлөрүүлсэн. 
  



Төрийн сангийн 
030000943 дансанд 
шилжүүлэлгүй 
аймгийн ГХБХБГ-ын 
030029002 тоот 
дансанд төлсөн 
байна. 

5. 2016 оны 9 дүгээр 
сард 1 ажилтанд 50.9 
мянган төгрөгийн ур 
чадварын нэмэгдлийг 
илүү мөн 
ажиллагсдын 
ээлжийн амралтын 
олговорыг зөрүүтэй 
тооцсоноос 30 
ажилтанд 878.6 
мянган төгрөгийг 
илүү, 38 ажилтанд 
812.0 мянган 
төгрөгийг дутуу 
олгосон байна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ажиллагсдын цалинг үнэн зөв 
тооцоолж, хянаж, зөрүүгүй 
олгож байх. 
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Булган УЦУОШГ 

1. Тайлант онд хичээл 
үйлдвэрлэлийн 
зардлаас 850.0 
мянган төгрөг, эрдэм 
шинжилгээний 
зардлаас 1,726.1 
мянган төгрөг, багаж 
хэрэгслийн зарлаас 
182.9 мянган төгрөг, 
мэдээлэл 
технологийн 
зардлаас 216.6 
мянган төгрөг, урсгал 
засварын зардлаас 
1,056.1 мянган 
төгрөгийн үндсэн 
хөрөнгө худалдаж 
авсан нь төсвийн 
тухай хуулийн 
16.5.5.”Батлагдсан 
төсвийг зориулалтын 
дагуу зарцуулах”, 
42.7. “Төсөвт 

1. Хөрөнгө оруулалтын 
зардлыг төсөвт 
батлуулж зарцуулах 

1. Зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 

2. Сангийн сайдын 2006 
оны “Журам батлах 
тухай “ 388 дугаар 
тужаалын 
“Ажиллагчидтай 
холбогдсон зардлын 
бүртгэл” хэсгийн 3.6 –д 
“Хөдөлмөрийн 
чадвараа түр алдсан 
болон жирэмсэн эхний 
тэтгэмжийн мөнгийг 
нийгмийн даатгалын 
газраас авахаар 
тооцсон үед дараах 
дансны бичилтийг 
хийнэ. Дт. Нийгмийн 
даатгалын 
байгуулагаас авах 
авлага, Кт. Өглөг-
Цалингийн тооцооны      

2. 2016 оны жилийн эцсийн мөнгөн гүйлгээний 
тайланд дутуу тусгагдсан жирэмсэний 
амаржсаны тэтгэмжийг аудитын явцад 
залруулсан болно. 

3. Тус газрын Гурванбулаг өртөөний хамт олон 
нь санхүүгийн мэдлэг дутуугаас Зах зээл ба 
бэлчээрийн удирдлагын хөгжлийн төслөөс 
3,022.5 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч 
өртөөндөө хондо мотор, ажиглалтын 
талбайн хашаа зэргийг барьсан ба энэ 
санхүүжилтийг авахдаа арилжааны банкинд 
данс нээсэн байсныг 2017 оны 1 дүгээр 
сарын 23-нд хаалгасан. Цаашид энэ алдааг 
давтахгүй байх тал дээр анхаарч харьяа 
сумдын өртөөний дарга нарт зөвлөгөө өгч 
ажилласан.  

4. Нийгмийн даатгалын сангаас орж ирсэн 
жирмэсний амралтын тэтгэмжийг дутуу 
илэрхийлсэнийг аудитын явцад залруулсан.  



зохицуулат хийхдээ 
хөрөнгийн болон 
урсгал зардлын 
хооронд нь 
шилжүүлэх, төсөвт 
тусгагдаагүй шинэ 
хөтөлбөр арга 
хэмжээг 
санхүүжүүлэхийг 
хориглоно” гэсэн 
заалтыг зөрчсөн 
байна. 

2. Сангийн сайдын 2006 
оны “Журам батлах 
тухай” 388 дугаар 
тушаалын 
“Ажиллагчидтай 
холбогдсон зардлын 
бүртгэл” хэсгийн 3.6 
дугаар заалтыг 
зөрчин мөнгөн 
гүйлгээний тайланд 
жирэмсэн 
амаржсаны тэтгэмж 
3,809.6 мянган 
төгрөгийн орлого, 
зардлыг дутуу 
илэрхийлснийг 
Нягтлан бодох 
бүртгэлийн тухай 
хуулийн 8.4. “Нягтлан 
бодох бүртгэлийг 
хөтөлхөд гарсан 
алдааг залруулахдаа 
холбогдох баримт 
материалыг 
үндэслэн зөв 
үзүүлэлтийг бичсэн 
нэмэлт баримт 
бүрдүүлэн, залруулга 
хйисэн болон 
зөвшөөрсөн албан 
тушаалтан гарын үсэг 
зурж 
баталгаажуулна.” 

/ ажиллагсадтай хийх 
тооцоо/” гэсэн заалтыг 
хэрэгжүүлж ажиллах.      

3. Төсвийн тухай хуулийн 
35.3-д “Санхүү, 
төсвийн асуудал 
эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв 
байгууллагын 
зөвшөөрлөөр банкинд 
тусдаа данс нээснээс 
бусад тохиолдолд 
төсөвт хамаарах бүх 
гүйлгээг Төрийн 
сангийн нэгдсэн 
дансаар гүйцэтгэнэ.” 
гэсэн заалтыг мөрдөж 
арилжааны банкинд 
дур мэдэн харилцах 
данс нээхгүй байх. 



8.5. “Санхүүгийн 
тайланд алдаа 
гарсан тухай 
аудиторын 
дүгнэлтийг аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын 
удирдлага 
зөвшөөрвөл энэ 
хуулийн 8.4-т заасан 
журмаар зохицуулна” 
гэсэн заалтуудыг 
үндэслэн аудитын 
явцад залруулсан. 

3. Тус байгууллагын 
Гурванбулаг өртөө нь 
арилжааны банкинд данс 
нээж НҮБ-ы ХААХӨО-ын 
Зах зээл ба бэлчээрийн 
удирдлагын хөгжлийн 
төслөөс 3,02.5 мянган 
төгрөгөөр санхүүжиж 2,122.6 
мянган төгрөгөөр өртөөний 
судалгааны бэлчээрийн 
талбайг хашаажуулж, 700.0 
мянган төгрөгөөр мотор 
худалдан авч, 200.0 мянган 
төгрөгөөр бэлчээрийн 
ургамалын судалгаанд 
зарцуулан баримтыг 
бүрдүүлж УЦУОШГ-ын 
үндсэн хөрөнгийн дансанд 
бүртгүүлсэн байна. 
Гурванбулаг өртөө нь 
арилжааны банкинд данс 
нээсэн нь Төсвийн тухай 
хуулийн 35.3-д “Санхүү, 
төсвийн асуудал 
эрхэлсэнтөрийн захиргааны 
төв байгуулгын 
зөвшөөрлөөр банкинд 
тусдаа данс нээснээс бусад 
тохиолдолд төсөвт 
хамрагдах бүх гүйлгээг 
Төрийн сангийн нэгдсэн 
дансаар гүйцэтгэнэ.” Гэсэн 



заалтыг зөрчиж байгаа тул 
хуулийн 35.5-д “Банкинд 
төрийн сангийн нэгдсэн 
данснаас газуур нээсэн 
төсвийн байгууллагын 
дансанд тухайн шатны 
төрийн сан болон төрийн 
аудитын байгууллага үзлэг, 
хяналт хийн энэ хуулийн 
35.3-т заасан 
зөвшөөрөлгүйгээр нээсэн 
дансыг хаалгах, хөрөнгийг 
төрийн сангийн нэгдсэн 
дансанд татан төвлөрүүлнэ” 
гэж зааснаар арилжааны 
банкин дахь дансны 10.4 
мянган  төгрөгийн 
үлдэгдлийг тайлан бүртгэлд 
тусгуулаагүйг тусгаж 
залруулсан. 
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Говь-Алтай 
УЦУОШГ 

1. Бараа материал 
борлуулж олсон 74,2 
мянган төгрөгийг 
төлүүлж суутган 
тооцож 2017 оны 06 
сарын 30-ны дотор 
төсвийн орлого 
болгох 

2. Батлагдсан төсвийн 
хүрээнд зардал 
гаргах, зөрчлийг 
давтан гаргахгүй 
байх 

 
 

74,2 мян/төг 
 
 

Говь-Алтай аймгийн Аудитын газрын 2017 оны 02 
сарын 24-ны өдрийн 01/87 тоот төлбөр барагдуулах 
тухай актаар тавигдсан бараа материал борлуулж 
олсон шууд захиран зарцуулах эрхгүй 74,213 
төгрөгийг барагдуулсан. /Төлбөрийн баримтыг 
хавсаргав/. 

 
 
             225,9 мян/төг 

 

2017 оны төсөв батлагдаад төсвийн хуваарийн 
дагуу санхүүжилт бүрэн хийгдэж байна.Төсвийн 
зориулалтын дагуу үр ашигтай,хэмнэлттэй захиран 
зарцуулахад анхаарч ажиллаж байна.Сангийн 
яамны сайдын 2014.03.14-ны өдрийн 55 дугаар 
тушаалаар батлагдсан эдийн кассийн ангилалын 
дагуу төсвийн хөрөнгийг батлагдсан төсөвтөө 
багтаан зарцуулж тайлан тэнцэлд тусган ажиллаж 
байна. 
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Говь-сүмбэр 
УЦУОШГ 

1. Санхүүгийн үр 
дүнгийн тайлан дахь 
түлш шатахууны 
зардлын дүн бараа 
материалын 
тодоруулгын дүнгээс 
зөрүүтэй 
илэрхийлэгдсэн. 
Өөрөөр хэлбэл 

7. НББ-ийн тухай хуулийг 
үйл ажиллагаандаа 
мөрдлөг болгож 
санхүүгийн тайланд 
тайлагнасан авлага 
өглөгийн үлдэгдлийг 
тооцоо нийлж 
баталгаажуулан 

1. НББ-ийн тухай хуулийг үйл ажиллагаандаа 
мөрдлөг болгож санхүүгийн тайланд 
тайлагнасан. 2017 оны эхний хагас жилийн 
нийгмийн даатгалын өглөг 103.4 мянган 
төгрөгийн үлдэгдлийг НДХ-тэй тооцоо 
нийлж баталгаажуулан санхүүгийн тайланд 
тусгав.  

2. УСНББОУС 1,27,30 болон НББ-ийн тухай 
хууль, Сангийн сайдын 2006 оны 388 дугаар 



бусдаар 
гүйцэтгүүлсэн ажил 
үйлчилгээний зардал 
буюу эрдэм 
шинжилгээний 
ажлын зардлаас 
900.0 мянган 
төгрөгийн шатахуун 
худалдан авч 
зарцуулсан болоч 
шатахууны зардлаар 
тайлагнаагүй, мөн 
бараа материалын 
ангилал буруу 
бүртгэснээс бараа 
материалын 
тодоруулгын тайланд 
4,090.0 мянган 
төгрөгөөр зөрүүтэй 
илэрхийлэгдсэн 
байна.   

2. Программын 
алдаанаас 
шалтгаалан мөнгөн 
гүйлгээний 
тайлангийн биет ба 
биет бус хөрөнгө 
худалдан авсан 
хэсэгт 
санхүүжилтийн дүн 
тусгагдсанаас мөнгөн 
гүйлгээний тайлан 
131.140.1 мянган 
төгрөгөөр зөрүүтэй 
илэрхийлэгдсэн. Мөн 
байгууллагын 
удирдлага, нягтлан 
бодогч нар 
санхүүгийн тайланг 
хянаж 
баталгаажуулаагүй 
байна. 

3. Тус газар нь өөрийн 
үйл ажиллагаа 
явуулдаг албан 

санхүүгийн тайланд 
тусгах. 

8. УСНББОУС 1,27,30 
болон НББ-ийн тухай 
хууль, Сангийн сайдын 
2006 оны 388 дугаар 
тушаалаар баталсан 
заавар журмын дагуу 
ажил гүйлгээг бүртгэлд 
үнэн зөв стандартын 
дагуу тайлагнаж байх. 

9. Төсвийн шууд 
захирагчийн 
санхүүгийн тайлангийн 
аудитаар 256.2 сая 
төгрөгийн алдаа 
зөрчил илрүүлснээс 
3.0 сая төгрөгийн акт 
тавигдаж, 51.9 сая 
төгрөгийн зөрчилд 3-н 
албан шаардлага 
бичигдсэн. 120.6 сая 
төгрөгийн 22 зөвлөмж 
өгч, 180.7 сая 
төгрөгийн алдааг 
санхүүгийн тайланд 
залруулсан. 

10. Хуримтлагдсан 
элэгдлээрээ өртгөө 
бүрэн нөхсөн боловч 
байгууллагын үйл 
ажиллагаанд 
ашиглагдаж байгаа 
үндсэн хөрөнгийн 
ангилах хугацаа болон 
үнэлгээг Өмч 
хамгаалах комиссын 
шийдвэрээр шинэчлэн 
тогтоож саналыг эрх 
бүхий байгуулагад 
хүргүүлж 
шийдвэрлүүлэх. 

11. Нүүрсний 
зарцуулалтад өдөр 
тутмын бүртгэл хөтөлж 

тушаалаар баталсан заавар журмын дагуу 
ажил гүйлгээг бүртгэлд үнэн зөв стандартын 
дагуу тайлагнаж ажиллаж байна.  

3.  Тус байгууллагын санхүүгийн тайланд 
63,446.9 мянган төгрөгийн зөвлөмж өгснөөс 
хуримтлагдсан элэгдлээрээ өртгөө бүрэн 
нөхсөн 16 нэр төрлийн 4,609.4 мянган 
төгрөгийн хөрөнгийг актлуулахаар төрийн 
өмчийн хороонд санал хүргүүлэв.Тус 
байгуулагын 4 ажилтанд 16.0 мянган 
төгрөгийн томилолтын зардал илүү олгож 
акт тавигдсныг төлж барагдуулсан. 

4. Хуримтлагдсан элэгдлээрээ бүрэн нөхсөн 
16 нэр төрлийн 4,609.4 мянган төгрөгийн 
дүнтэй үндсэн хөрөнгийг актлуулахаар 
төрийн өмчийн хороонд санал хүргүүлсэн. 

 
5. Нүүрсний зарцуулалтад өдөр тутмын 

бүртгэл хөтөлж баримтжуулж өдрийн 
ээлжинд гарч байгаа техникчээр гарын үсэг 
зуруулж хяналтыг сайжруулж ажиллаж 
байна. 
 

6. Уурын зуухыг барилгын өртгөөс салгаж 
тусад нь бүртгэлд тусгахаар ажиллаж 
байна. 



байрыг нүүрс 
худалдан авч 
галладаг боловч 
конторын барилгыг 
бүртгэлд тусгахдаа 
уурын зуухыг тусд нь 
бүртгэлд тусгаагүй 
байна.Үүнээс 
шалтгаалан НББ-ийн 
үйл ажиллагаанд 
биет хөрөнгө байхгүй 
атлаа зардал 
гаргасан мэт 
харагдаж байна. 

4. Тус газарт 
хуримтлагдсан 
элэгдлээрээ өртгөө 
бүрэн нөхсөн боловч 
байгууллагын үйл 
ажиллагаанд 
ашиглагдаж байгаа 
30 нэр төрлийн 
63,446.9 мянган 
төгрөгийн үндсэн 
хөрөнгийн ашиглах 
хугацааг 
сунгуулаагүй байна. 

5. Нүүрсний 
зарцуулалтын өдөр 
тутмын бүртгэл 
хөтлөлгүй сарын 
эцэст шаардах 
хуудсаар бөөн 
дүнгээр зарлагадсан 
байна. 

6. Суманд ажилласан 
томилолтын зардлыг 
16.0 мянган 
төгрөгөөр илүү 
тооцож олгосон. 

баримтжуулах, 
хяналтыг сайжруулах. 

12. Үндсэн хөрөнгийг зөв 
ангилж бүртгэх уурын 
зуухыг барилгын 
өртгөөс тусад нь 
салгаж бүртгэлд 
тусгах. 
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Дархан-уул 
УЦУОШГ 

Итгэмжлэл авсан. 

9 Дундговь 
УЦУОШГ 

1. Нэмэлт 
санхүүжилтийн 

1. Нэмэлт санхүүжилтийн 
хуулгыг тусад нь 
боловсруулах 

1. Нэмэлт санхүүжилтийн хуулгыг тусад нь 
боловсруулж ажиллаж байна. 



хуулгыг тусад нь 
боловсруулаагүй. 

  2. Цалингийн 
нэмэгдэлийг олгох 
хугацаа заагаагүй. 
/Ур чадвар/ 

3. Шилжүүлгэнд 
бэлтгэн 
нийлүүлэгчийн анхан 
шатны баримт 
байхгүй. /сумдын 
нүүрсний/ 

4. Нэгжний үнэ төлсөн. 
5. Картын үнэ төлсөн. 
6. Аблен төлбөр 

хийгдээгүй. 
7. Бараа материалын 

тайланд журнал 
хийгээгүй. 

8. Нэмэлт 
санхүүжилтийн 
төсвийн тайлан тусад 
нь хийгээгүй. 

2. Зэргийн нэмэгдлийн 
материал бүрдүүлэх, 
ур чадварын 
нэмэгдлийг хугацааг 
олгох хугацаа тушаалд 
зааж өгөх. 

3. Шилжүүлгэнд бэлтгэн 
нийлүүлэгчийн анхан 
шатны баримт 
бүрдүүлэх. 

4. Цаашид эрх зүйн акт 
бүрдүүлэх. 

5. Цаашид эрх зүйн акт 
бүрдүүлэх. 

6. Гэрээ шийдвэр 
бүрдүүлэх 

7. Сар бүр журнал хэвлэж 
хийх. 

8. Нэмэлт санхүүжилтийн 
төсвийн тайланг тусад 
нь хийх 

2. Зэргийн нэмэгдлийг олгох ажиллагсдын 
судалгааг маягтыг гаргасан.Ур чадварын 
нэмэгдэл, зэргийн нэмэгдлийг оны эхнээс 
зөрчлийг дахин давтахгүй ажиллаж байна.  

3. 4-н сумдын нүүрсний орлогын баримт дутуу 
байсныг нөхөж орлого авч баримтад хийсэн. 

4. Дотоод журамд тусган зөрчлийг давтахгүй 
ажиллаж байна. 

5. Анхан шатны баримтад захирамж үзүүлж 
хавсаргасан. 

6. Зөрчлийг арилгасан. 
7. Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн тайланг 

нөхөж гаргасан. 

10 Дорноговь 
УЦУОШГ 

Итгэмжлэл авсан. 

11 Дорнод УЦУОШГ 1. Цалин шинэчлэн 
тогтоох тухай 
УЦУОША-ны даргын 
2016 оны 10 сарн 5-
ны өдрийн А/11 тоот 
тушаалаар холбооны 
техникч                           
С. Жаргалсайханы 
цалинг 647.9 мянган 
төгрөгөөр тогтоосон 
боловч нягтлан 
бодогч нь андуурч 11 
сард 947.9 мянган 
төгрөг, 12 сард 947.9 
мянган төгрөгөөр 
цалин бодож 600.0 
мянган төгрөг илүү 
олгосон. 

1. Илүү олгосон цалинг 
төсөвт буцаан 
төвлөрүүлэх 
төлбөрийн акт 
тогтоосон. 

Төлбөрийг Холбооны техникч С. Жаргалсайханаас 
илүү олгосон цалинг суутгаж Аудитын газрын 
Төрийн сан банкны 100070024401 тоот дансанд 
2017 оны 2 сарын 16, 3 сарын 16-нд тус тус хийж 
барагдуулсан. 

12 Завхан УЦУОШГ Зөвлөмж өгөгдөөгүй. 
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Орхон УЦУОШГ 

1. Төлбөртэй 
үйлчилгээний авлага 
243.1 мянган 
төгрөгийн авлагыг 
барагдуулаагүй он 
дамжсан. 

1. Он дамжсан авлага 
барагдуулах. 

Насжилтын хугацаа 20 жил болсон Сэргээн 
босголтын банк дампуурснаас үүссэн найдваргүй 
авлагыг шийдвэрлүүлэхээр Сангийн яаманд албан 
тоот хүргүүлсэн. 
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Өвөрхангай 
УЦУОШГ 

 
Итгэмжлэл авсан. 

15 Өмнөговь 
УЦУОШГ 

 1. НББ-ийн  тухай хуулийг 
үйл ажиллагаандаа 
мөрдлөг болгож, 
санхүүгийн тайланд 
тайлагнасан авлага, 
өглөгийн үлдэгдлийн 
тооцоо нийлж, 
баталгаажуулж 
санхүүгийн тайланд 
тайлагнаж байх. 

2. УСНББОУС-1.7.30 
болон НББ-ийн тухай 
хууль, Сангийн сайдын 
2006 оны 388 дугаар 
тушаалаар баталсан 
заавар журмыг дагуу 
ажил гүйлгээг бүртгэлд 
үнэн зөв стандартын 
дагуу тайлагнаж байх. 

3. Төсвийн шууд 
захирагчийн аудитаар 
илэрсэн асуудлуудад 
анхаарал хандуулж 
ажиллах, дотоод 
хяналтыг сайжруулах, 
эрсдэл ихтэй харьяа 
байгууллага болон 
тухайн жилийн 
хөтөлбөр арга  
хэмжээний 
зарцуулалтад дотоод 
хяналт шалгалтыг 
зохион байгуулах. 

1. Төрийн сангийн төлбөр тооцооны журмыг 
бүрэн хэрэгжүүлж санхүүжилтийн зардлыг 
тус бүрээр бүртгэж хуваарийн дагуу 
зарцуулж, өмнөх оны авлага, өглөгийг 
барагдуулж авлага, өглөггүй ажилласан. 

2. Тайлангийн хугацаанд байгууллагын тайлан 
тэнцэл, мэдээг цаглбарын дагуу гарган 
ЦУОШГ-ын мэргэжилтэнүүдэд, Татвар, 
Нийгмийн даатгалын тайланг цахимаар 
гаргаж өгөхийн зэрэгцээ төсвийн 
гүйцэтгэлийн мэдээ тайланг хугацаагд 
гаргаж ажилласан.2017 оны санхүүгийн 
эхний хагас жилийн тайлангаар төсвийг үр 
ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулж, санхүүгийн 
анхан шатны баримтыг тухай бүр бүрдүүлж 
ажилласан.   

3. Дотоод хяналтыг сайжруулахад анхаарч 
байгууллагын хэмжээнд хагас бүтэн жилийн 
тооллогыг явуулж байгууллагын өмч 
хөрөнгийг зохистой, ариг гамтай 
ашигалахад байнгын хяналт тавьж 
байгууллагын эд хөрөнгийн ашиглалт 
хамгаалалтын талаар ажилтан бүрт карт 
нээж ажилласан. УЦУОШГ-ын өмч 
хамгаалах комиссыг 3 хүний 
бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн байгуулсан. 
Шилэн дансны хуулийн дагуу шилэн дансны 
мэдээлэлд төсвийн гүйцэтгэлийн сарын 
мэдээ, тайлан баланс, төсөв төлөвлөгөө, 
тушаал шийдвэр, төсвийн хэтрэлт 
хэмнэлтийн тайлбарыг тогтмол мэдээлж, ил 
тод байдлын самбарт цаасаар мэдээлж 
ажиллаж байна. 

16 Сүхбаатар 
УЦУОШГ 

 
Зөвлөмж байхгүй 



17 Сэлэнгэ УЦУОШГ 1. Мөнгөн  хөрөнгийн 
дансанд түүврийн 
сорилыг гйүцэтгэхэд 
БҮБЗардал,бичиг 
хэрэг, гэрэл 
цахилгаан,тээврийн 
хэрэгслийн татварын 
зэрэг нийт 3095,8 
мянган төгрөгийн 
ажил үйлчилгээг 
шууд зардлаар 
бүртгэсэн нь 
ТТХуулийн 26 дугаар 
зүйлийн 26.1 дахь 
Сангийн сайдын 2006 
оны 388 дугаар 
тушаалаар 
батлагдсан “Төсөвт 
байгуулагад 
мөрдөгдөх НББ-ийн 
дансны заавар”-ын 
холбогдох 
заалтуудтай 
нийцэхгүй байна. 

2. Тайлант онд тээвэх 
шатахууны зардлаас 
900,0 мянган 
төгрөгийн шатахуун 
үнэт цаас худалдан 
авч байгууллагын 
үйл ажиллагаанд 
зарцуулсан боловч 
БМ-ын тайлангаар 
орлого, зарлагыг 
дамжуулж бүртгээгүй 
байна. Энэ нь 
Сангийн сайдын 388-
р тушаалаар 
батлагдсан НББ-ийн 
дансны зааврын 4.21 
дэх “БМ худалдан 
авсан үед Дт- 
хангамжийн 
материал, Кт-мөнгөн 
хөрөнгө дансны 

“Төсөвт байгууллагад 
мөрдөгдөх НББ-ийн 
дансны зааврын дагуу 
ажил гүйлгээг тооцооны 
дансаар бүрэн дамжуулж 
бүртгэж байх 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Худалдан авсан БМ-ын 
орлого,зарлагыг 
холбогдох материалын 
дансаар бүрэн дамжуулж 
бүртгэж байх 
 
 

ТТХуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дахь 
заалт,Төсөвт байгууллагад мөрдөгдөх НББ-ийн 
дансны зааврын дагуу бүх ажил гүйлгээг тооцооны 
дансаар бүрэн дамжуулж бүртгэж байна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Худалдан авсан БМ-ын орлого,зарлагыг холбогдох 
материалын дансаар бүрэн дамжуулж бүртгэж 
байна.2017 оны хагас жилийн байдлаар тээвэр 
шатахууны зардлаас 10 526 083 мянган төгрөгийн 
шатахуун,үнэт цаас худалдан авч үйл ажилагаанд 
зарцуулж БМ-ын тйалангаар орлого зарлагыг 
дамжуулж бүртгэсэн болно. 



өглөг” гэж бүртгэнэ 
гэсэн заалттай 
нийцээгүй ба Иж 
бүрэн байх гэсэн 
батламж мэдэгдлийг 
хангахгүй байна. 

18 Төв УЦУОШГ 1. Цалингийн зардлаас 
мөнгөн гүйлгээний 
тайлангаас үр 
дүнгийн тайланд 
2909,3 мянган 
төгрөгийн зөрүүтэй 
илэрхийлсэн зөрчил 
илэрсэн. 

 
 
 
 
 
 

2. ЦУОШГ-аас өгсөн 
тоног төхөөрөмжийн 
2015.12.24-ны 
өдрийн 6226,8 
мянган төгрөгийн 
зарлагын баримтыг 
2016.06.08-нд 
орлогоор бүртгэж 
орлого зарлагын цаг 
хугацаанд нь 
бүртгээгүй зөрчил 
илэрсэн. 

 
3. Тооллогын 

бүртгэлийн тайлбарт 
хулгайд алдагдсан 
406,3мянган 
төгрөгийн бараа 
материалын актлах 
данснаас хассан 
зөрчил илэрсэн. 

Сангийн сайдын 388-р 
тушаалын дагуу тайланг 
гаргаж санхүүгийн тайлангийн 
уялдаа холбоог сайжруулах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Санхүүгийн тайлангийн 
батламж мэдэгдлийг 
баримтлан орлого,зарлагын 
баримтыг цаг хугацаанд нь 
бүртгэж байх 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тооллогын үр дүнг цаг тухай 
бүр нь шийдвэрлэж байх 

Одоогийн мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, СЯ-аас 
гаргасан дансны нэгдсэн жагсаалтын дагуу ангилан 
бүртгэсэн.УСНББОУСтандартын бүх шаарадлагад 
нийцүүлэн гаргахын тулд НББ-ийн бодлогын 
баримт бичгийг боловсруулан мөрдөн ажиллаж 
байна.Байгууллагын санхүүгийн тайланд үйл 
ажиллагааны үр дүнг харуулахын тулд Санхүүгийн 
бүртгэл тайлангийн хувьд акруэл суурь дээр 
үндэслэн /энэ зарчмаар орлогыг олсон бөгөөд 
хэмжих боломжтой болсон үед нь/ бүртгэн 
ажиллаа.Үр дүнгийн тайлангийн хамрах 
үзүүлэлтийг тодорхой харуулсан бөгөөд 
бүртгэлийн зааварт бүртгэлийн бичилт,хэмжилт 
үнэлгээний талаар тодорхой тусгасан.  
Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааны явцад 
хэрэглэгдэх материал, хангамжийн зүйлс ийг 
ангилж бүртгэхдээ бараа материалын дансны нэг 
дсэн жагсаалт болон УСНББОУС-ыг мөрдлөг 
болгон бүртгэлд тусгахдаа байнгын системийн 
аргыг БМ-ын өртгийг тодорхойлохдоо эхэлж 
авсанаас эхэлж зарлагдах аргыг ашигласан.Тус 
байгууллага нь Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас 
харъяа төсөвт байгууллагуудад ҮХ,БМ, нөөцийн 
барааг шилжүүлэх, буцаан татах,гм үйл ажиллагаа 
явагддаг.Иймд санхүүгийн нэгдсэн тайланд тэнцүү 
дүнгээр цэвэрлэгдэж бичигдсэн. 
 
Байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааны явцад 
хэрэглэгдэх материал буюу хангамжийн зүйлсийг 
оруулан бүртгэж байгаа хэдий ч БМ-ыг солилцох 
буюу хувиарлах үед тэдгээр БМ-ын дансны үнийг 
холбогдох орлогыг хүлээн зөвшөөрсөн тайлант 
үеийн зардал гэж хүлээн авч хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна.Үүний зэрэгцээ тооллогоор илэрсэн 
материалыг шалгуулан холбогдох эзэн 
тогтоологохоор цагдаагийн байгуулагад хандан 
ажиллаж байна.Дээрх хөрөнгө нь цагдаагийн 
байгууллагаас Цалингийн доод хэмжээнд хүрээгүй 
шалтгаанаар хэрэгсэхгүй болгож байгаа тул 



тооллогоор дутагдуулсан хөрөнгийг Хангамжийн 
материал дансны КТ-ээс авлага дансны ДТ-д 
бүртгэж цаашид дээрх асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж 
ажиллаж байна. 
 

19 Увс УЦУОШГ Итгэмжлэл авсан 

20 УБ УЦУОШГ Зөвлөмж байхгүй 

 
21 

 
Ховд УЦУОШГ 

 
Зөвлөмж байхгүй 

 
22 

 
Хэнтий УЦУОШГ 

1. Цалингийн зардлаас 
520.0мянган 
төгрөгийн бэлэг 
гардуулж ахмад 
настангуудад 
хүндэтгэл үзүүлсэн 
байна.  

2. Тус байгууллагын 
санхүүгийн албаны 
дарга гэсэн орон тоо 
батлагдаагүй байхад 
аймгийн УЦУОША-ны 
даргын шийдвэрээр 
санхүүгийн даргын 
ажлыг хавсран 
ажилласны нэмэгдэл 
2400.0 мянган 
төгрөгийг илүү 
олгосон байна. 

3. Хүүхдээ асарч буй 
эхийн ажил олгогчоос 
төлөх НДШ-ийн 227.4 
мянган төгрөгийг 
цалингийн зардлаас 
гаргасан байна. 

1. Цалингийн зардлыг 
зориулалтын дагуу 
зарцуулах 

2. Батлагдсан орон тоог 
барьж ажиллах 

3. Хүүхдээ асарч буй 
эхийн ажил олгогчоос 
төлөх НДШ-ийг төсөвт 
тусган ажиллах. 

1. Цалингийн зардлаас 520.0 мянган төгрөг 
зориулалтын бус гүйлгээ хийгдснийг 
залруулж зөрчлийг давтан гаргаагүй. 

2. Санхүүгийн албаны дарга гэх орон тооны 
нэмэгдэл 240.0 мянган төгрөгийн цалингаас 
бууруулсан. 

3. Хэрэгжүүлж ажиллаж байна. 

23 Хөвсгөл УЦУОШГ 1. Нормын хувцас 
зөөлөн эдлэлийн 
зардлаас нормын 
сүүнд 1,089.7 мянган 
төгрөг зарцуулаад 
нормын сүүгээ бараа 
материалын тайланд 
бүртгээгүй. 

2. Тус байгууллага нь 
2016 онд 123 орон 
тоогоор ажиллаж 

1. Төсвийн тухай хуулийн 
16.5.2-ийг хэрэгжүүлж 
ажиллах 

2. Төсвийн тухай хуулийн 
16.5.2-ийг хэрэгжүүлж 
ажиллах. 

1. Зөвлөмжийн дагуу 2016 огны тайланд 
тооцооны дансаар тусгаж НББ-ийн 
бичилтигй хийсэн. 

2. Тус байгууллагын зохион байгуулалтын 
бүтэц, үйл ажиллагааны чиглэлд 
өөрчлөлтэй орсонтой холбогдуулан өмнө 
байсан Ус орчны шинжилгээний хэлтсийн 
даргын орон тоо хасагдаж УЦУОШГ-ын 
даргын 2017 оны 01.25-ны өдрийн Б/02 
тушаалаар 122 ажилтны орон тоо баталсан.  



байсан боловч 2016 
онд орон тоо 
хасагдаж 122 болж 
батлагдсан боловч 
хасагдсан орон 
тооны хүнийг 
чөлөөлөхгүйгээр 
ажиллуулж байсан. 

24 УЦУСМХүрээлэн 2016 оны жилийн эцсийн 
санхүүгийн тайланд 
Германы хамтын 
ажиллагааны олон улсын 
нийгэмлэг-GIZ 
байгууллагын 
санхүүжилтээр хамтын 
ажиллагааны хүрээнд 
сургалтын өрөөг 
тохижуулахад дэмжлэг 
үзүүлж тус бүр нь 1 950 
300 төгрөгний үнэтэй 16 
ширхэг процессор, 2 398 
000 төгрөгний 1 ширхэг 
зөөврийн компьютер, 1 
ширхэг дэлгэц зэрэг нийт 
34 001 000 төгрөг, мөн 15 
289 200 төгрөгийн  тусгай 
тоног төхөөрөмж нийт 49 
290 200 төгрөгийн шууд 
худалдан авалт хийсэн.  
Энэ нь ТБОНӨХБАҮХА 
тухай хуулийн 33.2.1 
заалтыг зөрчсөн. 

Худалдан авалт 
хийдээ Төрийн болон 
орон нутгийн өмч 
хөрөнгөөр бараа ажил 
үйлчилгээ худалдан 
авахдаа 
ТБОНӨХБАҮХА 
хуулийн 33.2.1 заалтыг 
дагаж мөрдөн ажиллах 

2017 онд худалдан авалт хийдээ Төрийн болон 
орон нутгийн өмч хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ 
худалдан авах хуулийн 33.2.1 заалтыг дагаж 
мөрдөн ажиллаж байна 

25 Нислэгийн ЦУТөв Зөвлөмж байхгүй 

26 БХЗТЛабортори Зөвлөмж байхгүй 

27 ЦУОШГ Зөвлөмж байхгүй 

 

Хянасан:  

Дэд дарга бөгөөд УТСХАХ-ийн дарга                                        Б. Баттулга 

Зөвлөмжийн биелэлтийг гаргасан: 



ЦУОШГ-ын ахлах нягтлан бодогч                                               Д. Отгонбаяр 


