
             БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТААР ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ИЛЭРСЭН ЗӨРЧЛИЙН ЖАГСААЛТ

Залруулсан
Залруулаг-

даагүй
Акт

Албан 

шаардлага
Зөвлөмж Залруулсан Акт Албан шаардлага

1

Үр дүнгийн нэгтгэсэн тайланд хөрөнгийн 

санхүүжилтийн орлогын дүн, мөнгөн 

гүйлгээний нэгдсэн тайлангийн хөрөнгийн 

санхүүжилтийн орлогын дүнгээс 

1.992.288.2 мянган төгрөгөөр зөрүүтэй 

тайлагнасан байна.

Сангийн сайдын 2006 оны 32 тоот 

тушаалаар батлагдсан ....
1 992 288,2   1 992 288,2  -             1 992 288,2     

2 ТГТТ-д орлого, зарлага тохируулаагүй

СС-ын 2008 оны 9-р тушаалын 1-р 

хавсралтаар батлагдсан "Төсвийн 

гүйцэтгэлийн тайланг гаргах аргачилсэн 

заавар"-ын 2.8, 3.2 дах заалттай нийцэхгүй 

байна

27 993,2        27 993,2       -             27 993,2          

3

Санхүүгийн байдлын нэгтгэсэн тайланд 

авлагын дүн авлагын тодруулгын 

тайлантай 6.371.2 мянган төгрөгөөр 

зөрүүтэй

СС-ын 2006 оны 32 тоот тушаалаар 

батлагдсан ....
6 371,2          6 371,2         -             6 371,2            

4
Мөнгөн 

хөрөнгө

Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл дутуу 

тайлагнасан
1 008,2          1 008,2         -             1 008,2            

5 Нөөц Бэлэн мөнгөний үлдэгдлийг тайлагнаагүй 3 760,0          3 760,0       3 760,0   -                   
ЗД нөөц хөрөнгө энэ

6 сард багтаан

барагдуулна.

6 Авлага
Урьдчилж гарсан зардлыг авлагаар 

бүртгээгүй

НББТХуулийн 19.1."Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын нягтлан бодогч нь дараах эрх, 

үүрэгтэй байна: 19.1.4 ..бэлтгэн нийлүүлэгч, 

худалдан авагтай тогтоосон хугацаанд 

тооцоо нийлж, үлдэгдлийг баталгаажуулж, 

баримтжуулах " гэсэн заалттай нийцэхгүй

3 336,2          3 336,2         -             3 336,2            

7
БМ тайлан гаргаагүй шаардах хуудсаар 

зарлага гаргадаггүй
8 399,4          8 399,4       8 399,4        -                   

Худалдан авах ажилла-

гааны алба  8,399.4 мянган 

төгрөгийн зөрчлийг цаашид 

давтан гаргахгүй стандарт, 

журмын дагуу данс 

бүртгэлээ хөтлөн 

ажиллана.

8
Бараа материалыг бэлнээр худалдан авч 

бөөн дүнгээр нь орлогод авч зарлагад 

бичсэн

22 342,6        22 342,6       -             22 342,6          

9
Бараа материалд орлого аваагүй шууд 

зардалд бүртгэсэн
10 052,8        10 052,8     10 052,8      -                   

Баянгол шинэ өргөө 

ОНӨААТҮГ-7,700.0 мянган 

төгрөг, дотоод аудит- 

2,352.8 мянган төгрөгийн 

зөрчлийг цаашид давтан 

гаргахгүй стандарт, журмын 

дагуу данс бүртгэлээ 

хөтлөн ажиллана.

10
Хандиваар ирсэн автомашиныг орлого 

аваагүй
99 800,0        99 800,0       -             99 800,0          

11
ХО, ОНХС-р бэлтгэсэн болон худалдаж 

авсан ҮХ орлогод аваагүй, зардалд 

бүртгэсэн

5 758 056,3   5 758 056,3  -             5 758 056,3     

12
Төсвийн хөрөнгөөр бэлтгэсэн хөрөнгө 

орлого аваагүй
2 030,0          2 030,0         -             2 030,0            

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

№
Дансны 

нэр
Зөрчлийн утга Хуулийн заалт

Алдаа, 

зөрчлийн 

дүн /мян.төг/

Биелэлт

Санхүүгийн 

тайлагнал

НББТХуулийн 4.1.2 "санхүүгийн тайлан нь 

үнэн зөв, бармит материал, бодит тоо, 

мэдээнд үндэслэх" заалтыг зөрчсөн

Бараа 

материал

Сангийн сайдын 2006 оны 388,  тоот 

тушаалуудаар батлагдсан "Нягтлан бодох 

бүртгэлийн  заавар",ын холбогдох заалтыг 

зөрчсөн

Сангийн сайдын 2006 оны 388, Сангийн 

сайдын 2014 оны 369 тоот тушаалуудаар 

батлагдсан "Нягтлан бодох бүртгэлийн 

дансны заавар", зааварт оруулсан нэмэлт 

өөрчлөлтүүдийн холбогдох заалтууд

Үүнээс



13 ҮХ-ийг БМ-д бүртгэсэн 360,0             360,0          360,0           -                   

Худалдан авах ажилла-

гааны алба  360.0 мянган 

төгрөгийн зөрчлийг цаашид 

давтан гаргахгүй стандарт, 

журмын дагуу данс 

бүртгэлээ хөтлөн 

ажиллана.

14 Хөрөнгө шууд зардалд бүртгэсэн 1 750,0          1 750,0         -             1 750,0            

15 Хөрөнгө дутсан

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай 

хуулийн 73 дугаар зүйл "Эд хөрөнгийн 

тооллого явуулах журам"-ын дагуу үндсэн 

хөрөнгийн тооллогыг жил бүр үнэн зөв 

хийдэггүйгээс шалтгаалсан

10 664,0        10 664,0     10 664,0      -                   

ЗДТГазрын 2003 оны 

10,664.0 мянган төгрөгийн 

марк-2 автомашин 

дутагдсан эзэн 

холбогдогчийг тогтоон 

шүүхэд шилжүүлэх 

материалыг бүрдүүлж 

байна. 

16 Орлого
Өөрийн орлогыг нэмэлт дансанд 

төвлөрүүлж зарцуулсан

Сангийн сайдын 2012 оны 276 дугаар 

тушаалаар батлагдсан "байгууллагын 

мөнгөн кассын ажиллагааны журам"-ын 2.6-

д "Төсвийн байгууллага үндсэн болон туслах 

үйл ажиллагаа /бусад орлого/-ноос орох 

орлогыг мөнгөн касстаа бэлнээр хүлээн авч 

энэхүү орлогыг /түүнийг шууд захиран 

зарцуулах эрхгүй/ ажлын дараагийн өдөрт 

багтаан кассын нярав төрийн сан дах 

бүртгэлийн дансанд тушаана" заалтыг 

зөрчсөн

26 004,5        26 004,5     26 004,5      -                   

ЗДТГазрын 26,004.5 мянган 

төгрөгийн зөрчлийг цаашид 

давтан гаргахгүй стандарт, 

журмын дагуу данс 

бүртгэлээ хөтлөн 

ажиллана.

17 Зардал Үр ашиггүй зардал 

Засгийн газрын 2014 оны 147 тоот "Төсвийг 

хэмнэлтийн гормид шилжүүлэх зарим арга 

хэмжээний тухай" тогтоол, Сангийн сайдын 

2014 оны 122 тоот "Төсвийн хэмнэлтийн 

горимд шилжих тухай" тушаалын холбогдох 

залтуудыг хэрэгжүүлээгүй

81 604,0        81 604,0     1 544,2   80 059,8      -                   

Гэрэлтүүлэг тохижилт

үйлчилгээний тасаг

1,544.2 мянган

төгрөгийг 6-р сарын

22-нд барагдуулсан.

ИТХурал 64,741.5 мянган 

төгрөг, Баянгол шинэ өргөө 

ОНӨААТҮГ- 15,318.3 

мянган төгрөгийн зөрчлийг 

цаашид давтан гаргахгүй 

төсвийг үр ашигтай, 

хэмнэлттэй зарцуулах 

зөвлөмжийг үйл 

ажиллагаандаа 

хэрэгжүүлэн ажиллана

18 Нөөц 67 655,4        67 655,4     67 655,4      -                   

Засаг даргын нөөц хөрөнгө 

67,655.4 мянган төгрөгийн 

зөрчлийг цаашид давтан 

гаргахгүй төсвийг үр 

ашигтай, хэмнэлттэй 

зарцуулах зөвлөмжийг үйл 

ажиллагаандаа 

хэрэгжүүлэн ажиллана

19
Удирдлагад шийдвэргүй урамшуулал 

олгосон

НББТХуулийн 4.1.2 "санхүүгийн тайлан нь 

үнэн зөв, бармит материал, бодит тоо, 

мэдээнд үндэслэх" заалтыг зөрчсөн

1 200,0          1 200,0       1 200,0   -                   

ХАААлба 1,200.0 

мянган төгрөгийг 

2015.05.29-ны өдөр 

төлж барагдуулсан

20 Зориулалт бусаар зарцуулсан 23 508,7        23 508,7     237,2      23 271,5      -                   

ИТХурал 237.2 

мянган төгрөгийг энэ 

6 сард багтаан 

барагдуулна

ГХУСАЗЗөвлөл 8,124.0 

мянган төгрөг, Татварын 

хэлтэс 15,147.5 мянган 

төгрөгийн зөрчлийг цаашид 

давтан гаргахгүй төсвийг үр 

ашигтай, хэмнэлттэй 

зарцуулна.

Сангийн сайдын 2006 оны 388, Сангийн 

сайдын 2014 оны 369 тоот тушаалуудаар 

батлагдсан "Нягтлан бодох бүртгэлийн 

дансны заавар", зааварт оруулсан нэмэлт 

өөрчлөлтүүдийн холбогдох заалтууд

Үндсэн 

хөрөнгө

Зардал

Төсвийн тухай хуулийн 6.4.1 "төсвийг үр 

ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж, 

зарцуулах" заалтыг зөрчсөн



21
Гадаад 

томилолт
Итали 10 242,6        10 242,6     10 242,6      -                   

ЗДТГазар 10,242.6 мянган 

төгрөгийн зөрчлийг цаашид 

давтан гаргахгүй төсвийг үр 

ашигтай, хэмнэлттэй 

зарцуулах зөвлөмжийг үйл 

ажиллагаандаа 

хэрэгжүүлэн ажиллана

22 Зардал
Сургалтын төлбөр төлсөн /магистр, 

бакалавр/

ЗГ-ын 218-р тогтоолын 29."төрийн албан 

хаагчийг 90 хүртэл хоногийн хугацаагаар 

эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийн дагуу 

"төрийн хөрөнгө"-өөр давтан сургах, 

мэргэжлийг нь дээшлүүлэхэд түүний эрхэлж 

байгаа албан тушаалын цалинг олгоно", ЗГ-

ын 2014 оны 147-р тогтоолын 2. "улсын 

төсвийн татаас, орон нутгийн төсвийн урсгал 

зарлыг 20-иос доошгүй хувиар бууруулах" 

гэсэн заалтуудыг зөрчсөн

14 013,0        14 013,0     14 013,0 -                   

ЗДТГазар 11,113.0 

мянган төгрөг, 

ИТХурал -2,900.0 

мянган төгрөгийн 

зөрчлийг энэ 6 сар 

багтаан барагдуулна.

23
Гадаад 

томилолт

Гадаад томилолтоор ажиллуулсан тайлан 

байхгүй

ЗГ-ын 1995 оны 218-р тогтоолоор 

батлагдсан төрийн албан хаагчид нөхөн 

төлбөр олгох журмын 3. албан томилолтын 

зардал "...3.1.1 Албан томилолтын зардлын 

тооцоог ирснээсээ хойш ажлын 5 өдөрт 

багтаан гүйцэтгэсэн ажлынхаа үр дүнг албан 

томилолт олгосн удирдах дээд шатны 

байгууллага буюу албан тушаалтанд 

танилцуулан томилолтын үнэмлэх дээрээ 

гарын үсэг зуруулж, томилолтоор 

ажилласан хугацааг батлуулан байр, 

уналгын хөлс төлсөн баримтыг бүрдүүлсний 

үндсэн дээр хийж дуусгана" заалтыг зөрчсөн

57 629,7        57 629,7     57 629,7      -                   

ИТХурал 57,629.7 мянган 

төгрөгийн зөрчлийг цаашид 

давтан гаргахгүй  стандарт, 

журмын дагуу данс 

бүртгэлээ хөтлөн 

ажиллана.

24 Албан томилолт илүү тооцож олгосон

Сангийн сайдын 2011 оны 6-р сарын 14-ны 

өдрийн 132-р тушаалаар "Дотоод 

томилолтын зардлын хэмжээг шинэчлэн 

тогтоох тухай" тогтоолыг зөрчсөн

116,0             116,0          116,0      -                   

ХХТөв 116.0 мянган 

төгрөгийг 2015.05.29-

ны өдөр төлж 

барагдуулсан.

25 Унааны зардал хэтрүүлсэн

МУ-ын ЗГ-ын 2007 оны 349-р тогтоолын 2-д 

"…албан ажлын хэрэгцээний автомашин 

хэрэглэх эрх бүхий албан тушаалтан 

суудлын автомашиныг хотын дотор ажлын 

хоногт дундажаар 50км, ...байхаар 

тогтоосугай" гэж тогтоосныг хэрэгжүүлж 

ажиллаагүй байна.

3 123,8          3 123,8       3 123,8        -                   

ИТХурал 3,123.8 мянган 

төгрөгийн зөрчлийг  

цаашид давтан гаргахгүй  

дүрэм, журмын дагуу 

хэрэгжүүлэн ажиллана.

26 Лимит хэтрүүлсэн

ЗГ-ын 2002 оны 120-р тогтоолын 1-р 

хавсралт 1.2-д "албан ажлын хэрэгцээний 

гар утас хэрэглэх эрх бүхий албан 

тушаалтан 130.0 мянган төгрөгөөс илүүгүй 

үнэтэй гар утас хэрэглэх бөгөөд гар утасны 

сарын нийт хэрэглээний зардал 65.0 мянган 

төгрөгт багтана" тогтоосныг хэрэгжүүлж 

ажиллаагүй байна

701,9             701,9          701,9      -                   

ИТХурал 701.9 

мянган төгрөгийг энэ 

6 сард багтаан 

барагдуулна

27 Албан томилолт илүү тооцож олгосон

Сангийн сайдын 2011 оны 188-р тоот 

"гадаад томилолтын зардлын хэмжээг 

шинэчлэн батлах тухай" тушаалын 

хавсралтад заасан зардлыг доллараар 

тооцож олгох заалтыг зөрчсөн

3 676,5          3 676,5       3 676,5   -                   

ИТХурал 3,676.5 

мянган төгрөгийг энэ 

6 сард багтаан 

барагдуулна

Төсвийн тухай хуулийн 6.4.1 "төсвийг үр 

ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж, 

зарцуулах" заалтыг зөрчсөн

Зардал



28
Дотоод томилолтын зардал батлагдаагүй 

байхад зардал гаргасан
19 666,7        19 666,7     19 666,7      -                   

ИТХурал 19,666.7 мянган 

төгрөгийн зөрчлийг цаашид 

давтан гаргахгүй төсвийг үр 

ашигтай, хэмнэлттэй 

зарцуулах зөвлөмжийг үйл 

ажиллагаандаа 

хэрэгжүүлэн ажиллана

29 Анхан шатны баримтын бүрдэл дутуу

НББТХуулийн 20.1. "нягтлан бодогчийн үйл 

ажиллагаанд дараах зүйлийг хориглоно... 

201.17. анхан шатны баримт бүрдүүлээгүй, 

заавал хөтлөх ѐстой журнал, ерөнхий 

дэвтэр, дэлгэрэнгүй бүртгэлийн дэвтрийг 

хөтлөөгүй байх" заалтыг зөрчсөн

78 136,0        78 136,0     78 136,0      -                   

ГХУСАЗЗөвлөл 6,500.0 

мянган төгрөг, Гэрэлтүүлэг 

тохижилт үйлчилгээний 

тасаг  1,440.0 мянган 

төгрөг, Баянгол шинэ өргөө 

ОНӨААТҮГ 70,196.0 мянган 

төгрөгийн зөрчлийг цаашид 

давтан гаргахгүй стандарт, 

журмын дагуу данс 

бүртгэлээ хөтлөн 

ажиллана.

30 Нөөц 75 657,4        75 657,4     75 657,4      -                   

ЗД-ын нөөц хөрөнгө 

75,657.4 мянган төгрөгийн 

зөрчлийг цаашид давтан 

гаргахгүй стандарт, журмын 

дагуу данс бүртгэлээ 

хөтлөн ажиллана.

31 Анхан шатны баримтын бүрдэл дутуу

НББТХуулийн 7.7 "анхан шатны баримтгүй 

ажил гүйлгээг бүртгэл, тайланд тусгахыг 

хориглоно" заалтыг зөрчсөн

1 000,0          1 000,0       1 000,0   -                   

Баянгол шинэ өргөө 

ОНӨААТҮГ-1,000.0 

мянган төгрөгийг 

2015.05.29-ны өдөр  

төлж барагдуулсан

32 Шатахууны зардлыг илүү тооцсон

Дэд бүртцийн сайдын 2004 он 19-р 

тушаалаар батлагдсан "автомашины 

шатахуун зарцуулалтын жишиг норм батлах 

тухай журам"*ын 7-р хавсралт "автомашин 

шатахуун зарцуулалтын нормыг тооцох 

заавар"-ын 1.4 "шатахуун зарцуулалтын 

жишиг нормыг аж ахуйн нэгж, байгууллага, 

иргэд боломжтой гэж үзвэл үндсэн 

нормоор..." заалтыг хэрэгжүүлээгүй

145 191,1      145 191,1   145 191,1    -                   

Баянгол шинэ өргөө 

ОНӨААТҮГ-145,191.1 

мянган төгрөгийн зөрчлийг 

цаашид давтан гаргахгүй 

стандарт, журмын дагуу 

данс бүртгэлээ хөтлөн 

ажиллана.

33

"Баянгол шинэ өргөө" ОНӨААТҮГ тайлант 

онд БНХАУ-аас оруулж ирсэн сэлбэг 

хэрэгсэлд НӨАТ-ын 10,257.7 мянга, 

гаалын татварын 4,884.6 мянга нийт 

15,142.3 мянган төгрөгийг төлсөн эсэх нь 

тодорхойгүй байна.

НӨАТ-ын хуулийн 7.1.3 "худалдах, хэрэглэх 

буюу ашиглах зориулалтаар гадаад улсаас 

МУ-ын нутаг дэвсгэрт импортолсон бүх 

төрлийн бараа", гаалийн тариф, гаалийн 

татварын тухай хуулийн 35.1 "гаалийн нутаг 

дэвсгэрт оруулах, эсхүл түүнээс гаргах 

бараанд гаалийн болон бусад татвар 

ногдуулах бөгөөд энэ заалт нь гаалийн 

болон бусад татвараас чөлөөлөгдөх 

бараанд нэгэн адил хамаарна"заалтыг 

зөрчсөн

15 142,3        15 142,3     15 142,3      -                   

Баянгол шинэ өргөө 

ОНӨААТҮГ-15,142.3 

мянган төгрөгийн зөрчлийг 

цаашид давтан гаргахгүй 

хууль, журмын дагуу данс 

бүртгэлээ хөтлөн 

ажиллана.

Зардал

Зардал



34 НДШ дутуу суутгасан

Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 16.1 

"ажил олгогч нь даатгуулагчийн төлбөл 

зохих нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 

түүнд хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах 

орлого олгох бүртээ энэ хуулийн 15.1 заасан 

хувь хэмжээгээр тооцон суутгаж, тухайн 

сард нь багтаан нийгмийн даатгалын 

сангийн дансанд шилжүүлнэ" гэсэн заалтыг 

зөрчсөн

15 071,7        15 071,7     15 071,7 -                   

Баянгол шинэ өргөө 

ОНӨААТҮГ-15,071.7 

мянган төгрөгийг 

2015.05.29-ны өдөр  

төлж барагдуулсан

35 нөөц 1 132,0          1 132,0       1 132,0   -                   

ЗД нөөц хөрөнгө 

1,132.0 мянган 

төгрөгийг  6-р сарын 

22-нд барагдуулсан

36 Зардал ХХОАТ дутуу суутгасан

ХХОАТ-ын тухай хуулийн 12.1 "Үйл 

ажиллагааны орлогод хуулийн этгээд 

байгуулахгүйгээр бие даан мэргэжлийн 

үйлчилгээ, үйлдвэрлэл, арилжаа эрхэлж 

олсон дараах орлогыг хамруулна. 12.1.2 

"хувиараа ажил гүйцэтгэх, бүтээгдэхүүн 

үлйдвэрлэх, борлуулах, үйлчилгээ үзүүлэх 

зэргээр олсон үйлдвэрлэл, арилжааны 

орлого" заалтыг зөрчсөн

5 796,6          5 796,6       5 796,6   -                   

ИТХурал 470.0 

мянган төгрөгийг энэ 

6 сард багтаан төлнө. 

Баянгол шинэ өргөө 

ОНӨААТҮГ-5,326.6 

мянган төгрөгийг 

2015.05.29-ны өдөр  

төлж барагдуулсан

8 594 482,0   7 914 975,9  679 506,1   48 249,1 631 257,0    -          7 914 975,9     48 249,1                     631 257,0                             

             БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТААР ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ИЛЭРСЭН ЗӨРЧЛИЙН ЖАГСААЛТ

ЗалруулсанЗалруулагдаагүй Акт
Албан 

шаардлага
Зөвлөмж Залруулсан Акт Албан шаардлага

1

Төсвийн гүйцэтгэлийн тайланд бусад эх 

үүсвэрээс орж ирсэн болон төвлөрүүлэх 

шилжүүлгийн 93.743.8 мянган төгрөгийн 

орлого, зарлагыг тохируулаагүй

Сангийн сайдын 2008 оны 9-р тушаалын 1-р 

хавсралтаар батлагдсан "Төсвийн 

гүйцэтгэлийн тайлан гаргах аргачилсан 

заавар"-ын 2.8, 3.2 дах заалттай нийцэхгүй 

байна.

93 743,8        93 743,8       -             93 743,8          

2

Үр дүнгийн тайланд үндсэн хөрөнгө 

данснаас хассан гарзыг 2.387.2 мянган 

төгрөгөөр дутуу, 28.700.0 мянган 

төгрөгөөр илүү, элэгдлийн зардлыг 5,211.0 

мянган төгрөгөөр илүү бүртгэсэн

36 298,2        36 298,2       -             36 298,2          

3

Мөнгөн гүйлгээний тайланд 13,348.0 

мянган төгрөгийн зардал дутуу, 1,042.8 

мянган төгрөгийн орлого, зардал илүү 

тусгасан

14 390,8        14 390,8       -             14 390,8          

4

Санхүүгийн тайланд хуримтлагдсан 

элэгдлийг 7,011.0 мянган төгрөгөөр дутуу, 

үндсэн хөрөнгийг 9,901.4 мянган төгрөгөөр 

дутуу, Засгийн газрын сан дансыг 38,251.4 

мянган төгрөгөөр дутуу, 25,112.5 мянган 

төгрөгөөр илүү тайлагнасан.

80 276,3        80 276,3       -             80 276,3          

5
Үнэ төлбөргүй ирсэн 5,428.9 мянган 

төгрөгийн үндсэн хөрөнгийг худалдаж 

авснаар тайлагнасан

5 428,9          5 428,9         -             5 428,9            

6
ӨЭМТ өмчийн өөрчлөлтийн тайланд 

тайлант үеийн үр дүнг 3,587.5 мянган 

төгрөгөөр дутуу тайлагнасан

3 587,5          3 587,5         -             3 587,5            

7
авлагын эхний үлдэгдлийг БМ-ийн 

үлдэгдлээр буруу тайлагнасан
10 022,8        10 022,8       -             10 022,8          

Авлага

НББТХуулийн 19.1."Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын нягтлан бодогч нь дараах эрх, 

үүрэгтэй байна: 19.1.4 ..бэлтгэн нийлүүлэгч, 

худалдан авагтай тогтоосон хугацаанд 

тооцоо нийлж, үлдэгдлийг баталгаажуулж, 

баримтжуулах " гэсэн заалттай нийцэхгүй

Зардал

Баянгол дүүргийн орон нутгийн төсөвт байгууллагын нийт дүн

№
Дансны 

нэр
Зөрчлийн утга Хуулийн заалт

Алдаа, 

зөрчлийн 

дүн /мян.төг/

Үүнээс Тайлбар

Санхүүгийн 

тайлагнал
Сангийн сайдын 2006 оны 388 тоот 

тушаалаар батлагдсан "нягтлан бодох 

бүртгэлийн заавар"-ын холбогдох 

заалтуудыг зөрчсөн



8
Урьдчилж гарсан зардлыг авлагаар 

бүртгээгүй
4 212,8          4 212,8         -             4 212,8            

9
Авлагын үлдэгдлийг илүү /зөрүүтэй/ 

тайлагнасан
332,0             332,0            -             332,0               

10
Бараа материалд орлого аваагүй шууд 

зардалд бүртгэсэн
15 099,8        3 997,6         11 102,2     11 102,2      3 997,6            

Өрхийн 4 эмнэлэг  

Эрхэмжаргалан-1,114.0, Их-

Амгалан-5,100.0, Мөнх-

Увидас-1,497.5, 

Ариунчанар-3,390.7 мянган 

төгрөгийн зөрчлийг цаашид 

давтан гаргахгүй стандарт 

журмын дагуу данс 

бүртгэлээ хөтлөн 

ажиллана. 

11
Үнэгүй ирсэн бараа материалыг орлогод 

аваагүй
26 866,6        26 866,6       -             26 866,6          

12
БМ тайлан гаргаагүй шаардах хуудсаар 

зарлага гаргадаггүй
10 839,8        10 839,8     10 839,8      -                   

Өрхийн 3 эмнэлгийн Түмэн-

Энх-1,044.3, Ариунчанар 

6,224.6, Манай эмнэлэг 

3,570.9 мянган төгрөгийн 

зөрчлийг цаашид давтан 

гаргахгүй стандарт журмын 

дагуу данс бүртгэлээ 

хөтлөн ажиллана. 

13
Шатахууны замын хуудас хөтлөөгүй 

тайлан гаргаж тооцоо бодоогүй
3 561,9          3 561,9       3 561,9        -                   

Өрхийн 3 эмнэлгийн 

Дэшигдун-950.0, Угтахуй 

966.3, Мөнх-Үжин-1,645.6 

мянган төгрөгийн зөрчлийг 

цаашид давтан гаргахгүй 

стандарт журмын дагуу 

данс бүртгэлээ хөтлөн 

ажиллана. 

14
Хангамжийн материалыг нярав орлого авч 

тайлан гаргаагүй
4 014,0          4 014,0       4 014,0        -                   

66-р цэцэрлэг 4,014.0 

мянган төгрөгийн зөрчлийг 

цаашид давтан гаргахгүй 

стандарт журмын дагуу 

данс бүртгэлээ хөтлөн 

ажиллана. 

15
Зарцуулсан бараа материалыг зардлаар 

тайлагнаагүй
5 781,9          2 235,8         3 546,1       3 546,1        2 235,8            

Шар дэгд өрхийн эмнэлэг 

2,235.8 мянган төгрөгийн 

зөрчлийг цаашид давтан 

гаргахгүй стандарт журмын 

дагуу данс бүртгэлээ 

хөтлөн ажиллана.

16
Үндсэн 

хөрөнгө
Хөрөнгө шууд зардалд бүртгэсэн 1 500,0          1 500,0         -             1 500,0            

17
Туслах ҮА-ны давсан орлогыг 

зөвшөөрөлгүй зарцуулсан
9 360,2          9 360,2       9 360,2        -                   

13-р сургууль 9,360.2 

мянган төгрөгийн зөрчлийг 

цаашид давтан гаргахгүй 

батлагдсан төсвийн 

хүрээнд зарцуулах 

зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн 

ажиллана.

Авлага

НББТХуулийн 19.1."Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын нягтлан бодогч нь дараах эрх, 

үүрэгтэй байна: 19.1.4 ..бэлтгэн нийлүүлэгч, 

худалдан авагтай тогтоосон хугацаанд 

тооцоо нийлж, үлдэгдлийг баталгаажуулж, 

баримтжуулах " гэсэн заалттай нийцэхгүй

Бараа 

материал

Санхүү, эдийн засгийн сайд, Үндэсний 

статистикийн газрын даргын 2002 оны 

171/111 тоот тушаалаар батлагдсан 

"Өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, 

байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх анхан 

шатны бүртгэлийн маягтыг нөхөн заавар"-ын 

6."шаардах хуудас: Материалын үнэ бүхий 

зүйлсийг байгууллагын үйлдэврлэл, дотоод 

хэрэгцээнд ...." 9.Бараа материалын тайлан: 

"Бараа материалын тайланг агуулахын 

нярав, эд хариуцагч нь аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын бүртгэлийн бодлогын баримт 

бичигт заасан хугацаанд агуулахын бүртгэлд 

үндэслэн материалын нэр төрөл тус бүрийн 

тоо хэмжээгээр нэгтгэн гаргана. Бараа 

материалын тайланг нярав, эд хариуцагч 

нар дээр хөтлөгдөж буй агуулахын 

бүртгэлтэй тулган шалгаж хүлээж авна." 

заалтуудыг зөрчсөн.

Орлого
Төсвийн тухай хуулийн 41.2.2 "батлагдсан 

төсвийн хүрээнд зарлага гаргах" заалтыг 

зөрчсөн



18
Өөрийн орлогыг нэмэлт дансанд 

төвлөрүүлж зарцуулсан
21 529,7        21 529,7     21 529,7      -                   

73-р сургууль 20,300.0, 93-

р сургууль 1,229.7 мянган 

төгрөгийн зөрчлийг цаашид 

давтан гаргахгүй, зохих 

журмын дагуу төсөвт 

төвлөрүүлэн зарцуулах 

зөвлөмжийн дагуу 

ажиллана.

19 Түрээсийн орлого дутуу төвлөрүүлсэн 5 032,6          5 032,6       5 032,6   -                   

47-р сургууль 670.9 

мянган төгрөгийг 

2015.05.28-нд, 

Эрдмийн өргөө 

сургууль 1,159.2 

мянган төгрөгийг 

2015.05.28-нд,  13-р 

сургууль 726.7 

мянган төгрөгийг 

2015.05.26-нд,  20-р 

сургууль 538.9 

мянган төгрөгийг 

2015.05.30-нд , 51-р 

сургууль 370.4 

мянган төгрөгийг 

2015.06.15-ны дотор 

төлнө. 40-р сургууль 

1,566.5 мянган 

төгрөгийн 783.3 

мянган төгрөгийг  

2015.05.28-нд үлдсэн 

төлбөрийг 6-р сард 

багтаан барагдуулна.

20 Үр ашиггүй зардал

ЗГ-ын 2014 оны 147-р тогтоол "төсвийг 

хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга 

хэмжээний тухай" тогтоол, СС-ийн 2014 оны 

122 тоот "төсвийн хэмнэлтийн горимд 

шилжих тухай" тушаалын холбогдох заалтыг 

хэрэгжүүлээгүй

4 046,5          4 046,5       4 046,5        -                   

20-р сургууль 4,046.5 

мянган төгрөгийн зөрчлийг 

цаашид давтан гаргахгүй, 

төсвийг үр ашигтай, 

хэмнэлттэй зарцуулах 

зөвлөмжийг үйл 

ажиллагаандаа 

хэрэгжүүлэн ажиллана

21
Хичээл заагаагүй байхад илүү цаг 

олгосон, хариуцлагатай жижүүрт илүү цаг 

олгосон

Төсвийн тухай хуулийн 6.4.1 "төсвийг үр 

ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж, 

зарцуулах" заалтыг зөрчсөн

10 184,4        10 184,4     10 184,4 -                   

Монгени цогцолбор 

сургууль 6,618.5 

мянган төгрөгийг 

актыг 6 сард багтаан 

төлнө, 20-р сургууль 

3,565.9 мянгөн 

төгрөгийн зөрчлийг 

албан бичгээр хариу 

тайлбар хүргүүлсэн.

22
Удирдлагад шийдвэргүй урамшуулал 

олгосон, сургууль з/зэрэг

НББТХуулийн 4.1.2 "санхүүгийн тайлан нь 

үнэн зөв, бармит материал, бодит тоо, 

мэдээнд үндэслэх" заалтыг зөрчсөн

482,4             482,4          482,4      -                   

Монгени цогцолбор 

сургууль 333.1 

мянган төгрөг, 34-р 

цэцэрлэг 149.3 

мянган төгрөгийн 

актыг 6 сард багтаан 

төлнө.

Орлого
Төсвийн тухай хуулийн 41.2.2 "батлагдсан 

төсвийн хүрээнд зарлага гаргах" заалтыг 

зөрчсөн

Зардал



23
Сургалтын төлбөр төлсөн /магистр, 

бакалавр/

ЗГ-ын 218-р тогтоолын 29."төрийн албан 

хаагчийг 90 хүртэл хоногийн хугацаагаар 

эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийн дагуу 

"төрийн хөрөнгө"-өөр давтан сургах, 

мэргэжлийг нь дээшлүүлэхэд түүний эрхэлж 

байгаа албан тушаалын цалинг олгоно", ЗГ-

ын 2014 оны 147-р тогтоолын 2. "улсын 

төсвийн татаас, орон нутгийн төсвийн урсгал 

зарлыг 20-иос доошгүй хувиар бууруулах" 

гэсэн заалтуудыг зөрчсөн

948,1             948,1          948,1      -                   

86-р цэцэрлэг 948.1 

мянган төгрөгийг 

2015.05.26-нд 

барагдуулсан.

24 Анхан шатны баримтын бүрдэл дутуу

НББТХуулийн 20.1 нягтлан бодогчийн үйл 

ажиллагаанд дараах зүйлийг хориглоно. 

20.1.7 "анхан шатны баримт бүрдүүлээгүй, 

заавал хөтлөх ѐстой журнал, ерөнхий 

дэвтэр, дэлгэрэнгүй бүртгэлийн дэвтрийг 

хөтлөөгүй байх" заалтыг зөрчсөн

39 497,3        39 497,3     39 497,3      -                   

Сэтгэмж сургууль 9,501.7, 

13-р сургууль-13,595.0, 66-

р цэцэрлэг 15,412.0, гурван 

санчир өрхийн эмнэлэг 

988.6 мянган төгргийг 

зөрчлийг цаашид давтан 

гаргахгүй стандарт журмын 

дагуу данс бүртгэлээ 

хөтлөн ажиллана. 

25
Оны эхний үлдэгдлийг зөвшөөрөлгүй 

зарцуулсан
10 045,3        10 045,3     10 045,3      -                   

38-р сургууль 10,045.3 

мянган төгрөгийн зөрчлийг 

цаашид давтан гаргахгүй 

стандарт журмын дагуу 

данс бүртгэлээ хөтлөн 

ажиллана. 

26 ХХОАТ дутуу суутгасан

ХХОАТ-ын тухай хуулийн 12.1 "Үйл 

ажиллагааны орлогод хуулийн этгээд 

байгуулахгүйгээр бие даан мэргэжлийн 

үйлчилгээ, үйлдвэрлэл, арилжаа эрхэлж 

олсон дараах орлогыг хамруулна. 12.1.2 

"хувиараа ажил гүйцэтгэх, бүтээгдэхүүн 

үлйдвэрлэх, борлуулах, үйлчилгээ үзүүлэх 

зэргээр олсон үйлдвэрлэл, арилжааны 

орлого" заалтыг зөрчсөн

3 634,8          3 634,8       3 634,8   -                   

 47-р сургууль 95.0 

мянган төгрөгийг 

2015.05.27-нд, 

Эрдмийн ундраа 

сургууль 492.9 

мянган төгрөгийг 

2015.01.29-нд, 113-р 

сургууль 1,700.3 

мянган төгрөгийг 

2015.04.28-нд, 

Угтахуй 216.0 мянган 

төгрөгийг 2015.05.28-

нд, Гурвансанчир 

282.0 мянган 

төгрөгийг 2015.03.03-

нд, Учирахуй 724.8 

мянган төгрөгийг 

2015.05.28-нд, 

Эрхэмжаргалан 123.8 

мянган төгрөгийг 

2015.05.28-нд  

барагдуулсан

420 718,4      282 893,1     137 825,3   20 282,3 117 543,0    -          282 893,1        20 282,3                     117 543,0                             

9 015 200,4   8 197 869,0  817 331,4   68 531,4 748 800,0    -          8 197 869,0     68 531,4                     748 800,0                             

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА                                     Д.ДЭЛГЭРМАА

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ                                                                      Д.ДОЛГОРМАА

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН БҮГД ДҮН

Зардал

Баянгол дүүргийн тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагын нийт  дүн


