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 Баянгол дүүргийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитаар нийт 
9,015,200.1 мянган төгрөгийн алдаа, зөрчил илэрснээс аудитын явцад 8,197,869.0 
мянган төгрөгийн зөрчлийг залруулж, 78,774.0 мянган төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн 
акт тогтоож,  738,557.1 мянган төгрөгийн зөрчилд албан шаардлага авч, нийт зөрчлийг 
цаашид давтан гаргахгүй байх зөвлөмж авсан. Үүнд:  
 
  Нэг. Орон нутгийн төсвийн байгууллагууд 
 
1.Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал  нийт 178,825.8 мянган төгрөгийн зөрчил илэрсний 
25,678.8 мянган төгрөгийн зөрчлийг аудитын явцад залруулж, 145,161.4 мянган 
төгрөгийн зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх албан шаардлага авч 7,985.6 
мянган төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн акт тавигдсныг барагдуулах ажлыг зохион 
байгуулан ажиллаж байна. 
 
 Үр ашиггүй зардал гаргасан  64,741.5 мянган төгрөг, дотоод томилолтын зардал 

батлагдаагүй байхад 19,666.7 мянган төгрөгийн зардал гаргасан, анхан шатны 
бүрдэл дутуу баримтаар 57,629.4 мянган төгрөгийн гүйлгээ хийсэн, ажлын 
хэрэгцээний автомашин хэрэглэх эрх бүхий албан тушаалтнууд тээвэр 
шатахууны зардлын нормативыг 3,123.8 мянган төгрөгөөр хэтрүүлсэн зэрэг нийт 
145,161.4 мянган төгрөгийн зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх албан 
шаардлага авч төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулах зөвлөмжийг үйл 
ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
 

 Зориулалт бусаар зарцуулсан 237.2 мянган төгрөг, сургалтын төлбөр төлсөн 
2,900.0 мянган төгрөг, гар утасны хэрэглээний зардлыг 701.9 мянган төгрөгөөр 
илүү зарцуулсан, гадаад томилолтын зардлыг еврогоор тооцож 3,676.5 мянган 
төгрөг илүү олгосон, хувь хүмүүсээр гүйцэтгүүлсэн бараа, ажил үйлчилгээний 
хөлснөөс 470.0 мянган төгрөгийн татвар суутгаагүй зэрэг нийт 7,985.6 мянган 
төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн акт тавигдсаныг энэ 6 сард багтаан 
барагдуулахыг   холбогдох ажилтанд үүрэг болгон ажиллаж байна. 

 
2.Засаг даргын тамгын газар нь нийт 4,845,206.1 мянган төгрөгийн зөрчил илэрсний 
4,787,182.0 мянган төгрөгийн зөрчлийг аудитын явцад залруулж, 46,911.1 мянган 
төгрөгийн зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх албан шаардлага авч, 11,113.0 
мянган төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн акт тавигдсаныг энэ 6 сард багтаан 
барагдуулахыг холбогдох ажилтанд үүрэг болгон ажиллаж байна. 
 
 ЗДТГазрын 2003 оны 10,664.0 мянган төгрөгийн марк-2 автомашин дутагдсан, 

26,004.5 мянган төгрөгийн өөрийн орлогыг нэмэлт санхүүжилтийн дансаар 
дамжуулан шууд зарцуулсан, СТСХэлтийн дарга Итали улсад зохион 
байгуулсан Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын зөвлөгөөнд оролцоход 10,242.6  
мянган төгрөгийг зарцуулсан зэрэг 46,911.1 мянган төгрөгийн зөрчилд  албан 
шаардлага авч төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулах зөвлөмжийг үйл 
ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллана. 
 



 Сургалтын төлбөрт 11,113.0 мянган төгрөгийг төлсөн зөрчилд төлбөрийн акт 
тавигдсаныг энэ 6 сард багтаан барагдуулахыг холбогдох ажилтанд үүрэг 
болгон ажиллаж байна 
 

  3. Засаг даргын нөөц хөрөнгө нь нийт 148,204.8 мянган төгрөгийн зөрчил 
илэрсний 143,312.8 мянган төгрөгийн зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх албан 
шаардлага авч, 4,892.0 мянган төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн акт тавигдсаныг энэ 6 
сард багтаан барагдуулахыг холбогдох ажилтанд үүрэг болгон ажиллаж байна. 
 
 Үр ашиггүй 67,655.4 мянган төгрөгийн зардал гаргасан, анхан шатны бүрдэл 

дутуу баримтаар 75,657.4 мянган төгрөгийн гүйлгээ хийсэн зэрэг зөрчилд албан 
шаардлага авч төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулах зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэн ажиллана. 
 

 3,760.0 мянган төгрөгийн бэлэн мөнгөний эцсийн үлдэгдлийг тайлагнаагүй, хувь 
хүмүүсээр гүйцэтгүүлсэн бараа, ажил үйлчилгээний хөлснөөс 1,132.0 мянган 
төгрөгийн татвар суутгаагүй зөрчилд төлбөрийн акт тавигдсаныг энэ 6 сард 
багтаан барагдуулахыг   холбогдох ажилтанд үүрэг болгон ажиллаж байна 
 

4.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын зөвлөл нь нийт 14,624.0 мянган төгрөгийн 
зөрчилд  цаашид давтан гаргахгүй байх албан шаардлага авч зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэн ажиллана. 
 
5. Татварын хэлтэс 15,147.5 мянган төгрөгийг зориулалт бус зарцуулсан зөрчилд 
албан шаардлага авч төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулах зөвлөмжийг үйл 
ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллана. 

 
6.Гэрэлтүүлэг, тохижилт үйлчилгээний тасаг нь нийт 5,014.2 мянган төгрөгийн зөрчил 
илэрсний 2,030.0 мянган төгрөгийн зөрчлийг аудитын явцад залруулж, 1,440.0 мянган 
төгрөгийн зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх албан шаардлага авч, 1,544.2 
мянган төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн акт тавигдсаныг энэ 6 сард багтаан 
барагдуулахыг холбогдох ажилтанд үүрэг болгон ажиллаж байна. 
 
 Анхан шатны бүрдэл дутуу баримтаар 1,440.0 мянган төгрөгийн гүйлгээ хийсэн 

зөрчилд албан шаардлага авч төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулах 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллана. 
 

 1,544.2 мянган төгрөгийг зориулалт бус зарцуулсан  зөрчилд төлбөрийн акт 
тавигдсаныг энэ 6 сард багтаан барагдуулахыг  холбогдох ажилтанд үүрэг 
болгон ажиллаж байна. 

 
7. Дотоод аудитын алба 2,352.8 мянган төгрөгийн бараа материалд оролого аваагүй 
шууд зардалд бүртгэсэн зөрчилд албан шаардлага авч цаашид давтан гаргахгүй 
стандарт, журмын дагуу данс бүртгэлээ хөтлөн ажиллана. 
 
8.Худалдан авах ажиллагааны алба нийт 9,959.4 мянган төгрөгийн зөрчил илэрсний 
8,759.4 мянган төгрөгийн зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх албан шаардлага 
авч, 1,200.0 мянган төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн акт тавигдсаныг барагдуулах ажлыг 
зохион байгуулан ажиллаж байна. 
 
 Бараа материалын тайлан гаргаагүй, шаардах хуудсаар зарлагадаагүй 6,939.4 

мянган төгрөг, шатахууны замын хуудас хөтлөөгүй 1,460.0 мянган төгрөг, 360.0 
мянган төгрөгийн үндсэн хөрөнгийг бараа материалын дансанд бүртгэж 



тайлагнасан зөрчлүүдэд албан шаардлага авч цаашид давтан гаргахгүй 
стандарт, журмын дагуу данс бүртгэлээ хөтлөн ажиллана. 
 

 Үр дүнгийн урамшууллыг буруу тооцож 1,200.0 мянган төгрөг илүү олгосон 
зөрчилд төлбөрийн акт тавигдаж 2015.05.29-нд төлж барагдуулсан. 

 
9.Хүүхэд хөгжлийн төв дотоод томилолтыг зардлыг буруу тооцож 116.0 мянган 
төгрөгийг илүү олгосон зөрчилд төлбөрийн акт тавигдаж 2015.05.29-нд төлж 
барагдуулсан. 
 
  Хоёр.Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагууд  
 
1.Бараа материалыг орлогод бүртгээгүй, зарцуулсан, бараа материалыг зардалд 
тусгаагүй  66-р цэцэрлэг 4,014.0 мянган төгрөг, өрхийн эмнэлгийн нийт 14,648.3 
мянган төгрөгийн зөрчилд албан шаардлага авч цаашид давтан гаргахгүй байх 
зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллана.  /шар дэгд 3,546.1, 
ариунчанар 3,390.7, мөнх удивас 1,497.5, эрхэмжаргалан 1,114.0, их амгалан 5,100.0 / 
 
2.38-р сургууль 10,045.3 мянган төгрөгийн оны эхний үлдэгдлийг, 13-р сургууль туслах 
үйл ажиллагааны орлого 9,360.2 мянган төгрөгийг зөвшөөрөлгүй зарцуулсан зөрчилд 
албан шаардлага авч цаашид батлагдсан төсвийн хүрээнд захиран зарцуулж байх 
зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллана. 
 
3.Анхан шатны бүрдэл дутуу баримтаар 39,497.3 мянган төгрөгийн гүйлгээ /66-р 
цэцэрлэг 15,412.0, сэтгэмж сургууль 9,501.7, 13-р сургууль 13,595.0, гурвансанчир 
988.6/ хийсэн зөрчилд албан шаардлага авч цаашид анхан шатны баримтын бүрдэл 
тавих хяналтыг сайжруулах зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллана. 
 
4.Тайлангийн хугацаанд нийт 18,399.3 мянган төгрөгийн бараа материалын тайлан 
гаргаагүй, шаардах хуудсаар зарлага гаргаагүй /түмэн энх 1,044.3, дэшиг дун 950.0, 
ариунчанар 6,224.6, манай эмнэлэг 3,570.9/, шатахууны замын хуудас хөтлөөгүй 
/угтахуй 966.3, мөнх үжин 1,645.6/ бараа материалын дансаар дамжуулаагүй, зардалд 
шууд бүртгэсэн 93-р сургууль 3,997.6 мянган төгрөгийн зөрчилд албан шаардлага авч 
цаашид бараа материалын анхан шатны баримтыг бүрэн бүрдүүлж, тайланг цаг 
хугацаанд гаргаж байх зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллана. 
 
5.20-р сургууль 4,046.5 мянган төгрөгийн үр ашиггүй зардал гаргасан зөрчилд албан 
шаардлага авч цаашид давтан гаргахгүй байх зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа 
хэрэгжүүлэн ажиллана. 
 
6.Монгени сургуулийн сургалтын менежерүүд хичээл заасанг нотлох анхан шатны 
баримтгүйгээр 6,951.6 мянган төгрөгийн илүү цагийн хөлс тооцож  олгосон зөрчилд 
төлбөрийн акт тавигдаж 6-р сард барагдуулан ажиллана.  
 
7.20-р сургуулийн захирал сургалтын менежер, ерөнхий нягтлан бодогч нарт сар бүр 
сургуулийн хариуцлагатай жижүүр хийсэн гэж 3,565.9 мянган төгрөгийн илүү цагийн 
хөлс олгосон зөрчилд төлбөрийн акт тавигдаж албан бичгээр хариу тайлбар 
хүргүүлсэн. 
 
8.34-р цэцэрлэгийн эрхлэгчид 149.3 мянган төгрөгийн үр дүнгийн урамшууллыг илүү 
тооцож олгосон зөрчилд төлбөрийн акт тавигдсан. 2015.06.15-ны дотор төлж 
барагдуулна. 
 



9.86-р цэцэрлийн нягтлан бодогчийн МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийн магистрийн 
ангийн сургалтын төлбөрт 948.1 мянган төгрөгийг төсвөөс зарцуулсан зөрчилд 
төлбөрийн акт тавигдаж  2015.05.26-нд барагдуулсан. 
 
10.Хувь хүмүүсээр гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлснөөс нийт 3,634.8 мянган 
төгрөгийн татвар суутгаагүй зөрчилд төлбөрийн акт тавигдсан. 
 
 47-р сургууль 95.0 мянган төгрөгийг 2015.05.27-ны өдөр барагдуулсан. 
 Эрдмийн ундраа сургууль 492.9 мянган төгрөгийг 2015.01.29-ны өдөр 

барагдуулсан. 
 113-р сургууль 1,700.3 мянган төгрөгийг 2015.04.28-нд барагдуулсан. 
 Угтахуй 216.0 мянган төгрөгийг 2015.05.28-нд  барагдуулсан. 
 Гурвансанчир 282.0 мянган төгрөгийг 2015.03.03-нд барагдуулсан. 
 Учирахуй 724.8 мянган төгрөгийг 2015.05.28-нд  барагдуулсан. 
 Эрхэмжаргалан 123.8 мянган төгрөгийг 2015.05.28-нд барагдуулсан. 

 
11.Цайны газрын түрээслэсэн талбайн хэмжээг бурууг тооцоолж 5,032.6 мянган 
төгрөгөөр орлогыг дутуу төвлөрүүлсэн зөрчилд төлбөрийн акт тавигдсан. 
 
 47-р сургууль 670.9 мянган төгрөгийг 2015.05.28-нд  барагдуулсан. 
 51-р сургууль 370.4 мянган төгрөгийг 2015.06.15-ны дотор төлнө. 
 Эрдмийн өргөө сургууль 1,159.2 мянган төгрөгийг 2015.05.28-нд  барагдуулсан. 
 40-р сургууль 1,566.5 мянган төгрөгийг 2015.05.28-нд 783.3 мянган төгрөг төлсөн 

үлдсэн төлбөрийг 6-р сард багтаан барагдуулна. 
 13-р сургууль 726.7 мянган төгрөгийг 2015.05.26-нд барагдуулсан. 
 20-р сургууль 538.9 мянган төгрөгийг мянган төгрөгийг 2015.05.30-нд  

барагдуулсан. 
 
12. Өөрийн орлого 21,529.7 мянган төгрөгийг /73-р сургууль 20,300.0, 93-р сургууль 
1,229.7/ нэмэлт санхүүжилтийн дансаар дамжуулан зарцуулсан зөрчилд албан 
шаардлага авч цаашид давтан гаргахгүй байх зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа 
хэрэгжүүлэн ажиллана. 
 
 Гурав. Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар 
 
 Баянгол шинэ-Өргөө ОНӨААТҮГазар нь нийт 274,945.4 мянган төгрөгийн алдаа, 
зөрчил илэрсний 253,547.1 мянган төгрөгийн зөрчилд албан шаардлага авч цаашид 
давтан гаргахгүй байх зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн 21,398.3 мянган төгрөгийн зөрчлийг 
нөхөн төлүүлэх төлбөрийн акт авч 2015.05.29-нд төлж барагдуулсан. 
 
 Баянгол дүүргийн 2014 оны нэгдсэн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын 
зөвлөмжийн дагуу зөрчлийг арилган, цаашид эдгээр алдаа дутагдал, зөрчлүүдийг 
давтан гаргахгүй байх талаар анхаарч  ажиллана. 
 
 Цаашид 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу нягтлан бодох 
бүртгэлийн дүрэм журам, стандартын тухай сургалтууд зохион байгуулан, нягтлан 
бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг шинэчлэн боловсруулж үйл 
ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллана. 
 
   
    САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН 
    ДАРГА      Д.ДЭЛГЭРМАА 
   


