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Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын  үр дүн, 

 

 

Нэг. Санхүүгийн хяналт аудитын албанаас хэрэгжүүлсэн ажил арга хэмжээ: 

 

Санхүүгийн хяналт аудитын алба нь Төсвийн тухай хуульд зааснаар “Төсвийн 

байгууллага, төрийн болон төрийн өмч давамгайлсан хуулийн этгээд,  төслийн 

нэгжийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт 

тавих,  төсвийн хөрөнгө, өр, төлбөр, орлого, зарлага, хөтөлбөр, арга хэмжээ, хөрөнгө 

оруулалт,  санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит, хяналт шалгалтын үйл 

ажиллагааг хэрэгжүүлэх,  үр дүнд үнэлгээ өгөх, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах 

зорилготой” ажиллаж байна.  

       Санхүүгийн хяналт аудитын албанаас Аймаг, сумын төсвийн ерөнхийлөн 

захирагч 18,  аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харьяа 10 байгууллага, аймаг, 

сумын ЗДТГ, ИТХ, сургууль, цэцэрлэг, хүн эмнэлэг, соёлын төв, спорт цогцолбор зэрэг 

төсвийн 169 байгууллага, орон нутгийн өмчит  аж ахуй нэгж, үйлдвэрийн газар 14, 

өрхийн эмнэлэг 7, мал эмнэлэг 45, хүнсний талоноор үйлчилдэг 41 байгууллага, 

хувийн цэцэрлэг, сургууль 5, албан журмын даатгагчдын холбоо 1, ахмадын холбоо 1 

нийт 311 аж ахуй нэгжийг  шилэн дансны цахим хуудсанд албан ёсны нэр хаягтай 

мэдээлүүлж, мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллаа.       

      Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд  цэс нээх, хэрхэн мэдээлэл байршуулах 

талаар зөвлөмж өгөх, сургалт зохион байгуулах ажлыг жилийн ажлын төлөвлөгөөнд 

тусган хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хамгийн гол нь мэдээллийн үнэн бодит байдалд 

анхаарал тавьж ажилласнаар буруу ташаа мэдээллийг залруулан, мэдээллийн 

чанарыг дээшлүүлсэн. “Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилтийг  92.1 хувьтай 

дүгнэсэн. 

Санхүүгийн хяналт аудитын албанаас  2020 онд хийсэн аудитын явцад Ерөө , 

Шаамар, Мандал, Хүдэр суманд  ажлын байранд 11,  танхимын 6 удаагийн сургалт 

зохион байгуулсан, цахим хуудсандаа сар бүр шилэн дансны талаарх мэдээллийг 

байршуулж нийтэд хүргэсэн, Сүхбаатар сумын ИТХ-ын  төлөөлөгч 11 хүнд шилэн 

дансны мэдээллийг харах, хяналтын үүрэг гүйцэтгэх арга зүйн талаар сургалт зохион 

байгуулж зөвлөгөө өгсөн. 

    Ерөө сумын Бугант тосгоны Захирагчийн алба, төсвийн байгууллагад хийх хяналт шалгалт 

аудитын үед сургалт зохион байгуулсан зургийг дор үзүүлэв. 
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Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллаагүй 2020 оны 

мэдээлэлээ огт байршуулаагүй Сэлэнгэ Тариалан Эрхлэлтийг Дэмжих Дундын 

Үйлчилгээ Туслалцааны төв ОНӨААТҮГазар болон   80%-иас доош хувьтай мэдээлэл 

байршуулсан дараах нэр бүхий 23 байгууллагын удирдах ажилтнуудад хариуцлага 

тооцуулах талаар аймгийн Засаг даргад санал хүргүүлсэн, мөн уг байгууллага нэгжийн 

дарга захирал, эрхлэгч нарт хугацаатай албан бичиг хүргүүлээд байна. 

Төсөв, санхүү, шилэн дансны тухай хууль болон нягтлан бодох бүртгэлийн 

стандартын сургалтын материал, гарын авлага бэлтгэсэн, аймгийн Төсвийн 

Ерөнхийлөн Захирагчын харъяа байгууллагуудын шилэн дансны мэдээллийг 

байршуулсан шилэн самбарыг хийж ил тод байдлыг ханган ажиллаа.   

   

 
    Зөвлөгөө чиглэл өгөөд байгаа боловч  Орхонтуул, Шаамар, Сант сумын Төсвийн 

ерөнхийлөн захирагч  нарын санхүүгийн албаны дарга нар нь мэдээлэлээ 

байршуулахгүй байгаагаас аймгийн шилэн дансны мэдээллийн дүнд сөргөөр нөлөөлж 

байна.Үүнд: 

-Орхонтуул сумын ТЕЗ нь олон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөгөө, 

гүйцэтгэлийн 7 мэдээлэл, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, 

хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх тоон болон чанарын үзүүлэлтийн 1, дараа 

жилийн төсвийн төслийн 1 , төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, 

зориулалтын батлагдсан төсөв гүйцэтгэлийн хэтрэлт хэмнэлтийн 12 , тухайн жилийн 

төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлтийн 8 , улсын болон орон нутгын төсөвт төвлөрүүлэх 

орлогын төлөвлөгөөний 12 , хагас жилийн санхүүгийн тайлан 1 , засгийн газрын болон 

орон нутгын тусгай сангийн орлого зарлага хөрөнгө оруулалтын 7 , худалдан авах 

ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлангийн 2 , хөрөнгийн зардал хөрөнгө оруулалтын төсөл 

арга хэмжээний төлөвлөгөө гүйцэтгэл 7 , хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан 

арга хэмжээний тендэрийн ерөнхий мэдээлэл 12 , таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн 

бүхий худалдан авсан бараа ажил үйлчилгээний нэр санхүүжилтийн хэмжээ 

нийлүүлэгчийн нэр хаягийн мэдээлэл 8,  төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, 

авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэрийн 7, аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр 

авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлангийн 1, хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх 

төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлтийн 
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7 , худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт 

шалгалтын дүнгийн мэдээлэл байршуулаагүй.бодит байдлыг зургаар авч үзүүлэв./ 

 

 
 

-Шаамар сумын ТЕЗ нь орон нутгийн хөгжлийн сангийн гүйцэтгэлийг сар бүр, 

бүтэн жилээр, төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын 

батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт, тухайн 

жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт, хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан 

арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл нийт 59 мэдээлэл байршуулаагүй. 

-Сант сумын ТЕЗ нь төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, 

хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх тоон болон чанарын үзүүлэлт, биелэлтийн 1 

мэдээлэл, тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт 12 сарын мэдээлэл 

байршуулаагүй, хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан ажил арга хэмжээний 

тендэрийн ерөнхий мэдээлэл нийт 35 мэдээлэл байршуулаагүй. 

 

Хоер. Сүүлийн 4 жилд илрүүлсэн төлбөр зөрчлийн талаар 

Санхүүгийн хяналт аудитын алба нь орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг,  2014 

оноос  хойш аймгийн Засаг даргын эрхлэх хүрээний агентлаг болж үйл ажиллагаа 

явуулж ирсэн.   

-Санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлснээр 

сүүлийн 4 жилд санхүүгийн хяналт шалгалтаар төсөв санхүүтэй холбоотой 7130311.7 

мянган төгрөгийн зөрчил дутагдал илрүүлж шийдвэрлэн, төсвийн өмч хөрөнгө үрэгдэх 

эрсдэлээс урьдчилан сэргийлсэн. 

          Төлбөр тавигдсан актын шийдвэрлэлтийг  хүснэгтээр үзүүлэв: 

 

 

 

Үзүүлэлт 2018 он 2019 он 2020 он 2021 ДҮН 
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Төлбөр зөрчилд тогтоосон 
акт албан шаардлагын 

мөнгөн дүн 
/мян.төгрөгөөр/ 

6487118.3 8990.1 322300.9 311902.4 7130311.7 
Ү

Ү
Н

Э
Э

С
 

Төсвийн 
байгууллагад 

төлүүлсэн 
146829.9 7063.6 286245.2   440138.7 

Улсын төсөвт 
төлүүлсэн 

6331177.8 0.0 0.0   6331177.8 

Аймгийн төсөвт  
төлүүлсэн 

1645.6 1826.5 34355.9 311902.4 349730.4 

Хувь хүмүүс, 
ажилтанд нөхөн 
олгуулсан 

7465.0 100.0 1699.8   9264.8 

 

-Санхүүгийн хяналт аудитын албанаас шилэн дансны аймгийн админы үүргийг 

гүйцэтгэж, өөрсдийн нөөц бололцоогоороо сургалт зохион байгуулах,зөвлөмж чиглэл 

өгч ажилласны үр дүнд аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагчын харъяа байгууллага 

нэгжүүд шилэн дансанд бүрэн байрших болж, мэдээллийн чанарт ахиж гарч байна. 

Шилэн дансны мэдээллийн хувь өсөхгүй 92-93%-тай хэлбэлзэж байгаа нь цэс 

нээлгэсэн байгууллага нэгж мэдээлэл байршуулдаггүй, шинээр томилогдсон сумын 

Засаг дарга, байгууллагын дарга нар, нягтлан бодогч нар мэдээллээ хэрхэн 

байршуулахаа мэддэггүй,  шилэн дансанд дотоодын хяналт тавьж анхаардаггүй  нь 

нөлөөлдөг.  

 
 

    

Шилэн дансанд хамрагдсан нийт …
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Цаашид шилэн дансны мэдээлэлд аудит хийхдээ цахимаар бус үндсэн 

баримттай нь тулган шалгаж, буруу дутуу мэдээллийг залруулах, шинээр 

томилогдсон төсвийн захирагч, нягтлан бодогч нарт сургалт зөвлөмж өгч ажиллах нь 

илүү үр дүнд хүрэх боломжтой. 

 Манай байгууллага нь өөрийн албаны автомашингүйгээс  сум тосгондоо тэр 

бүрийн очиж ажил үйлчилгээг тулган шалгаж үзэж чаддаггүй  хүндрэл учраад байгааг 

аймгийн Засаг даргад 7 жилийн турш санал хүргээд шийдвэрлэж өгөөгүй, гэсэн ч  

хувийн автомашинаараа төрийн ажил үйлчилгээг  хангалттай хэрэгжүүлж  ирсэнийг 

дурьдая. 

    

 

 

         БИЧСЭН: 

             САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБАНЫ ДАРГА, 

                                УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧ                           Б.ДАРИХЖАВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


