
                                                     БАТЛАВ. 

     

                                                  ХХААГ-ЫН ДАРГА                      Ч.ОТГОНСҮРЭН 

                                             

 

                                              АЖЛЫН УДИРДАМЖ 

                                                               № 04 

2018.10.22                                                                                                           ЧОЙР 

          

                  БАЙГУУЛЛАГЫН 3-Р УЛИРЛЫН  БАЙДЛААР,  ШИЛЭН 
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 Зорилго 

          Дотоод хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд заасны дагуу 2018 оны эхний хагас 

жилийн байдлаар  байгууллагын шилэн дансны хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ 

үнэлгээ хийж шаардлагатай мэдээллээр удирдлагыг хангахад чиглэнэ.  

                          

 Хугацаа 

2018 оны 10  сарын 22–ноос 25-ны  өдрүүдэд шалгалтыг хийж дуусгана. 

 Хамрах хүрээ 

        Шилэн дансны  тухай хуулийн 6 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр 

тогтоолын  хэрэгжилт.    

 Шалгалтын бүрэлдэхүүн 

         Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудит  хариуцсан мэргэжилтэн 

С.Мөнхжаргал  дотоод хяналт, шалгалтын багийн гишүүн Д.Дэлгэрмөнх,  Эрдэнэбаяр  

нар хийж гүйцэтгэнэ. 

                    Хяналт шалгалтын явцад авах арга хэмжээ . 

         Шалгалтын явцад илэрсэн зөрчлийг газар дээр нь таслан зогсоох, арилгуулах,  

ажлын  үр дүнг тооцож  зөвлөмж, зөвөлгөө өгөх. 

 Тайлагнах 

        Шалгалтын дүн мэдээллийг нэгтгэн газрын даргын зөвлөлд 2018 оны 10 дугаар  

сарын 29-нд оруулна.  
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Дотоод хяналт шалгалтад хамрагдсан  объект :  
 
ХХААХҮЯам болон байгууллагын вэб сайт, ерөнхий нягтлан бодогч Н.Гандирмаа 
 
   
 
Дотоод хяналт шалгалтын хугацаа :     2018.10.22 - 2018.10.25 
 
 
 
Дотоод хяналт шалгалтын багийн ахлагч :     С.Мөнхжаргал 
Дотоод хяналт шалгалтын багийн гишүүд :    Т.Эрдэнэбаяр 
                                                                            Д.Дэлгэрмөнх 
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4. Дотоод хяналт шалгалтад хамруулсан баримт бичгүүд        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА: 

 

 

          2018 оны 6-9 сарын  байдлаар  байгууллагын шилэн дансны хэрэгжилтэнд 

хяналт шалгалт  хийсэн дүнгийн тухай.  

   

 

Дотоод хяналт шалгалт хийх үндэслэл: 

        Шилэн дансны  тухай хуулийн 6 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр 

тогтоолын   хэрэгжилтийг  ХХААГ-ын  даргын баталсан 01 тоот удирдамжийн 

хүрээнд шалгав.    

  

         Шалгалтыг дотоод хяналт шалгалтын багийн ахлагч С.Мөнхжаргал, гишүүн 

Т.Эрдэнэбаяр, Д.Дэлгэрмөнх  нар 2018 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 

эхлэн 10 дугаар сарын 25-ны хооронд хийж гүйцэтгэлээ. 

 

 

 

 

 

         Дотоод хяналт шалгалтад ХХААХҮЯам болон байгууллагын вэб сайтад 

тавигдсан шилэн дансны 6-9 сар хүртэлх мэдээлэл, ерөнхий нягтлан бодогч 

Н.Гандирмааг хамруулав. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Шалгалтаар илэрсэн асуудлууд : 

 

         Байгууллагын цахим хуудасны цэс нь  1.төсөв/ гүйцэтгэл,  2.хөрөнгө оруулалт, 

тендер, худалдан авалт, 3. бусад гэсэн 3 дэд цэстэй . Шилэн дансны дэд цэс 

бүрд шилэн дансны тухай хуулийн 6-р зүйлийн холбогдох заалтууд, Засгийн 

газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Шилэн дансны 

цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам”-

ын хэрэгжилтийн хавсралт маягтын дагуу хугацаанд тайлагнасан талаар  

ХХААХҮЯамны шилэн дансны  мэдээллээс шалгав.   Үүнд: 

1. Төсөв/ гүйцэтгэл:   

1.1 Байгууллагын батлагдсан төсөв /бүтэн жилээр/ хавсралт  2-1, хуулийн 

6.1.1заалтын дагуу хугацаандаа 1 дүгээр сарын 10-ны дотор тайлагнасан. 

Системээс татаж оруулсан, мөнгөн дүнг нарийвлахгүй задгай дүнгээр бичсэн. 

Дараа жилийн төсвийн төслийг “PDF” –ээр 10 сарын 19 –нд оруулсан боловч 

хугацааг хоцроосон байна.\ Хуулийн хугацаа 9 сарын 15-ны дотор оруулах.\ 

1.2 Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн 

шалтгаан тайлбарын хамт /сар, улирал,  хагас бүтэн жилээр/ хавсралт 2, 

хуулийн 6.1.1,6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын дагуу системээс татаж 

оруулсан, мөнгөн дүнг нарийвлахгүй задгай дүнгээр бичиж, хугацаандаа 

тайлагнасан.  

6 сард урсгал зардал 5353715 төг хэмнэлт \79366700-74012985төг\, бараа 

үйлчилгээний зардал 4853715 төг хэмнэлт \78241700-73387985 төг\, цалин хөлс 

нэмэгдэл 1582747 төг хэмнэлт \58544400-56961653 төг\, ажил олгогчоос НДШ-д 

2097611.62 төг хэтрэлт\7415700- 92.433.11.62 төг\ харин 6 сарын төсвийн 

гүйцэтгэлийн мэдээнд гүйцэтгэлийг 6843685 төг гэж тусгасан нь өр үүсээгүй 

572015 төг хэмнэлттэй \7415700- 6843685 төг\ гэж зөрүүтэй мэдээлсэн.Эд 

хогшил урсгал засварын зардал 32800 төг хэтрэлт \908500-941300 төг\ харин 

төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээнд 34500 төг хэмнэлт \908500-874000 төг\ гэж 

зөрүүтэй мэдээлсэн, хангамж бараа материалын зардал 1131998 төг хэтрэлт 

\1902400-3032180\ энэ нь шүлхий өвчин гарснаар шатахууны өглөг үүссэн нь 

нөлөөлсөн. Гэхдээ 6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, шилэн дансны 

мэдээллээс  ажил олгогчын НДШ, хангамж бараа материалын зардал,эд 

хогшил урсгал засварын зардлын гүйцэтгэлүүд хоорондоо зөрүүтэй 

мэдээлэгдсэн байна. 

7 сард урсгал зардал 5057058.5 төг хэмнэлт \91821800-86764741төг\, бараа 

үйлчилгээний зардал 4432058.5 төг хэмнэлт \90321800-85889741.5 төг\, цалин 

хөлс нэмэгдэл 1573347 төг хэмнэлт \68301800-66728453 төг\, ажил олгогчоос 

НДШ-д 3478043 төг хэтрэлт\8586600- 11493228 төг\ харин 7 сарын төсвийн 



гүйцэтгэлийн мэдээнд гүйцэтгэлийг 6843685 төг гэж тусгасан нь өр үүсээгүй 

571415 төг хэмнэлттэй \8586600- 8015185 төг\ гэж зөрүүтэй мэдээлсэн.Эд 

хогшил урсгал засварын зардал 34500 төг хэмнэлт \908500-874000 төг\ гэж 

зөрүүтэй мэдээлсэн, хангамж бараа материалын зардал 333333.5 төг хэтрэлт 

\2219200-2552530.5\ энэ нь шүлхий өвчин гарснаар шатахууны өглөг үүссэн нь 

нөлөөлсөн.Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээнд хангамж бараа материалын зардал 

32901.5 төг хэмнэлт \2219200-2186298.5 төг\ гэж зөрүүтэй мэдээлсэн. Мөн 7 

сард  байр ашиглалттай холбоотой  тогтмол зардал цэвэр бохир усны бичилт 

хийгдээгүйгээс  1720892 төг хэмнэлт \5538200- 3817308 төг\ харин төсвийн 

гүйцэтгэлийн мэдээнд  1820892 төг хэмнэлт\5638200-3817308\ гэж төлөвлөгөөг 

100000 төг-р зөрүүлж тайлагнасан.  

8 сард урсгал зардал 4187931.9 төг хэмнэлт \103266900- 99078968.1төг\, бараа 

үйлчилгээний зардал 3562931.9 төг хэмнэлт \101766900-98203968.1 төг\, цалин 

хөлс нэмэгдэл 1582747 төг хэмнэлт \78059200-76476453 төг\, ажил олгогчоос 

НДШ-д 2836922 төг хэтрэлт\9757500- 12594422 төг\ төсвийн гүйцэтгэлийн 

мэдээнд 572015 төг хэмнэлт \9757500-9185485 төг\ гэж зөрүүтэй мэдээлсэн. Эд 

хогшил урсгал засварын зардал 34500 төг хэмнэлт \908500-874000 төг\, 

хангамж бараа материалын зардал 1322434 төг хэтрэлт \2536000- 3858434\ энэ 

нь шүлхий өвчин гарснаар шатахууны өглөг үүссэн нь нөлөөлсөн гэж мэдээлсэн 

бол төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээнд 51693.5төг \2536000-2484306.5\. Мөн 8 сард  

байр ашиглалттай холбоотой  тогтмол зардал цэвэр бохир усны бичилт 

хийгдээгүйгээс  822974 төг хэмнэлт \5738200- 4915226 төг\ . 

9 сард урсгал зардал 2663515.02 төг хэмнэлт \114878300- 112214784.98 төг\, 

бараа үйлчилгээний зардал 2038515.02 төг хэмнэлт \113378300-111339784.98 

төг\, цалин хөлс нэмэгдэл 171071 төг хэмнэлт \87816600-87645529 төг\, ажил 

олгогчоос НДШ-д 2989212 төг хэтрэлт\ 10928400- 13917612 төг\, төсвийн 

гүйцэтгэлийн мэдээнд 459415 төг хэмнэлт \10928400-10468985\ эд хогшил 

урсгал засварын зардал 29020 төг хэтрэлт \908500-937520 төг\, төсвийн 

гүйцэтгэлийн мэдээнд 34500 хэмнэлт \908500-87400 төг\, хангамж бараа 

материалын зардал 1345737.98 төг хэтрэлт \2852800- 4198537.98\ энэ нь 

шүлхий өвчин гарснаар шатахууны өглөг үүссэн нь нөлөөлсөн.Төсвийн 

гүйцэтгэлийн мэдээнд 86227.02 төг хэмнэлт \2852800-2801072.98 төг\ Мөн 9 

сард  байр ашиглалттай холбоотой  тогтмол зардал цэвэр бохир усны бичилт 

хийгдээгүйгээс 959399 төг хэмнэлт \5959100- 4999701 төг\ . 

6,7,9 сарын мэдээллийг хуулийн хугацаанд оруулж, 8 сарын мэдээллийг 9 

сарын 10-нд оруулж хугацаа хоцроосон байна.\ хуулийн 6.1.2-д сар улирлын 

гүйцэтгэлийн мэдээг дараа сарын 08-ны дотор оруулах\ . 



3-р улирлын мэдээллийг 10 сарын 08-ны дотор оруулахыг 10 сарын 17-нд 

оруулж хугацааг хоцроосон байна. 

a. Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлт /тухай бүр/   хавсралт 2, хуулийн 

6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын дагуу хугацаандаа 

тайлагнасан. 6-9 сарын хугацаанд өөрчлөлт ороогүй. Харин 6,7 сарын мэдээ 

хугацаа хоцорсон, 8,9 сарын мэдээлэл хугацаандаа орсон байна. 

b. Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого 

зарлагын мөнгөн гүйлгээ /тухай бүр /  хавсралт 9, хуулийн 6.4.5 заалтын дагуу 

2018 оны 6 -9 сарын санхүүжилтийн орлогыг тайлагнасан. Үүнд:  

-6 сард  11496000 төг. 

-7 сард 11955000 төг. 

- 8 сард 11445000 төг 

-9 сард 11320100 төг 

 7 сарын мэдээг хоцроосон байна 

2. Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт: 

2.1 Худалдан авах  ажиллагааны төлөвлөгөө /жилээр /: хавсралт 21, хуулийн 6.1.1 

заалтын дагуу тайлагнасан. Энэ талаар төлөвлөгөө байхгүй. 

2.1 Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, 

гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл /сар бүр жилээр/:  хавсралт 

3, хуулийн 6.2.4, 6.3.7заалтын дагуу тайлагнасан.  Хөрөнгийн зардал болон 

хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ 6-9 сарын хугацаанд байхгүй. 8 сарын 

мэдээ хугацаа хоцорсон. 

2.2  Хөрөнгийн  болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий 

мэдээлэл /тухай бүр / : хавсралт 7, хуулийн 6.3.6, 6.4.3, 6.8.2 заалтын дагуу 

тайлагнасан.  Энэ талаар арга хэмжээ  6-9 сарын хугацаанд байхгүй. 6,7 сарын 

мэдээ хугацаа хоцорсон 

2.3  Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил 

үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг /тухай бүр/    

:  A хавсралт 8, хуулийн 6.4.4 заалтын дагуу тайлагнасан. Худалдан авсан 

бараа, ажил үйлчилгээ 6-9 сарын хугацаанд гараагүй. 6,7 сарын мэдээ хугацаа 

хоцорсон 8,9 сарын мэдээ хугацаандаа мэдээлэгдсэн. 

     

3. Бусад: 

3.1   Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний 

тайлан / бүтэн жилээр/ : Аймгийн аудитын газарт 2017 оны жилийн эцсийн 

санхүүгийн  тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн  шалгалтаар өгсөн зөвлөмжийн 

хэрэгжилтийг хуулийн заалтын хүрээнд мэдээлээгүй. Харин 2018 оны 10 сарын 

19-ны өдөр ГСА-ийн Төрийн аудитын газрын зөвлөмжийн хариуг оруулсан. 



3.2 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд 

заасан мэдэгдэл / хуулийн заалтын хүрээнд  тухай бүр / 6-9 сарын хугацаанд 

холбогдох мэдэгдэл гараагүй. 

3.3 Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, 

төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө 

зарцуулах, өр, авлага үүссэн аливаа шийдвэр / тухай бүр / хавсралт 10, хуулийн 

6.4.8, 6.8.1 заалтын дагуу  6 сард ХХААГазрын даргын  А\15 \ мал зарлагдах 

тухай\ тоот тушаалыг оруулсан. Харин 7 сарын А\16 \Т.Эрдэнэбаярт дагалдах 

мөнгөн шагнал олгох тухай\, А\17 \Ур чадвар олгох тухай\, А\18 \Мал зарлагдах 

тухай\, А\19 \хөрөнгө зарцуулах тухай\, 8 сарын А\21 \Ур чадвар олгох тухай\, 9 

сарын А\25 \Ур чадвар олгох тухай\ гэсэн хөрөнгө зарцуулсан тушаалуудыг 

оруулаагүй,  мэдээлэл байхгүй гэж мэдээлсэн байна. 7 сарын мэдээлэл хугацаа 

хоцорсон байна. 

3.4 Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, 

зохицуулалтын  үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт тухай бүр 

/хуулийн заалтын хүрээнд/  6-9 сарын хооронд ямар нэг өөрчлөлт ороогүй 

байна.Харин 6,7 сарын мэдээ хоцорсон. 

3.5 Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт сар бүр /хавсралт 23, 

хуулийн 6.4.7 заалт/ -ын дагуу 1 сард 15 орон тоо батлагдсанаас 14 орон 

тоотойгоор \ТЗ 9-9 хүн, ТҮ 6-5 хүн\ ажилласан бол 6, 7, 8, 9 саруудад ТЗ 9-8, ТҮ 

6-6 албан хаагч ажиллаж ТЗ-д 1 орон тоо дутуу ажилласан. 7,8 сарын мэдээ 

хоцорсон. 

3.6 Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт 

шалгалтын дүн тухай бүр  /хуулийн заалтын хүрээнд/  энэ талаарх мэдээлэл 6-9 

сарын хугацаанд гараагүй . 7 сарын мэдээ хугацаа хоцорсон. 

 

 

                Дотоод хяналт шалгалтын тайлан бичсэн : 
 
                Дотоод хяналт шалгалтын багийн ахлагч :                       С. Мөнхжаргал 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                             ДҮГНЭЛТ 

            ХХААХҮЯамны болон Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын шилэн дансны 

мэдээллийн цэснүүдийг  Шилэн дансны  тухай хуулийн 6 дугаар зүйл, Засгийн 

газрын 2016 оны 29 дүгээр тогтоолын   хавсралт, ХХААХҮСайдын 2017 оны 01/ 

1049 тоотоор үүрэг болгосны  дагуу нэг бүрчлэн шалгахад дараах зөрчлүүд 

илрэв. Үүнд:  

        1. Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн 

шалтгаан тайлбарын хувьд зарим зардлын гүйцэтгэл төсвийн гүйцэтгэлийн 

мэдээтэй зөрүүтэй тайлагнасан байна.  

7 сард ажил олгогчоос НДШ-д 3478043 төг хэтрэлт\8586600- 11493228 төг\ 

харин 7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээнд гүйцэтгэлийг 6843685 төг гэж 

тусгасан нь өр үүсээгүй 571415 төг хэмнэлттэй \8586600- 8015185 төг\ гэж 

зөрүүтэй мэдээлсэн. Хангамж бараа материалын зардал 333333.5 төг хэтрэлт 

\2219200-2552530.5\ энэ нь шүлхий өвчин гарснаар шатахууны өглөг үүссэн нь 

нөлөөлсөн.Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээнд хангамж бараа материалын зардал 

32901.5 төг хэмнэлт \2219200-2186298.5 төг\ гэж зөрүүтэй мэдээлсэн. Мөн   

байр ашиглалттай холбоотой  тогтмол зардал цэвэр бохир усны бичилт 

хийгдээгүйгээс  1720892 төг хэмнэлт \5538200- 3817308 төг\ харин төсвийн 

гүйцэтгэлийн мэдээнд  1820892 төг хэмнэлт\5638200-3817308\ гэж төлөвлөгөөг 

100000 төг-р зөрүүлж тайлагнасан.  

8 сард ажил олгогчоос НДШ-д 2836922 төг хэтрэлт \9757500- 12594422 төг\ 

төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээнд 572015 төг хэмнэлт \9757500-9185485 төг\ гэж 

зөрүүтэй мэдээлсэн. Хангамж бараа материалын зардал 1322434 төг хэтрэлт 

\2536000- 3858434\ энэ нь шүлхий өвчин гарснаар шатахууны өглөг үүссэн нь 

нөлөөлсөн гэж мэдээлсэн бол төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээнд 51693.5төг 

хэмнэлт \2536000-2484306.5\.  

9 сард ажил олгогчоос НДШ-д 2989212 төг хэтрэлт\ 10928400- 13917612 төг\, 

төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээнд 459415 төг хэмнэлт \10928400-10468985\ эд 

хогшил урсгал засварын зардал 29020 төг хэтрэлт \908500-937520 төг\, төсвийн 

гүйцэтгэлийн мэдээнд 34500 хэмнэлт \908500-87400 төг\, хангамж бараа 

материалын зардал 1345737.98 төг хэтрэлт \2852800- 4198537.98\ энэ нь 

шүлхий өвчин гарснаар шатахууны өглөг үүссэн нь нөлөөлсөн.Төсвийн 

гүйцэтгэлийн мэдээнд 86227.02 төг хэмнэлт \2852800-2801072.98 төг\  гэж 

зөрүүтэй мэдээлэл шилэн дансны мэдээлэлд оруулсан. 2. 

 



2. Сар улирлын мэдээг хугацаа хоцроосон.  

-8 сарын төсвийн мэдээллийг 9 сарын 10-нд оруулж хугацаа хоцроосон байна.\ 

хуулийн 6.1.2-д сар улирлын гүйцэтгэлийн мэдээг дараа сарын 08-ны дотор 

оруулах\ . 

-3-р улирлын мэдээллийг 10 сарын 08-ны дотор оруулахыг 10 сарын 17-нд 

оруулж хугацааг хоцроосон байна.  

-Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт өөрчлөлтийн 6,7 сарын мэдээ хугацаа 

хоцорсон 

- Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого 

зарлагын мөнгөн гүйлгээний 7 сарын мэдээг хоцроосон байна 

- Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, 

гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэлийн 8 сарын мэдээг хугацаа 

хоцроосон. 

- Хөрөнгийн  болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн 

ерөнхий мэдээллийн 6,7 сарын мэдээлэл хугацаа хоцорсон 

- Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил 

үйлчилгээний 6,7 сарын мэдээлэл хугацаа хоцорсон 

- Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад 

хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, 

мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүссэн аливаа шийдвэрийн 7 сарын мэдээлэл 

хугацаа хоцорсон. 

- Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, 

зохицуулалтын  үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлтийн 6.7 сарын 

мэдээлэл хугацаа хоцорсон. 

- Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлтийн 7,8 сарын мэдээ 

хоцорсон. 

- Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад 

хяналт  шалгалтын дүнгийн 7 сарын мэдээ хоцорсон. 

3.Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад 

хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, 

мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүссэн аливаа шийдвэрийн хүрээнд   7 сарын А\16 

\Т.Эрдэнэбаярт дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай\, А\17 \Ур чадвар олгох 

тухай\, А\18 \Мал зарлагдах тухай\, А\19 \хөрөнгө зарцуулах тухай\, 8 сарын 

А\21 \Ур чадвар олгох тухай\, 9 сарын А\25 \Ур чадвар олгох тухай\ гэсэн 

хөрөнгө зарцуулсан тушаалуудыг оруулаагүй,  мэдээлэл байхгүй гэж мэдээлсэн 

байна. Энэ нь “Шилэн дансны тухай хууль”-ийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1 

\мэдээлэл үнэн зөв, бодитой, иж бүрэн байх\ заалтыг зөрчсөн байна. 

 



      

4. Байгууллагын Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээний  өглөгийн  6-9 сарын дүн зөрүүтэй 

      
 

                  Дотоод хяналт шалгалтын тайлан бичсэн : 

Дотоод хяналт шалгалтын багийн ахлагч :                           С. Мөнхжаргал 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗӨВЛӨМЖ        

 

№ 05 

 

2018-10-29              

 

        Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын ерөнхий нягтлан бодогч Н.Гандирмаад   2018 

оны 11 сарын 05 –ны өдрийн дотор хийж гүйцэтгэсэн  байхаар доорхи зөвлөмжийг 

хүргүүлж байна. Үүнд: 

 

1. ХХААГазрын шилэн дансны 6-9 сарын зөрүүтэй болон буруу мэдээллийг 

залруулах. Цаашид  МУ-ын 2014 оны Шилэн дансны тухай хууль , шилэн дансны 

цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай 

журмыг мөрдөж ажиллах.  

 

Зөвлөмж өгсөн : 

Дотоод хяналт шалгалт хариуцсан мэрэгжилтэн :                      С.Мөнхжаргал 

 

Зөвлөмжийг хүлээн авсан : 

 ХХААГазрын Ерөнхий нягтлан бодогч :                                      Н.Гандирмаа                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗӨВЛӨМЖ        

 

№ 04 . 

 

2018-10-29              

 

        Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга Ч.Отгонсүрэнд ерөнхий нягтлан бодогч 

Н.Гандирмаад   арга хэмжээ тооцуулахаар доорхи зөвлөмжийг хүргүүлж байна. 

Үүнд: 

 

1. ХХААГазрын шилэн дансны 6-9 сарын мэдээллийг зөрүүтэй болон буруу 

мэдээлсэн хугацаа хоцроосон нь    МУ-ын 2014 оны Шилэн дансны тухай хуулийн  4 

дүгээр зүйлийн 4.1.1 \мэдээлэл үнэн зөв, бодитой, иж бүрэн байх\ заалтыг зөрчиж 

байгаа тул арга хэмжээ авах цаашид шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах 

мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмыг мөрдөж хуулийн 

хугацаанд мэдээллийг үнэн зөв оруулж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллах нь 

зүйтэй байна.  

 

Зөвлөмж өгсөн : 

Дотоод хяналт шалгалт хариуцсан мэрэгжилтэн :                      С.Мөнхжаргал 

 

Зөвлөмжийг хүлээн авсан : 

 ХХААГазрын дарга :                                                                     Ч. Отгонсүрэн                                                                      

 
 
 
 


