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№ 

 
Аудитаар илэрсэн зөрчил 

Зөрчлийн эрх 
зүйн акт 

Гарч 
болзошгүй 

эрсдэл 

 
Шийдвэр 

 
Биелэлт 

1 Бичил зээлийг дамжуулан зээлдүүлэгч 
34 хоршоо 2017 оны хүүгийн орлого 
13157,4 мян төгрөгийг төвлөрүүлээгүй 

Бичил биенесийг дэмжих 
нийслэлийн сангаас зээл 
олгоход хамтран ажиллах 
гэрээний 4-р зүйл, 
Хоршооны эрх, үүрэг 4,5 
“Сангийн эх үүсвэргх 
байршуулснаас хойш сар 
бүр хүүг тооцож, дараа 
сарын 05-ны дотор төлнө” 
заалтыг зөрчсөн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Орлогыг буруу 
ангилан бүртгэх, 
-Санхүүгийн тайланд 
орлогыг бүрэн 
тусгаагүй, 
“Хөрөнгө дутагдах, 
-Зарим хууль 
тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэхгүй байх 
зэрэг сөрөг үр 
дагаварт хүрч 
болзошгүй 

 
 
 
13157,4 мян 
төгрөгийн зөрчилд 
төлбөрийн акт 
тогтоох 

Бичил бизнесийг дамжуулан зээлдүүлэгч 34 хоршооны 13,157.4 
мян.төгрөгийн хуримтлагдсан хүүгийн орлогыг 2018 оны 4 сарын 
30-ны байдлаар НХЭГ-ын 100200051039 тоот дансаар татан 
төвлөрүүлж актыг биелэлтийг Нийслэл дэх төрийн аудитын газар 
хүргүүлсэн  

2 Тайлант онд зээлийн хүүгийн орлого 
20214,8 мян/төгрөгийг тооцож 
бүртгээгүй 

Сангийн сайдын 2006 оны 
388-р тушаалын 3-р 
хавсралтаар батлагдсан 
Төсөвт байгууллагын 
санхүүгийн тайланг бэлтгэх 
зааврын 2.1.4 “санхүүгийн 
бүртгэл, тайлан нь бодит 
баримт, тоо мэдээнд 
үндэслэсэн байх” заалтыг 
зөрчсөн байна 

 
 
 
 
Сангийн сайдын 
2006 оны 388-р 
тушаалын 
хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллах 

Тайлант хугацаанд 2018 оны 06 сарын 01-ээс 2018 оны 09 сарын 
30-ны өдөр хүртэлх зээлийн хүүгийн орлого 20214.8 
мян.төгрөгийг бүртгээгүй байсныг 2017 оны 12 сарын 31-ний 
байдлаар нөхөн бүртгэж алдааг залруулсан. 

3 Ашиглалтад байгаа 4 нэр төрлийн 
111,8 мян төгрөгийн хангамжийн 
материалыг зардлаар бүртгэсэн 

 
Сангийн сайдын 2006 оны 
388-р тушаалын Төсөвт 
байгууллагын санхүүгийн 
тайланг бэлтгэх зааврын 
2.1.4-г зөрчсөн 

 
 
 
-Бараа материалыг 
данс бүртгэлд 
тусгаагүй байх, 
-хөрөнгө дутагдах, -
Хөрөнгийг буруу 
ангилан бүртгэсэн 
байх 
“Холбогдох зхуулт 
тогтоомж, заавар 
журмыг мөрдөж 
ажиллахгүй байх 

 
 
 
 
 
 
 
 
Зөрчлийг давтан 
гаргахгүй байх 
зөвлөмж өгсөн 

Зөрчлийг давтан гаргахгүй байх тал дээр хяналт тавин ажиллаж 
Төсвийн тухай хуулийг баримтлан ажиллаж байна. 

4 Бараа материалын дансанд 1076,7 сая 
төгрөгийн анхан шатны бүрдэл дутуу 
баримтаар гүйлгээ хийж, данс бүртгэлд 
тусгасан 

НББ-ийн тухай хуулийн 13,7 
дахь “Анхан шатны 
баримтын бүрдэлгүй, ажил, 
гүйлгээг бүртгэх, 
санхүүгийн тайланд 
тусгахыг хориглоно” 
заалтыг зөрчсөн 

Бараа материалын дансанд 1076,7 сая төгрөгийн анхан шатны 
бүрдэл дутуу гүйлгээний баримтыг бүрдүүлж зөрчлийг 
арилгасан. 

5 Зарим хөрөнгөд биет тест 
хэрэгжүүлээгүй, эрсдэлтэй байж болох 
асуудлыг 2018 оны завсарын аудитаар 
шалгахаар тогтов 

 
 
 
Дараагийн аудитаар авч 
үзэх асуудлууд  

 Зарим хөрөнгөнд 
биет тест 
хэрэгжүүлээгүЙ, 
эрсдэлтэй байж 
болох асуудлыг 
2018 оны завсраын 
аудитороор 
шалгахаар тогтов 

Хөрөнгийн бүртгэл, агуулахын бүртгэлийг дэлгэрэнгүй байдлаар 
шалгаж 2018 оны завсрын аудитад шалгуулахад бэлэн болгов. 



6. Зарим бараа, ажил үйлчилгээ худалдан 
авалтыг нотлох баримт материал 
дутмаг дүрсжүүлээгүй 

 
 
 
НББ-ийн тухай хуулийн 15,1 
дэх “Анхан шатны баримт 
нь НББ хөтлөх, санхүүгийн 
мэдээллийгн үнэн зөв 
гаргах үндэслэл болно” , 
“Анхан шатны баримтын 
үнэн зөвийг түүнийг 
үйлдсэн, зөвшөөрсөн, 
шалгаж хүлээн авсан 
ажилтан хариуцана” 
заалтуудыг зөрчсөн 

 
 
 
 
 
-Төсвийг үр ашиггүй, 
хэмнэлтгүй зарцуулах, 
хэтрүүлэх,     
-Ажиллагсдад 
ашиглалт гаргах 
боломж нөхцөлийг бий 
болгох 
-Холбогдлох хууль, 
тогтоомж, заавар 
журмыг мөрдөж 
ажиллахгүй байх зэрэг 
сөрөг үр дагаварт хүрч 
болзошгүй 

-Бараа материал 
хүлээн авсан болон 
зарцуулсан 
баримтыг зохих 
журмын дагуу 
бүрдүүлэх, фото 
зураг, дүрсээр 
баталгаажуулах 

Бараа материал хүлээн авсан болон зарцуулсан баримтын 
бүрдэлтийг сайжруулж фото зуоаг, ажил хүлээлцсэн актаар 
баталгаажуулж хэвшив. 

7 Зарим төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхтэй 
холбоотой мөнгө зарцуулсан баримтад 
тухайн ажлын тайлангийн талаарх 
баримт мэдээлэл дутмаг 

 
-Тухайн ажлыг 
гүйцэтгэсэн 
тайлангийн талаарх 
эрх бүхий албан 
тушаалтнаар 
хянагдсан илтгэх 
хуудсыг хавсаргах 

Төсөл хөтөлбөр бүрээр илтгэх хуудас, ажил хүлээлцсэн актыг 
үйлдэж эрх бүхий албан тушаалтнаар хянуулж ажилласан. 

8 Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх явцдаа 10 сая 
хүртэлх төгрөгийн худалдан авалт 
хийхдээ үнийг судлаагүй шууд 
худалдан авалт хийсэн, үнийг хянасан 
талаарх мэдээлэл байхгүй байна 

Төсвийн тухай хуулийн 
6.4.1 /төсвийг үр ашигтай 
хэмнэлттэй байхаар 
төлөвлөж, зарцуулах/ 6.4.4 
/ бараа нийлүүлэх, ажил 
гүйцэтгэх үйлчилгээ 
үзүүлэх этгээдийг чөлөөт 
өрсөлдөөн,нээлттэй 
сонгон шалгаруулалтын 
аргаар сонгох/ зэрэг 
заалтууд зөрчигдсөн. 

 
 
 
-Дотоод хяналтын 
эрсдэл нэмэгдэх 
-Төсвийг үр ашиггүй, 
хэмнэлтгүй зарцуулах, 
хэтрүүлэх 
-Хологдох хууль 
тогтоомж, заавар 
журмыг мөрдөж 
ажиллахгүй байх 

Бараа, ажил 
үйлчилгээ худалдан 
авахдаа 3,0-10,0 
сая төгрөгийн 
хооронд 
харьцуулалтын 
аргыг хэрэглэх 

Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 8,1 дэх 
заалт, Монгол улсын засгийн газрын 68 дугаар тогтоолын дагуу 
босго үнийн шууд худалдан авалтын аргыг ашиглаж байна. 3-10 
сая төгрөгийн хооронд бараа ажил үйлчилгээ худалдан авахдаа 
3 үнийн харьцуулалын аргыг хэрэглэн хамгийн хямд үнэтэйн 
сонгон анхан шатны баримтыг бүрдүүлэн ажиллаж байна. 

9 Дотоод хяналтыг сайжруулах  
-Санхүүгийн баримтад тавих хяналт 
дутмаг 
-Ажил гүйлгээ бүртээ холбоотой ажлын 
тайланг дотоод хяналтын ажилтан 
болон бусад эрх бүхий албан 
тушаалтан хянаж баталгаажуулаагүй 

 
 
НББ-ийн тухай хуулийн 21,2 
дэх “ААНБ-ын НББ-ийн 
дотоод хяналтын 
бодлого, удирдлага, зохион 
байгуулалтыг ААНБ-ын 
удирдах зөвлөл 
тодорхойлно/ заалтыг 
хэрэгжүүлээгүй 

-Төсөл хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэхээс 
өмнө бэлтгэл ажлыг 
хангаж, дотоод 
хяналтыг 
ажиллуулах 
төлөвлөгөө гаргах 
-Санхүүгийн тайлан, 
баримт материалд 
тавих хяналтыг 
сайжруулах 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 
төсөл хөтөлбөрийн 2018 оны төлөвлөгөөнд бэлтгэл ажил, дотоод 
хяналт хийх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 

 

 


