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№ 

 

Аудитаар илэрсэн зөрчил 

 

Зөрчлийн эрх зүйн акт 

 

Гарч болзошгүй 

эрсдэл 

 

Шийдвэр 

 

Биелэлт 

1  

 

 

 

 

Анхан шатны баримтын 

бүрдүүлэлт дутуу зарим 

бүрдүүлсэн баримт шаардлага 

хангахгүй, итгэл төрүүлэхүйц 

байгаа нь Нягтлан болох 

бүртгэлийн тухай хуулийн 15 

дугаар зүйлийн 15,1;15,6 

заалтуудыг хэрэгжүүлээгүй 

 

 

 

 

Нягтлан болох 

бүртгэлийн тухай 

хуулийн 15 дугаар 

зүйлийн 15,1;15,6 

заалтуудыг зөрчсөн 

-худалдан авсан бараа 

материалыг дүрсжүүлж 

баталгаажуулаагүй  

-зарим хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэхтэй 

холбоотой баримтанд 

тухайн ажлын 

тайлангийн талаархи 

баримт мэдээлэл ду  

тмаг  

 

 

 

 

 

 

-Төсвийг үр 

ашиггүй,хэмнэлтгүй 

зарцуулах 

 

-Ажиллагса\дад 

ашиглалт гаргах 

боломж нөхцлийг 

бий болгох 

 

-Холбогдох хууль 

тогтоомж,заавар 

журмыг мөрдөж 

ажиллахгүй байх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хязгаарлалттай 

санал дүгнэлт 

гарсан. 

 

Аудитын гол 

асуудалд 

дурьдагдсан 

алдаа зөрчлийн 

улмаас 2017 оны 

12-р сарын 31 -

ний өдрөөрхи 

тайланд 

хязгаарлалттай 

санал дүгнэлт 

гаргахаар 

шийдвэрлэсэн. 

 

 

 

 

 

 

-Зөвлөмжийн дагуу баримтын бүрдлийг хангуулан 

гүйлгээ тус бүр дээр хянаж ажиллаж байгаа. 

 

-Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой бараа 

материал болон хөрөнгийг дүрсжүүлэн гүйлгээний 

баримтанд хавсаргаж байгаа. 

 

-хөтөлбөр хэрэгжүүлэхтэй холбоотой сургалтын 

төлбөрийн үлдэгдэлийг шилжүүлэхдээ гэрээ байгуулсан 

газараас  өгүүлбэр тайлан болон зураган таланг 

авч,төгсөгчдийн ирцийн мэдээлэл болон чадамжийн 

гэрчилгээг хавсарган авч байгаа 

 

-Гүйцэтгэсэн ажлын  тайланг гаргуулан холбогдох албан 

тушаалтнаар баталгаажуулан хавсаргаж байгаа. 

2  

 

Худалдан авалтын талаар:Тус 

газар нь 10,0 сая төгрөг доторхт 

бараа ажил үйлчилгээг худалдан 

авахдаа бэлтгэн нийлүүлэгчийг 

сонгосон баримт байхгүй мөн 

зарим худалдан авалтыг 10,0 сая 

төг дотор болгож зохион 

байгуулсан нь Төсөвийн тухай 

хуулийн 6-р зүйлийн  6,4,1:6,4,4-т 

Төсөвийн тухай 

хуулийн 6-р зүйлийн  

6,4,1:6,4,4-т заасан 

төсвийг үр 

ашигтай,хэмнэлттэй 

зарцуулах,нээлттэй 

сонгон шалгаруулах 

зарчим алдагдсан 

-10,0 сая төгрөгийн 

худалдан авалыг нилээд 

олон удаа хийсэн 

 

 

-Дотоод хяналтын 

эрсдэл нэмэгдэх 

-Төсвийг үр 

ашиггүй,хэмнэлтгүй 

зарцуулах,хэтрүүлэх 

- Холбогдох хууль 

тогтоомж,заавар 

журмыг мөрдөж 

ажиллахгүй байх 

 

 

 

-10,0 сая хүртэл төгрөгийн худалдан авалтын 

санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдлийг бүрэн 

хангаж  баримтжуулж байгаа. 

 

-10,0 төгрөгөөс дээш худалдан авалтыг нээллтэй сонгон 

шалгаруулалтын тендер зарлан шалгаруулж холбогдох 

бичиг баримтын бүрдлийг ханган худалдан авалт хийж 

байгаа 



заасан төсвийг үр 

ашигтай,хэмнэлттэй зарцуулах, 

нээлттэй сонгон шалгаруулах 

зарчим алдагдсан 

боловч үнийг судалж 

судалгаа хийгээгүй  

-үнийг хянасан 

харьцуулсан талаар  

мэдээлэл байхгүй 

 

 

 

 

 

-үнийн дүн өндөртэй 3,0-10,0 сая төгрөгийн  худалдан 

авалт бүрд үнийн харьцуулсан судалгааг хийж 

баримтанд хавсаргаж байгаа 
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Дотоод хяналтыг 

сайжруулах:Санхүүгийн дотоод 

хяналтыг хаэнгалттай сайн зохион 

байгуулаагүй нь  Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай хуулийн 21 

дүгээр 21,1:Аж ахуйн нэгж 

байгууллагын нягтлан бодох 

бүртгэлийн дотоод хяналтын 

бодлого, удирдлага зохион 

байгуулалтыг аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын удирдах зөвлөл  

тодорхойлно гэсэн заалтыг бүрэн 

хэрэгжүүлээгүй 

 

-Нягтлан бодох 

бүртгэлийн тухай 

хуулийн 21 дүгээр 

21,1:Аж ахуйн нэгж 

байгууллагын нягтлан 

бодох бүртгэлийн 

дотоод хяналтын 

бодлого,удирдлага 

зохион байгуулалтыг аж 

ахуйн 

нэгж,байгууллагын 

удирдах зөвлөл  

тодорхойлно.гэсэн 

заалтыг бүрэн 

хэрэгжүүлж ажиллаагүй 

-Төсөл хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлсэн 

санхүүгийн баримтанд 

тавих хяналт  дутмаг 

-Ажил үйлчилгээ 

бүртэй холбоотой 

ажлын тайланг дотоод 

хяналтын ажилтан 

болон бусад эрх бүхий 

албан тушаалтан хянаж 

баталгаажуулаагүй 

 

 

 

-Төсөл хөтөлбөрийн 

үр дүн өгөөж 

буурах, 

-Төсвийг үр ашиггүй 

зарцуулах 

-Холбогдох хууль 

тогтоомж, заавар 

журмыг мөрдөж 

ажиллахгүй байх 

 

 

 

-Зөвлөмжийн дагуу дотоод хяналтыг 

сайжруулан,гүйлгээ хийхийн өмнө баримтын бүрдэлд 

шалгах хуудас бөглүүлж ,холбогдох албан тушаалтнаар 

бөглүүлж гүйлгээ хийх маягтыг гарган баталгаажуулсан. 

 

-Зөрчлийг давтан гаргахгүй байх тал дээр хяналт тавин 

ажиллаж Төсвийн тухай хуулийг баримтлан ажиллаж 

байна. 

 

-Төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн өмнө тухайн 

ажлын удирдамж  төлөвлөгөө төсвийг гарган батлуулж, 

хөтөлбөрийг хэрэгжсэний дараа тайлангаар 

баталгаажуулан хавсаргаж хэвшсэн. 

 

 


