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1. УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

 

1.1 Дэвшүүлсэн зорилтын биелэлт  

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/76-1 дугаар тушаалаар Төрийн 

аудитын байгууллагын 2019-2024 онд хэрэгжүүлэх “Төрийн аудитын байгууллагын үйл 

ажиллагааг хараат бусаар явуулах эрхзүйн болоод аргазүй технологийн таатай орчныг 

бүрдүүлнэ.” гэсэн стратеги зорилгын хүрээнд 6 зорилт дэвшүүлсэн бодлогын баримт 

бичгийг баталсан.  

 
Стратеги зорилгын хүрээнд Төрийн аудитын байгууллагын хэмжээнд 2020 оныг 

“Төрийн аудитын байгууллагын эрхзүйн орчин, стандартын шинэтгэлийн жил” болгон 

зарласан.  

Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой Төрийн аудитын тухай хуулийн 

шинэчилсэн найруулга батлагдаж, хараат бус байдлын зарчим, түүний хөгжлийн баталгааг 

бий болгох аудитын дээд байгууллагын олон улсын байгууллагын уриалгад нийцсэн, 

төрийн аудитын байгууллагын хууль ёсны эрхзүйн үзэл баримтлал, тогтолцоог үндсэн 

хуулиар баталгаажуулж өгсөн. Мөн Монгол Улсын стандарт Төрийн аудит MNS 6817:2020 

“Төрийн аудитын байгууллагын эрхзүйн орчин, стандартын 
шинэтгэлийн жил”
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хэвлэгдэн гарч, төрийн аудитын газрууд стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлээд байгаа 

юм.  

 

Бид 2020 онд  Төрийн аудитын газар нь 2020 онд дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд 

байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулан, аудитын эрхзүйн орчин, 

стандартын шинэчлэлийн талаар орон нутагт сурталчлан ажиллаж байна. 

Тайлант онд харилцагч талуудын үр ашигтай хамтын ажиллагааг дэмжих, аудитын 

чанар, нийгэмд үзүүлэх үр өгөөжийг дээшлүүлэх чиглэлээр дараах ажлыг зохион 

байгууллаа. Үүнд:  

1.1.1 Аудитын байгууллагаас тогтоосон төлбөрийн акт, албан шаардлага, 

зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах хүрээнд 2019, 2020 онуудад аймгийн 

Прокурорын байгууллага, Ерөнхий прокурортой хамтран ажиллах  “Санамж бичиг” 

байгуулан ажиллаж байна. 

Төрийн аудитын байгууллагаас санаачлан 

аймгийн Прокурорын байгууллага, Төрийн албаны 

Дундговь аймаг дахь салбар зөвлөл, Санхүүгийн 

хяналт, аудитын албатай хамтран албан тушаалтны 

буруутай шийдвэрийн улмаас төрд учруулсан 

хохирлыг барагдуулах ажлыг Захиргааны ерөнхий 

хууль, Иргэний хууль, Төрийн албаны тухай хуулийн 

холбогдох заалтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд хамтран 

ажиллахаар Ерөнхий прокурорын тушаалаар 

хамтарсан ажлын хэсэг байгуулсан. Ажлын хэсгээс төрд учирсан хохирлыг барагдуулах 

нэхэмжлэлийг Шүүхэд гаргахаар 3 иргэнтэй холбогдох материалыг судалж байна. Үүнээс 

1 иргэнд холбогдох хэргийг Шүүхэд нэхэмжлэл гаргаад байна. Тухайн нэхэмжлэл 

буцаагдсан тул Төрийн албаны төв зөвлөл рүү албан бичгээр хандаад байна.  

1.1.2 Сум хөгжүүлэх сангийн хугацаа хэтрэлттэй зээлийг буцаан төвлөрүүлэх 

төлбөрийн актын үлдэгдлийг барагдуулахаар Прокурорын тухай хуулийн 20-р зүйлд 

зааснаар аймгийн Прокурорын газар Шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж, амжилттай 

шийдвэрлүүлээд байна.  

Сум хөгжүүлэх сангийн 2008 оноос хойш төлөгдөөгүй хугацаа хэтэрч алданги тооцогдсон 

1,289.6 /нэг тэрбум хоёр зуун наян есөн сая зургаан зуун мянга/ сая төгрөгийн актыг 

барагдуулах чиглэлээр аймгийн Прокурорын байгууллага, аймаг, сумдын Засаг дарга 

нартай хамтран ажилласнаар 1,051.1 /нэг тэр бум тавин нэгэн сая нэг зуун мянга/ сая 

төгрөгийн өрийг барагдуулж, 82 хувийн хэрэгжилттэй байна.  

2017 онд Сум хөгжүүлэх сангийн 326 зээлдэгч эрсдэлтэй байсан бол 2018 онд 98, 

2019 онд 20 болж буурсан нь Сум хөгжүүлэх сангийн хугацаа хэтрэлттэй зээлийн үлдэгдэл 

буурч, зээлийн эргэн төлөлт хуваарийн дагуу төлөгдөж хэвшиж байгааг илтгэж байна.   Мөн 

2018 онд 85 зээлдэгчид 735.4 сая төгрөгийн зээлийг шинээр олгосон бол 2019 онд 129 

зээлдэгчид  1,680.1 сая төгрөгийн зээлийг олгосон нь сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн 

эргэц сайжирч байгааг харуулж байна.  
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1.2 Бүтэц, зохион байгуулалт 

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 

баталсан бүтэц, орон тооны дагуу Санхүүгийн аудитын албанд 4, Гүйцэтгэлийн аудитын 

албанд 1, Нийцлийн аудитын албанд 2 хүний бүрэлдэхүүнтэй, 3 багийн зохион 

байгуулалтаар, нягтлан бодогч, дотоод ажил хариуцсан ажилтан, нярав жолооч, нийт 10 

ажилтантай үйл ажиллагаа явуулж байна. Гүйцэтгэлийн аудитын ахлах аудитор 

Ч.Бэрхсайхан БНХАУ-ын Наньжины Аудитын их сургуульд магистрт суралцаж байгаагаас 

1 орон тоо дутуу ажиллав. 

Ажилтнууд байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд үндэслэн гүйцэтгэлийн 

төлөвлөгөө боловсруулан, улирал бүр үйл ажиллагааны үр дүнгээ тайлагнаж байна. Харин 

нягтлан бодогч, дотоод ажил хариуцсан ажилтан, нярав-жолоочтой хөдөлмөрийн гэрээ 

байгуулан ажиллаа.  

Төрийн аудитын газрын ажилтнуудын 9 нь нягтлан бодогч, эдийн засагч 

мэргэжилтэй, үүнээс 9 нь Монгол Улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч юм.   

 

 



 

Ү й л  а ж и л л а г а а н ы  т а й л а н  8 | 40 

                                                                                       

ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠲ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ ᠠ
 

 

1.3 Аудитын статистик үзүүлэлт 

Санхүүгийн тайлангийн аудитад 212 байгууллага хамрагдаж, бүх шатны төсөв 

захирагч нарын 2019 оны  санхүүгийн тайланг нягтлан бодох бүртгэлийн нийтээр хүлээн 

зөвшөөрсөн зарчмууд, нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартад нийцүүлэн үнэн 

зөв гаргасан эсэх талаар дүгнэлт гаргаж баталгаажууллаа.  

2020 онд Төрийн аудитын газар нэгдсэн удирдамжаар нийцлийн 2, гүйцэтгэлийн 3, 

өөрийн санаачилга болон хуулийн дагуу нийцлийн 4, гүйцэтгэлийн 4 аудит хийхээр 

төлөвлөсөн. Мөн өмнөх оноос он дамжиж хийгдсэн гүйцэтгэлийн 1, нийцлийн 1 аудитыг 

дуусгахаар гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгасныг бүрэн хэрэгжүүлээд байна.  

Гүйцэтгэл, нийцэл, санхүүгийн тайлангийн аудитаар нийт 20,880.6 сая төгрөгийн 

алдаа, зөрчил илрүүлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 86 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. Энэ нь 

он дамжин хийгдсэн аудитын үр дүнгээс шалтгаалжээ. 

Тайлант хугацаанд 

хохирлыг нөхөн 

төлүүлэх 73.3 сая 

төгрөгийн  төлбөрийн 

акт тогтоосноос 44.3 

сая төгрөг төвлөрч, 

хэрэгжилт 60 хувьтай 

байна. Орон нутгийн 

төсвийн орлогод 46.4 

сая төгрөгийг, тухайн 

байгууллагын дансанд 

143.4 сая төгрөгийг  

төвлөрүүлснээс 145.4 сая төгрөг нь өмнөх оны үлдэгдлээс хэрэгжжээ. 

Аудитаар илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулахаар нийт 11,329.9 сая төгрөгийн 

хугацаатай албан шаардлага өгсний 10,688.7 сая төгрөгийн албан шаардлага хэрэгжиж, 

362.3 сая төгрөгийн албан шаардлагын хэрэгжилт ирүүлэх хугацаа болоогүй байна. 

Ингэснээр албан шаардлагын хэрэгжилт 97 хувьтай байна.  

Тайлант онд 59 заалт бүхий зөвлөмжийг харилцагч байгууллагад хүргүүлснээс 51 

заалт нь хэрэгжиж, 8 заалт зөвлөмжийн хэрэгжилт ирүүлэх хугацаа болоогүй бөгөөд 

хэрэгжилт 100 хувь байна.  

Аудитын явцад залруулах боломжтой 9,395.3 сая төгрөгийн алдааг залруулсан нь 

өмнөх онтой харьцуулахад 14 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.  

Тайлант жилд аудитын үр дүнгээс 754.5 сая төгрөг, төсвийн төсөлд хүргүүлсэн 

саналаас 146.9 сая төгрөгийн үр өгөөжийг харилцагч байгууллагаар хүлээн зөвшөөрүүлсэн 

бөгөөд нэг төгрөгт ногдох үр өгөөж 2.2 төгрөг байна.    

 

1.4 Статистик мэдээний үлдэгдэл 

 Төрийн аудитын газрын хэмжээнд 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт хугацаа 

хэтэрсэн 222.0 сая төгрөгийн төлбөрийн акт, 28.7 сая төгрөгийн албан шаардлага байна.  
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Төлбөрийн актын хувьд санхүү, гүйцэтгэлийн аудитаар Сум хөгжүүлэх сангийн 

хугацаа хэтрэлттэй зээлийг эргүүлэх төлүүлэхээр тогтоосон төлбөрийн акт бөгөөд төлбөр 

барагдуулах үйл ажиллагаа нь Шүүх, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт шилжсэнтэй 

холбоотойгоор барагдуулалт удаашралтай байгаа юм.  

 

1.5 Төсвийн төсөлд өгсөн дүгнэлт 

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.2-т заасан бүрэн эрхийн 

хүрээнд аймгийн 2021 оны төсвийн төсөлд төсвийн орлого нэмэгдүүлэх, төсвийн зарлагыг 

бууруулах, төсвийн санхүүжилтийн үр ашгийг дээшлүүлэх талаар дүгнэлт гарган, аймгийн 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд илтгэл бэлтгэж, танилцууллаа.  

Түгээмэл тархацтай ашигт 

малтмал ашигласны төлбөр, хөрөнгө 

борлуулсны орлогын төлөвлөгөө 2021 

онд бүрэн биелэх боломжтой бөгөөд хог 

хаягдлын үйлчилгээний хураамж, авто 

зам, замын байгууламж ашигласны 

хураамжийн төлбөрийг нийт 53.7 сая 

төгрөгөөр нэмэгдүүлэх саналыг аудитын 

дүгнэлтэд тусгаж, төсвийн үр ашгийг 

нэмэгдүүлэх 3 саналыг боловсруулан, 

аймгийн ИТХ-д хүргүүлсэн. 

Орлого төвлөрүүлэх болон орлого нэмэгдүүлэх 6 санал өгснөөс 4 санал буюу 146.9 

сая төгрөгийн санал дэмжигдсэн талаар аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2020.12.10-ны 

өдрийн 2/150 дугаар албан бичгээр мэдэгдээд байна. 
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2. САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ҮР ДҮН 

2.1 “Төсөв захирагч нарын 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангийн аудит” 

Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын 

тухай хууль, Төсвийн тухай хуулиар 

тодорхойлсон чиг үүргийнхээ дагуу улс, орон 

нутгийн төсвийн байгууллага, орон нутгийн 

өмчит хуулийн этгээд, төсөл хөтөлбөрийн нийт 

212 санхүүгийн тайланд аудит хийлээ.  

Аудитад хамрагдсан байгууллагуудаас 79 

санхүүгийн тайланд бие даасан дүгнэлт гаргаж, 

119 санхүүгийн тайланг түүвэрт хамруулан 

шалгаж, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 

тушаалаар батлагдсан журмын дагуу шалгуур 

хангасан 13 байгууллагад итгэл үзүүлж, 1 

байгууллага татан буугдсан тул аудит хийгдээгүй болно. 

Нийт 79 байгууллагын санхүүгийн тайланд дүгнэлт гаргаснаас 72 санхүүгийн 

тайланд “Зөрчилгүй”, 5 санхүүгийн тайланд “Хязгаарлалттай”, 1 санхүүгийн тайланд 

“Сөрөг”, 1 санхүүгийн тайланд “Дүгнэлт өгөхөөс татгалзсан” санал дүгнэлтийг гаргалаа.  

 

Хязгаарлалттай” дүгнэлт 

авсан Санхүүгийн хяналт, 

аудитын алба, Өлзийт сумын 

Эрүүл мэндийн төв, Адаацаг 

сумын Засаг даргын Тамгын 

газар, Нийтлэг үйлчилгээ 

ОНӨААТҮГ, Гурвансайхан 

сумын нэгтгэсэн тайлан, 

“Сөрөг” дүгнэлт авсан 

Дундговь аймгийн Засаг 

даргын Тамгын газрын дарга, 

нягтлан бодогч нарт хариуцлага тооцуулах албан шаардлагыг, “Санал дүгнэлт өгөхөөс 

татгалзсан”  Дэрэн сумын Эрдэм шинжилгээ туршилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-ын даргыг 

ажлаас чөлөөлөх саналыг эрх бүхий албан тушаалтнуудад тус тус хүргүүллээ. 

Мөн Дундговь аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь 2019 оны жилийн 

эцсийн санхүүгийн тайланг Төсвийн тухай хуульд заасан хугацаанаас хоцроон Төрийн 

аудитын газарт ирүүлж, аудитын явцад хүндрэл учруулж төрийн аудитын үйл 

ажиллагаанд саад учруулсан, Дундговь аймгийн Татварын хэлтсийн 2019 оны эхний хагас 

жилийн санхүүгийн тайланд завсрын аудит хийх явцад заасан хугацаанд баримт материал 

гаргаж ирүүлээгүй зөрчил гаргасан 2 нягтлан бодогчид хариуцлага тооцуулах албан 

шаардлагыг хүргүүлсэн. 
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Санхүүгийн тайлангийн аудитаар нийт 10,565.0 сая төгрөгийн алдаа, зөрчил 

илрүүлснээс аудитын явцад залруулж болох 9,395.3 сая төгрөгийн алдааг санхүүгийн 

тайланд залруулж, 1,094.7 сая төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар хугацаатай албан 

шаардлага хүргүүлж, хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр 69.5 сая төгрөгийн төлбөрийн акт 

тогтоон, санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулахаар 2.3 сая төгрөгийн зөвлөмжийг өгч, 

өмнөх аудитаар албан  хүргүүлсэн зөрчлийг дахин давтан гаргасан 3.2 сая төгрөгийн 

зөрчилд хариуцлага тооцуулах санал хүргүүллээ.  

     

  

 

 

 

Тайлант онд аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчил өмнөх оноос 1,363.2 сая төгрөгөөр 

өссөн нь албан шаардлага, залруулсан алдааны өсөлтөөс шалтгаалсан байна.  

 

2020 оны жилийн эцсийн байдлаар төлбөрийн актын хэрэгжилт 53.7 хувь, албан 

шаардлагын хэрэгжилт 98.1 хувь, зөвлөмжийн хэрэгжилт 100 хувь, хариуцлага тооцуулах 

албан шаардлагын хэрэгжилт 93.3 хувьтай байна. 

 

  

Алдаа, зөрчлийг агуулгаар нь ангилбал нягтлан бодох бүртгэлийн алдаа нийт 

алдаа, зөрчлийн 90 хувийг, хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбоотой зөрчил 7 хувийг 

эзэлж байна.  Энэ нь байгууллагын дарга, нягтлан бодогч нарын хууль эрхзүйн мэдлэг 

дутмаг, санхүүгийн ажилтнууд тогтвор суурьшилтай ажиллахгүй байгаагаас шалтгаалсан 

гэж үзэж байгаа юм. 

 

Төлбөрийн акт 

69.5 сая төгрөг 

Зөвлөмж 

1,094.7 сая 

төгрөг 

2.3 сая 

төгрөг 

3.2 сая 

төгрөг 

9,395.3  

сая төгрөг 

Албан шаардлага Залруулсан 

алдаа 
Хариуцлага 

тооцуулах 
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Цаашид бүх шатны төсөв захирагч нар нягтлан бодох бүртгэлийн алдаа нийт алдаа, 

зөрчлийн 90 хувийг эзэлж байгаад анхаарч, санхүүгийн тайланг Нягтлан бодох 

бүртгэлийн болон Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, 

түүнтэй нийцүүлэн Сангийн сайдын баталсан журам, зааврын дагуу бэлтгэж, тайлагнах 

шаардлагатай байна.  

2.2 “Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны нэгтгэсэн төсвийн гүйцэтгэлийн 

тайлан” 

 “Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны нэгтгэсэн төсвийн гүйцэтгэлийн 

тайлан”-гийн аудитыг Төсвийн тухай хуульд заасан цагалбарт хугацаанд хийж, аудитын 

тайланг баталгаажуулан, аймгийн Засаг даргад хүргүүлсэн.  

Аудитын дүн, нотлох зүйлст үндэслэн аймгийн Засаг даргад 2 заалт бүхий 

зөвлөмжийг хүргүүлсэн бөгөөд 100 хувь бүрэн хэрэгжсэн байна.  

Тайлант онд 8 нэр төрлийн орлого 179.4 сая төгрөгөөр тасарснаас хог хаягдлын 

үйлчилгээний хураамж, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр, бууны 

албан татвар, хөрөнгө борлуулсны орлогын төлөвлөгөөнүүд жил бүр тасарсан байна. 

Иймд Сангийн яаманд “Аймгийн татварын бааз, орлого бүрдүүлэх боломж, цаг үе, эдийн 

засгийн нөхцөл байдлын өөрчлөлт, нэг удаагийн шинж чанартай орлого зэргийг тооцон 

орлогыг бодитой төлөвлөх” талаар зөвлөмж хүргүүлэх саналыг Үндэсний аудитын газарт 

уламжилсан. 

 Татварын орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн судалгааг жил бүрээр харьцуулан, 

мэдээллийн сан бүрдүүлж, дүн шинжилгээ хийсэн нь энэ аудитын онцлог байв. 

 

Санхүүгийн тайлангийн аудитаар 125.9 сая төгрөгийн үр өгөөжийг тооцож, 

хүлээн зөвшөөрүүлсэн. 

“Аудитын өртөг 78.2 сая төгрөг, аудитад зарцуулсан өдөр 371, илүү цаг 1150” 
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3. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ҮР ДҮН 

2020 онд Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн удирдамжаар 3 аудит төлөвлөснийг 

хугацаанд нь бүрэн гүйцэтгэж, аудитын тайланг шалгагдагч байгууллага болон Үндэсний 

аудитын газарт хүргүүллээ. 

Гүйцэтгэлийн аудитаар нийт 4,038.9 сая төгрөгийн алдаа, зөрчил илрүүлж, 4,035.0 сая 

төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар хугацаатай албан шаардлага хүргүүлж, хохирлыг нөхөн 

төлүүлэхээр 3.9 сая төгрөгийн төлбөрийн акт тогтоон, ар ашгийг нэмэгдүүлэх 24  заалт бүхий 

зөвлөмж өглөө.   

 

3.1 “Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний 

хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг” 

Гүйцэтгэлийн аудитын дүн, нотлох баримтад үндэслэн “Улсын 

төсвийн хөрөнгө оруулалтын бодлого төлөвлөлт үр дүн муутай 

байна” гэсэн ерөнхий дүгнэлт өглөө.  

 Нийт төсөл арга хэмжээний 52% нь аймгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлттэй уялдаагүй, 

барилгын ажлын зураг төслийг боловсруулахдаа бодит хэмжилт, тооцоо судалгаа хийгээгүй, 

ашиглагч байгууллагын хэрэгцээ шаардлагыг тусгаагүй, ТАХ-ний байршлыг аймгийн ерөнхий 

төлөвлөгөө болон газар зохион байгуулалтын судалгаанд үндэслэн төлөвлөөгүй, тендерийн 

баримт бичгийн техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаагүй этгээдтэй гэрээ 

байгуулсан зэрэг нийт 14 нэр төрлийн 4,038.9 сая төгрөгийн зөрчил илэрснээс 3.9 сая төгрөгийн  

1 зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож, 4,035.0 сая төгрөгийн 6 нэр төрлийн зөрчилд хугацаатай 

албан шаардлага, 8 нэр төрлийн зөрчилд зөвлөмж өгч, холбогдох албан тушаалтанд аудитын 

дүнг, зөрчлийн нэгтгэлийн хамт  хүргүүлсэн. 

Мөн тус аудитын хүрээнд “Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний 

хэрэгжилт үр дүн”-д гүйцэтгэлийн аудит хийж  тендерийн баримт бичигт заасан шаардлагыг 

хангаагүй хувь хүнтэй шууд гэрээ байгуулсан, техникийн тодорхойлолтод зааснаас зөрүүтэй 

бараа, үйлчилгээг нийлүүлсэн, тендерийн үнийн санал ирүүлэх урилгыг 3 болон түүнээс дээш 

этгээдэд мэдэгдсэн албан бичиг, баримт байхгүй зэрэг нийт 7 зөрчил илрүүлж 4 зөрчилд 

хугацаатай албан шаардлага хүргүүлж, 3 зөрчилд зөвлөмж өгч, зөрчлийн жагсаалтыг холбогдох 

албан тушаалтанд хүргүүлсэн. 

Аудитын явцад аймагт хийгдсэн хөрөнгө оруулалтууд иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад 

нийцэж байгаа эсэхийг судалж,   харьцуулсан судалгаанууд хийсэн нь энэ аудитын онцлог 

байсан. Тус судалгаагаар Сайнцагаан сумын цэцэрлэг, сургуулийн барилгын хүчин чадлын 

ачаалал хэтрэлт хамгийн их, олон жил ашигласан барилгууд байгаа нь харагдсан.  

Иймд “Аймгийн хүн ам, нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлт болон тухайн салбарын үндсэн 

үзүүлэлтүүдэд дүн шинжилгээ хийж, барилга, байгууламжийн чанар, насжилт, хүчин чадал 

зэргийг тооцон үзэж хөрөнгө оруулалтын ажлыг төлөвлөж байх” гэсэн зөвлөмжийг Засаг 

даргад хүргүүлсэн.  
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Аудитаар өгөгдсөн зөвлөмжийн хүрээнд 2021 оны улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар Сайнцагаан сумын Говийн-Ирээдүй цогцолбор сургуулийн барилгыг шинээр 

барихаар төлөвлөгдсөн нь гүйцэтгэлийн аудитын мөрөөр хийгдэж буй бодит ажил юм.  

3.2 “Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгууль зохион 

байгуулахтай холбоотой улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн зардлын 

гүйцэтгэл”  

Аудитаар нийт 1.1 сая төгрөгийн зөрчил илэрч, 6 нэр төрлийн зөрчилд 

зөвлөмж өгч, 1 зөрчлийг аудитын явцад залруулсан байна.  Мөн Засгийн газрын нөөц 

сангаас зарцуулж буй төсвийг бодит тооцоо судалгаанд үндэслэн төлөвлөж байх талаар 

саналыг дээд шатны байгууллагад хүргүүлэхээр Үндэсний аудитын газарт уламжиллаа. 

3.3 “Төрөөс бүх нийтийн ерөнхий боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал, үр дүн”  

Аудитын явцад цуглуулсан нотлох зүйлс, 

аудитын дүнд үндэслэн "Төрөөс бүх нийтийн 

боловсрол олгоход шаардагдах бодлого, төлөвлөлт, үр 

дүн муутай, сургалтын орчин нөхцөл хангалтгүй 

байна." гэсэн ерөнхий дүгнэлт өгсөн. Аудитын 

дүгнэлтэд үндэслэн аймгийн Засаг даргад 2, 

Боловсрол, соёл, урлагийн газарт 2 заалт бүхий 

зөвлөмж өглөө.  
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Аудитын явцад нэг багшид ногдох хүүхдийн тоо, хичээл 

сонголтоос хамааран элсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноог эрэмбэлэхэд 

сургуулиудын дүн харилцан адилгүй гардаг талаар тайлбар өгч байсан. 

Үүнтэй холбоотойгоор элсэлтийн ерөнхий шалгалтад хамрагдсан 

хүүхдүүдийн анхны оноо буюу бодит гүйцэтгэлийн хувьд /60%-аас дээш 

ба доош/ нэг багшид ноогдох хүүхдийн тоо нөлөөлж буй эсэхэд корреляцийн хамаарлын 

шинжилгээ хийхэд тус үзүүлэлтүүдийн корреляцийн хамаарал нь 0.87 буюу хүчтэй 

хамааралтай гэж гарсан нь сургуулиудын удирдлагуудын хооронд үүссэн ойлголтын 

зөрүүг арилгахад чиглэсэн үр дүнтэй судалгаа болсон. 

Гүйцэтгэлийн аудитаар 144.3 сая төгрөгийн үр өгөөжийг хүлээн зөвшөөрүүлж, тооцсон 

байна.    

“Аудитад зарцуулсан өдөр 395, илүү цаг 265 
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4 НИЙЦЛИЙН АУДИТ 
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4. НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ҮР ДҮН 

2020 онд Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн удирдамжаар 2, хуулийн дагуу 3 

нийцлийн аудит гүйцэтгэхээр төлөвлөснийг хугацаанд нь бүрэн гүйцэтгэж, аудитын 

тайланг шалгагдагч байгууллага болон Үндэсний аудитын газарт хүргүүллээ. 

Нийцлийн аудитаар нийт 6,276.8 сая төгрөгийн алдаа, зөрчил илрүүлж, 6,200.2 сая 

төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар хугацаатай албан шаардлага хүргүүлж, хохирлыг 

нөхөн төлүүлэхээр 0.1 сая төгрөгийн төлбөрийн акт тогтоон, ар ашгийг нэмэгдүүлэх 26 

заалт бүхий зөвлөмж өгч, гэмт хэргийн шинжтэй байж болзошгүй 1 асуудал, хэрэгжих 

хугацаа удаашралтай 76.5 сая төгрөгийн албан шаардлагыг тус бүрийг хууль, хяналтын 

байгууллагад шилжүүлэн ажилласан байна. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”  

Нийцлийн аудитыг төлөвлөсөн хугацаанд чанартай 

гүйцэтгэж,  тайланг тэргүүлэх аудитораар 

баталгаажуулан, ҮАГ болон шалгагдагч байгууллагуудад 

хүргүүллээ.  

Дундговь аймгийн хэмжээнд Шилэн дансны тухай 

хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх хэсэгт заасны дагуу 

хамрагдвал зохих нийт 184 байгууллагаас 178  байгууллага нь шилэн дансны нэгдсэн 

цахим хуудсанд бүртгэлтэй байна.  Аудитад ТЕЗ-ийн харьяа аймгийн төвийн 9 

байгууллага, Дэлгэрцогт, Дэрэн, Говь-Угтаал, Эрдэнэдалай, Өндөршил, Баянжаргалан, 

Өлзийт, Сайнцагаан  зэрэг 8 сумыг хамрууллаа.  

Шилэн дансны тухай хуулийн 2019 оны хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитаар 

нийт 123 байгууллагыг шалган 43 байгууллагад 193 төрлийн зөрчил илрүүлж, зөрчлийг 

арилгуулахаар хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэн, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж 

байна.  

Өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэл оруулах 

байдал харьцангуй сайжирсан, мөн хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих үүрэг бүхий аймаг, 

сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал хяналтаа тавих ажлыг хэрэгжүүлж эхэлсэн зэрэг 

сайн талууд байна. Гэвч зарим төсөв захирагч нар Шилэн дансны цахим хуудсанд заавал 

байршуулах зарим мэдээллүүдийг огт мэдээлээгүй, зарим мэдээллийг буруу, ойлгомжгүй 

байдлаар мэдээлэх, хуульд заасан хугацаанаас хугацаа хоцроож мэдээлсэн зэрэг зөрчлүүд 

гарсаар байна.  

АЛБАН ШААРДЛАГА 
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Шилэн дансны тухай хуулийн 2019 оны хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитаар 

нийт 123 байгууллагыг шалган 43 байгууллагад 193 төрлийн зөрчил илрүүлж, зөрчлийг 

арилгуулахаар хугацаатай албан шаардлага хүргүүлэн, хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж 

байна.  

Аудитын дүн, дүгнэлт, нотлох зүйлст үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурал, аймгийн Засаг дарга, Санхүүгийн хяналт аудитын алба, Санхүү төрийн сангийн 

хэлтэс зэрэг байгууллагад 5 заалт бүхий зөвлөмжийг хүргүүлсэн бөгөөд зөвлөмжийн 

хэрэгжилт 100 хувьтай байна.   

                                                                                                                                                                                                             

Шилэн дансны аудитын дүгнэлтүүд /2015-2019/             2020 оны Шилэн данс                                                  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өмнөх онуудтай харьцуулахад төсөв захирагч нар шилэн дансны цахим хуудсанд 

мэдээллийг оруулах тал дээр харьцангуй сайжирсан, хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих 

үүрэг бүхий аймаг, сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал хяналтаа тавих ажлыг 

хэрэгжүүлж эхэлсэн зэрэг сайн талууд байна.  Гэвч зарим төсөв захирагч нар Шилэн 

дансны цахим хуудсанд заавал байршуулах зарим мэдээллүүдийг огт мэдээлээгүй, зарим 

мэдээллийг буруу, зөрүү ойлгомжгүй байдлаар мэдээлэх, хуульд заасан хугацаанаас 

хугацаа хоцроож мэдээлсэн зэрэг зөрчлүүд гарсаар байна. 

4.2  “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2019 оны зарцуулалт”  

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн 

удирдамжаар Дундговь аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн 

зарцуулалтад 2014-2020 онд аудит хийж дүгнэлт, зөвлөмж өгсөн байна.  

2015 оны 11 сар Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт 

хангалтгүй, цахим хуудсанд мэдээлэл бүрэн 

мэдээлэгдэхгүй байна. 

2015 он 

2016 он 

2017 он 

2018 он 

2019 он 

2016 оны 4 сар Шилэн дансны тухай хуулийн зарим 

заалтын хэрэгжилт хангалтгүй байна. 

2016 оны 12 сар Шилэн дансны тухай хуулийн 

хэрэгжилтэд тавих хяналт хангалтгүй байна. 

2018 оны 11 сар Шилэн дансны тухай хуулийн 

хэрэгжилт хангалтгүй хэвээр байна. 

2019 оны 4 сар Шилэн дансны тухай хуулийн 

хэрэгжилт хангалтгүй байна. 

2017 оны 11 сар Шилэн дансны тухай хуулийн 

хэрэгжилт хангалтгүй байна. 

77% 

 

9.2% 

96% 81% 

Тушаал 

шийдвэр 
5 сая  худалдан 

авалт 88% 

5 сая  зарлага 5 сая  орлого 

80% 

Тогтмол мэдээлэх 

3,387 мэдээлэл 

13.8% 
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Дундговь  аймагт 2013-2019 онд  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр нийт 

36.2 тэр бум /гучин зургаа аравны 2 тэр бум / төгрөгийн 1,508 хөрөнгө оруулалт, төсөл 

арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна.  

 

Төрийн аудитын байгууллага нь аудитын явцад цуглуулсан нотлох зүйлс, аудитын 

дүнд үндэслэн  “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлд тавих 

хяналт,  иргэдийн оролцоо хангалтгүй байна” гэсэн ерөнхий дүгнэлтүүдийг өгч байсан 

байна. 

Энэ нь Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл, 

арга хэмжээг төлөвлөн, хэрэгжүүлэх бүхий л ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангаж, 

нутгийн удирдлагын байгууллагууд хууль, журмаар олгогдсон хяналтын эрхээ 

хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай байгааг илтгэж байна.  

2020 онд гүйцэтгэсэн аудитаар нийт 362.3 сая төгрөгийн зөрчил илрүүлэн 362.3 сая 

төгрөгийн зөрчлийг арилгуулахаар хугацаатай 14 албан шаардлага, аймаг, сумдын 

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг дарга нарт 4 заалт бүхий зөвлөмж хүргүүлсэн 

бөгөөд 100 хувь хэрэгжсэн.  

Аудитаар илэрсэн зөрчлийг агуулгаар нь авч үзвэл сангийн хөрөнгийг 

зориулалтын бус зардалд 18.3 сая төгрөг, худалдан авах ажиллагааны журам зөрчсөн 

ажилд 344.0 сая төгрөгийг зарцуулсан байсан.  Худалдан ажиллагаатай холбоотой зөрчил 

нь аудитаар илэрсэн зөрчлийн дийлэнх буюу 62 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд сумдын 

удирдлага нээлттэй тендер шалгаруулалт болон харьцуулалтын аргаар худалдан авах 

ажиллагааг зохион байгуулахаас зайлсхийж, хөрөнгө оруулалтыг хэсэгчлэн, өртгийг 

бууруулан /10 сая төгрөгөөс бага/, хэд хэдэн багц болгон хувааж, ИТХ-аар батлуулан, нэг 

компанитай шууд худалдан авах гэрээ 

байгуулж, шууд худалдан авалт хийсэн нь 

ашиг сонирхол үүсгэж болзошгүй байна.  

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 

аудитаар илэрсэн зөрчлийн дүнг өмнөх 

онуудтай харьцуулахад зөрчлийн дүн жил 

ирэх тутам буурч, сангийн төлөвлөлт, 

зарцуулалттай холбоотой гарсан зөрчил 

буурч мөн журмын хэрэгжилтэд хяналт 

тавих үүрэг бүхий аймаг, сумын иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурал хяналтаа тавих ажлыг 

хэрэгжүүлж эхэлсэн зэрэг “Сайн тал” –ууд 
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гарч байна. Энэ нь тус аудитыг ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар 2014 оноос хойш жил бүр 

давтан аудит хийж байсны үр дүн юм.  

 

 

4.3 “Орон нутгийн сонгуулийн тойрогт нам, эвсэл, нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын 

дээд хэмжээг тогтоох” ажил 

Зардлын дээд хэмжээг тогтоохдоо Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 38.2-д 

заасан арга, хэлбэрээр сонгуулийн сурталчилгааг явуулна гэж үзэн, дүн 

шинжилгээний төлөвлөгөө боловсруулан, хөндлөнгийн болон холбогдох 

байгууллагуудаас үнийн судалгаа, мэдээ мэдээлэл авч дүн шинжилгээ 

хийхэд ашиглалаа. 

Монгол Улсын Ерөнхий Аудиторын баталсан “Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 

иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд нам, эвсэл, нэр дэвшигчээс 

зарцуулах дээд хэмжээг тогтоох аргачлал”-ыг үндэслэн, тооцоо судалгааг гүйцэтгэсэн.   

Тогтоосон зардлын хэмжээг сонгогчийн тоо ойролцоо бусад аймгуудын хийсэн 

тооцоололтой харьцуулан, намуудаас санал авч, ҮАГ-ын Нийцлийн аудитын газарт 

хянуулан, олон нийтэд зарлалаа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуульд 

нэг нам, эвслээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг 387.0 сая 

төгрөгөөр тогтоож, нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын 

хэмжээг тойрог тус бүрээр 15.8 сая төгрөгөөс 38.1 сая 

төгрөгөөр тогтоож нийтэд зарласан.  

Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуульд  

нэг нам, эвсэл, нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд 

хэмжээг тойрог тус бүрээр тогтоож нийтэд мэдээлсэн. 

Сонгуулийн сурталчилгааны 

материал хэвлүүлэх, 

сонгогчдод тараах 

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, 

талбайд сонгуулийн 

сурталчилгааны зурагт самбар 

байрлуулах 

Намын далбааг гудамж, 

талбайд байрлуулах, таних 

тэмдэг уриа ашиглах 

Сонгогчидтой уулзалт, цуглаан 

хийх,  ухуулах байр 

ажиллуулах 

Цахим орчин ашиглах 

Радио, телевизийн 

сурталчилгааны 

нэвтрүүлэг ашиглах Өдөр тутмын болон бусад сонин 

сэтгүүлд сонгуулийн сурталчилгааны 

материал нийтлүүлэх 
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Нам, эвслээс зарцуулах сонгуулийн зардлыг 4.0 сая төгрөгөөс 30.0 сая төгрөг, нэр 

дэвшигчээс зарцуулах сонгуулийн зардлыг 10.0 сая төгрөгөөс 37.0 сая төгрөгөөр тус тус 

тогтоолоо. 

  

 4.4 “Нам эвсэл болон  бие даан нэр дэвшигчийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт орсон зорилт, 

арга хэмжээ нь Монгол улсын хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцсэн эсэх болон санхүүгийн 

тодорхой эх үүсвэр шаардсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлын дүн нь Төсвийн 

тогтвортой байдлын тухай хуульд заасан төсвийн тусгай шаардлагад нийцэж байгаа эсэх 

талаар дүгнэлт  гаргах”  

Орон нутгийн 2020 оны ээлжит сонгуульд оролцох аймгийн 

төвийн 6 намын мөрийн хөтөлбөр, 2 намын 15 сумын намын 

хорооны 30 мөрийн хөтөлбөр, 26 бие даан нэр дэвшигчийн 

сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт орсон зорилт, арга хэмжээ нь 

Монгол улсын хөгжлийн үзэл баримтлалд нийцсэн эсэх болон 

санхүүгийн тодорхой эх үүсвэр шаардсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 

зардлын дүн нь Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд заасан төсвийн тусгай 

шаардлагад нийцэж байгаа эсэх талаар дүгнэлт гаргаж, нийтэд мэдээллээ.  

 

4.5 Нам эвсэл, нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын санхүүжилт, түүний гүйцэтгэлд 

аудит хийж, дүгнэлт гарган нийтэд мэдээлэх 

 

Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу Аймаг, сумын орон нутгийн 

сонгуульд нэр дэвшсэн 3 нам, 626 нэр дэвшигчид зардлын тайлангаа 

ирүүлснийг хянаж байна. Үүнээс 447 нэр дэвшигч Х тайлан өгсөн 

бөгөөд аймаг, сумын 30 намын хорооны болон 179 нэр дэвшигчийн 

сонгуулийн зардлын тайланг хянаж баталгаажуулах аудитын ажлыг 

гүйцэтгэж байна.  

  

4.6 Орон нутгийн Хурлын ээлжит сонгуулийн жилийн 06 дугаар сарын 01-ний 

өдрөөс өмнөх жилийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд тухайн нам, 

иргэн, хуулийн этгээдээс өгсөн хандивыг хянаж, баталгаажуулах 

Орон нутгийн 2020 оны ээлжит сонгуулийн жилийн  06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 

өмнөх жилийн 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд, ээлжит бус , нөхөн болон дахин 

сонгуульд тухайн сонгуулийн жилийн өмнөх тайлант жилийн хугацаанд 6 намд иргэн, хуулийн 

этгээдээс өгсөн хандивын тайлан болон бусад холбогдох баримт материалыг шалган, хандивын 

тайланг баталгаажуулж аймгийн сонгуулийн хороонд хүргүүллээ. 

Нийцлийн аудитаар  484.2 сая төгрөгийн санхүүгийн, 9 санхүүгийн бус үр өгөөжийг 

хүлээн зөвшөөрүүлж, тооцсон байна.    

Аудитад зарцуулсан өдөр 145, илүү цаг 184” 
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5 
ӨӨРИЙН 

САНААЧИЛГААР 

ХИЙСЭН АУДИТ  
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5. ӨӨРИЙН САНААЧИЛГААР ГҮЙЦЭТГЭСЭН АУДИТЫН ҮР ДҮН 

Төрийн аудитын газар 2020 онд өөрийн санаачилгаар он дамжин хийгдсэн 2, 

тайлант онд төлөвлөсөн 2 аудитыг бүрэн дуусгаж, аудитын тайланг тэргүүлэх аудиторын 

тушаалаар баталгаажуулан, шалгагдагч байгууллагад хүргүүллээ.  

 

5.1 “Мал аж ахуйн салбарын бодлого, үйл ажиллагааны 

үр дүн” 

Аудитын дүн, нотлох зүйлст үндэслэн “Мал аж ахуйн 

салбарт малчдын үүрэг хариуцлага, оролцоог нэмэгдүүлэх, 

байгаль орчин, бэлчээрийг хамгаалах бодлого зохицуулалтыг 

бий болгож, хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.” дүгнэсэн. 

Аудитаар малчид хээлтүүлэгч малаа ялгаж суурилаагүй, отор 

нүүдлээр явсан малчид мал эмнэлгийн гэрчилгээ авч 

бүртгүүлээгүй, малыг цахим бүртгэлд бүрэн хамруулаагүй, малын гаралтай хүнсний 

түүхий эд, бүтээгдэхүүнд ариун цэврийн магадлан шинжилгээг тухай бүр хийгээгүй, мал 

эмнэлгийн гэрчилгээг тухай бүр олгоогүй, малчид жороор олгох мал, амьтны эмийг 

малын эмчийн заавар зөвлөгөөгүй дур мэдэн хэрэглэсэн зэрэг зөрчлүүд илэрч, аймгийн 

Засаг даргад 4, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт 1, Мал эмнэлгийн газарт 2, нийт 7 заалт бүхий 

зөвлөмжийг хүргүүлээд байна. Зөвлөмжийн хэрэгжилт 100 хувь байна.  

 

Энэ аудитын явцад бэлчээрийн даац 

хэтрэлтийн шалтгааныг тодруулах 

зорилгоор сүүлийн 5 жилийн дундаж ургац, 

хур тунадас, малын тоо толгойн дундаж 

өсөлтийг геометр дунджаар тооцсон 

судалгааг хийж, бэлчээрийн даац хэтрэлт, 

малын тооны өсөлттэй шууд хамааралтай 

байгааг харуулсан нь онцлог байлаа.  

Аудитаар  

 

 

 

 

 

Бэлчээрийн даац багтаамж, 2019-2020он             

3,825.9 мянган 
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5.2  “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын удирдлагын систем, хэрэгжилт, үр дүн”  

Аймгийн Татварын хэлтэс болон сумдын Засаг дарга нарт 

4 заалт бүхий зөвлөмж хүргүүлсэн бөгөөд зөвлөмжийн биелэлт 

100 хувь хэрэгжсэн.  

Энэхүү аудитыг Татварын хэлтэстэй хамтарсан байдлаар 

гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн нь энэ аудитын онцлог юм.  

Мөн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс авах санал асуулгыг боловсруулж, цахим 

сүлжээгээр санал асуулгыг авч нэгтгэсэн нь цаг хугацаа хэмнэсэн, тухайн үе нөхцөл 

байдалтай уялдсан ажил болсон. 

Аудитаар аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд Татварын 

хэлтсийн 44 дуудах хуудас, 12 албан шаардлагыг 

хүргүүлсэн. Аудитын явцад дуудах хуудас өгсөн аж 

ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнээс 21 аж ахуйн нэгж, 

байгууллага, иргэн ирж татварын байцаагчтай 

борлуулалтын орлогоо тулгаж пос машин суурилуулан, 

баримтыг олгож зөрчлийг арилгасан.  

Мөн аудитаар өгсөн "Орчин үеийн шинэ технологи болох QR кодчиллыг үйлчилгээ 

эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд шуурхай нэвтрүүлж, төлбөрийн баримт 

олголтыг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулж, түүнд тавих хяналтыг сайжруулж ажиллах"  

гэсэн зөвлөмжийн дагуу Дундговь аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхэлж буй 611 иргэн, 

татвар төлөгчид QR кодын систем үүсгэж, үүнээс 231 QR код бүхий хаалтыг хэвлэн холболт 

үүсгэж, хэрэгжилтийг хангажээ. 

5.3 “Орон нутгийн өмчийн харилцааны үр дүн”  

“Орон нутгийн өмчийн харилцааны үр дүн”-д хийх нийцлийн аудитыг 2020 оны 1 дүгээр 

сарын 10-ны дотор дуусгахаар төлөвлөсний дагуу шалгагдагч байгууллагаас тайлангийн 
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төсөлд ирүүлсэн санал тайлбарыг аудитын тайланд тусгаж, тайланг холбогдох 

байгууллагуудад хүргүүллээ.  

Тус аудитад Орон нутгийн өмчийн газар, 4 сумын 24 төсөвт 

байгууллага, аймгийн төвийн 11 төсөвт байгууллага, тэдгээрийн Өмч 

хамгаалах зөвлөл, аймаг, сумын ИТХ болон бусад байгууллагын 

өмчийн харилцааны чиглэлээр явуулсан 2016 оны 10 дугаар сарын 01 

–ний өдрөөс 2019 оны  6 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэлх 

хугацааны үйл ажиллагааг хамруулсан.  

Тус аудитаар төрийн болон орон нутгийн өмч хөрөнгийн 

ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтад тавих хяналт хангалтгүй, хөрөнгө 

эзэнгүйдэж, ашиглалтгүй хадгалагдаж байгаа, шаардлагагүй хөрөнгө 

бэлтгэсэн зэрэг нийтлэг зөрчлүүд илэрчээ.  

Аудитаар нийт 5,838.0 сая төгрөгийн зөрчил илрүүлэн, 0.1 сая төгрөгийн хохирлыг 

барагдуулахаар 1 төлбөрийн акт тогтоож,  5,837.9 сая төгрөгийн зөрчлийг арилгуулах  

хугацаатай 26 албан шаардлага хүргүүлсэн бөгөөд гүйцэтгэл 80.5  хувьтай байна.  

Төсвийн байгууллагын үндсэн 

хөрөнгөд тооллого хийж, 11 байгууллага, 9 

сумын ашиглагдахгүй байгаа 5,034.6 сая 

төгрөгийн 66 барилга, байгууламж, 508.4 

сая төгрөгийн 37 тээврийн хэрэгсэл, 652.3 

сая төгрөгийн 17 тоног төхөөрөмж, 7.3 сая 

төгрөгийн 3 тавилга, эд хогшлын  

ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтад тавих 

хяналтыг сайжруулж, хөрөнгийг цэгцлэн, 

хууль журмын дагуу шийдвэрлэх 

хугацаатай албан шаардлага өгсөн. 

Аудитын дүн, дүгнэлт, нотлох зүйлст 

үндэслэн аймгийн иргэдийн 

Төлөөлөгчдийн Хурал, аймгийн Засаг 

дарга, Орон нутгийн өмчийн газар, Хот тохижуулах газар, Цагдаагийн хэлтэс зэрэг 

байгууллагад 17 заалт бүхий зөвлөмж хүргүүлсэн бөгөөд хэрэгжилт 100 хувьтай байна.  

Энэ аудитын хүрээнд Сайнцагаан сумын 1 дүгээр Цэцэрлэгийн хуучин барилгын 

буулгалтаас гарсан ашиглаж болох материалын төрөл, тоо хэмжээг нарийвчлан гаргаж, 

үнэлгээ тогтоож орлогод аваагүй, ажилчдад худалдсанаас бусад материалыг худалдаж 

борлуулсан болон хувьдаа ашигласан эсэх нь тодорхой бус, төсвийн хөрөнгийг буулгахад 

хяналт тавьж, зохион байгуулалттай ажиллаагүй, гарсан эд зүйлийг бүртгэж, зарцуулаагүй 

зөрчлүүд илэрсэн. 

Мөн барилга буулгалтын ажлыг хүлээлцсэн тэмдэглэлд тусгаснаас өөр хөрөнгө 

борлуулсан нь аудитаар илэрсэн учир төсвийн захирагч эрхэлсэн ажилд хариуцлагагүй 

хандаж, төсөвт байгууллагын эд хөрөнгийг үнэ төлбөргүй, зах зээлийн дунджаас доогуур 

үнээр бусдад худалдаж төрд тодорхой хэмжээний хохирол учруулсан байж болзошгүй 

байгаа асуудлыг Цагдаагийн газарт шилжүүлэн шалгуулж хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээсэн. 

Аймгийн Прокурорын газраас тус хэргийг хянаж, хэрэг бүртгэлтийн хэргийг хаасан.  
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6. ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

6.1 Хүний нөөц 

Төрийн аудитын газар нь 2020 онд ажилтнуудын хувийн 

хөгжил болон ажлын ур чадварыг нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарал 

хандуулан, цаашид хос мэргэжил эзэмших  тал дээр дэмжлэг үзүүлж 

ажиллахаар төлөвлөөд байна.  

Төрийн албан хаагчид гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 

боловсруулж, тэргүүлэх аудитораар батлуулан, гүйцэтгэлийн 

тайланг улирал бүрээр гаргаж, ажлын үр дүнгээ үнэлүүлж 

ажиллалаа.   

Аудитор Д.Должинсүрэн Монгол Улсын Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх сунгах 

сургалтад хамрагдаж, шалгалтаа амжилттай өгснөөр мэргэшсэн нягтлан бодогчийн 5 

жилийн эрхээ авлаа. Харин аудитор Р.Хаш-Эрдэнэ Монгол Улсын Мэргэшсэн нягтлан 

бодогчийн эрх олгох шалгалт өгч, Монгол Улсын Мэргэшсэн нягтлан бодогч боллоо.  

Төрийн аудитын байгууллагын “Нийгмийн хамгааллын хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг 

хангах төлөвлөгөөний дагуу Төрийн аудитын газрын хэмжээнд боломжит ажлуудыг зохион 

байгуулахаар төлөвлөсөн бөгөөд аудитын үйлчилгээний хөлс буюу аудитын төлбөрийг 

нэмэлт санхүүжилтийн дансанд 2020 онд 58.5 сая төгрөгийг төвлөрүүлж, үүнээс 

ажилтнуудын орон сууцны дэмжлэгт зориулан 10.0 сая төгрөгийг зарцуулсан нь 

ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангасан ажил боллоо.  

Монгол Улсын Үндэсний их сургуультай хамтран ажилтнуудыг эрхзүйч мэргэжлээр 

суралцуулах, элсэлтийг Дундговь аймагт зохион байгуулан, Төрийн аудитын газрын 9 

ажилтан эрхзүйч мэргэжлээр суралцаж байна.  

6.2 Мэргэжлийн тасралтгүй сургалт 

Ажилтнуудаас ямар чиглэлээр сургалт 

бэлтгэх, ямар ур чадвараа нэмэгдүүлэх хүсэл 

сонирхолтой байгаа талаар санал асуулга авч, 

дүн шинжилгээ хийн,  тэдний хэрэгцээнд 

тулгуурлан мэргэжлийн тасралтгүй 

сургалтын төлөвлөгөө, хуваарийг батлуулав. 

Хуваарийн дагуу хийвэл зохих 18 сургалтыг 

зохион байгуулсан бөгөөд сургалтын сэдвүүд 

төрийн аудитын байгууллагын үйл 

ажиллагаа болон хувь хүний хөгжилд 

чиглэсэн дараах сэдвүүдээр  хийгдсэн. Үүнд:   

 "Мэдлэг бол хүч",  

 "Инфографик хэрхэн хийх вэ?",  

 "Цагийн зохион байгуулалт",  

 "Able системд албан бичгийн боловсруулалт хийх",  

 "Persentation бэлтгэх",  
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 "Хувь хүний хөгжил",  

 "Илтгэх урлаг",  

 "Томоор мөрөөд",  

 "Харилцаа, хандлага",  

 "Удирдах ажилтны зөвлөгөөний хөтөлбөрт орсон 9 сургалт". 

Сургалтуудаас ажилтнууд маш сайхан хүлээж авсан дараах сургалтуудыг онцолж байна.  

Удирдах ажилтны зөвлөгөөний илтгэлүүдээр зохион байгуулсан сургалт 

Төрийн аудитын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, аудитын чиг хандлага, цахим 

сургалт, санхүү, гүйцэтгэл, нийцлийн аудит хийхэд анхаарах асуудлууд зэрэг сэдвүүдээр  

бүх ажилтнууд тус бүр 1 сэдвээр хичээл бэлтгэж, сургалтад хамрагдсан нь ажилтнуудын 

илтгэх чадвар сайжрах, сургалт зохион байгуулах арга барил нэмэгдэх, сургалтын агуулгын 

хүрээнд цаашид ажилдаа нэвтрүүлэх, анхаарах асуудлуудыг тодорхойлсон ач холбогдолтой 

сургалт болсон. 

"Төрийн аудитын байгууллагын 2019-2024 он хүртэлх стратеги, ажилтнуудын 1-р 

улирлын гүйцэтгэлийн тайлангийн үнэлгээ" сургалт 

Төрийн аудитын газрын тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер нар 

“Мэдлэг бол баялаг” сэдвээр дотоод сургалт зохион байгуулсан. 

Ажилтнуудын давуу болон сул талуудыг танилцуулан, цаашид 

өөрийгөө хөгжүүлэх /гадаад хэл, хууль эрхзүй, хоёрдогч мэргэжил, 

мэргэжил дээшлүүлэх/, багаар ажиллах чадвар, ажлын ур чадварыг 

сайжруулах, харилцааны соёл эзэмших, хандлагаа өөрчлөх 

чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан нь үр дүнтэй ажил боллоо.                                                                                                 

Инфографик бэлтгэх аргазүйн сургалт                                                                                                                                      

Инфографик бэлтгэх аргазүйн сургалтыг видео хэлбэрээр дахин дахин үзэх, дагаж хийх 

боломжтой байдлаар бэлтгэсэн нь оновчтой арга барил байлаа. Мөн цаашид аудитын 

тайлангийн мэдээллийг олон нийтэд хүргэхэд энэхүү аргыг ашиглах боломжтой юм. 

Удирдлагын академи, Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх 

газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн даргын хамтарсан тушаалаар 

ахлах түшмэлийн ангилалд хамаарах албан тушаалын ангилалд хууль, 

тогтоомжийн дагуу томилогдон ажиллаж байгаа төрийн албан 

хаагчийн мэргэшүүлэх багц сургалтад 2 ахлах аудитор хамрагдаж, 

шалгалтаа амжилттай өгсөн. Сертификатыг ахлах аудиторуудад 

гардуулан өглөө.  
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Төрийн аудитын тухай хуулийн шинэчилсэн 

найруулга /Хуулийн хэрэглээ/ сэдэвт цахим 

сургалтад бүх ажилтнууд 100 хувь хамрагдаж, 

цахимаар шалгалтыг амжилттай өгсөн нь 

дотоод сургалтыг цахимаар зохион байгуулж, 

үр дүнд хүрч болохын илрэл болсон.  

6.3 Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл түгээх 

6.3.1 Тэргүүлэх аудиторын тушаалаар баталгаажсан “Мал аж ахуйн 

салбарын бодлого үйл ажиллагааны үр дүн”, Орон нутгийн өмчийн 

харилцааны бодлого, хууль журмын хэрэгжилт, үр дүн”, "Төрөөс 

сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал үр дүн”, 

“ТЕЗ-ийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан”, “ТЕЗ-ийн санхүүгийн 

нэгтгэсэн тайлан”, “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт -д хийсэн аудитын дүн, 

“Улсын төсвийн байгууллагуудад хийсэн санхүүгийн аудитын дүн”, “Төрийн аудитын 

тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга”, “Орон нутгийн 2020 оны сонгуульд нэр дэвшсэн 

нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчдийн анхааралд” зэрэг нийт 10 мэдээллийг "Дундговийн 

амьдрал" сонинд нийтлүүлж олон нийтэд мэдээллээ. 

6.3.2 “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”, “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2019 

оны зарцуулалтад хийсэн нийцлийн аудит”, “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигт хийсэн гүйцэтгэлийн аудит”, “Санхүүгийн 

тайлангийн аудит”-ын дүнгээр инфографик бэлтгэж, байгууллагын мэдээллийн самбар 

болон facebook хуудсанд байршуулав. 

             

6.3.3 Тэргүүлэх аудитор П.Төвсанаа аймгийн “Ард” телевизэд эрх бүхий албан тушаалтны 

буруутай шийдвэрийн улмаас төрд учирсан хохирлыг хэрхэн барагдуулах талаар ярилцлага 

өгч, Төрийн аудитын газар, Прокурорын байгууллага, Төрийн албаны Дундговь аймаг дахь 
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салбар зөвлөл, Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны албан хаагчдаас бүрдсэн ажлын хэсэг 

байгуулан ажиллаж байгаа талаар олон нийтэд мэдээллээ.  

6.3.4 2020 онд facebook хуудсанд 41 мэдээлэл, audit.mn 

цахим хуудсанд 7 мэдээлэл байршуулжээ.                                                                                                                                   

6.3.5 Тухайн онд гүйцэтгэсэн аудитуудаас 2-3 аудитыг 

сонгож, видео контент хийхээр төлөвлөсний дагуу 

санхүү, гүйцэтгэл, нийцлийн аудитын чиглэлээр видео 

бичлэг хийж, олон нийтэд мэдээлэхээр бэлтгэж байна.  

Мэдээллийн ил тод байдал, мэдээлэл түгээх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр 

дүнд Төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааны болон гүйцэтгэсэн аудитын талаар 

олон нийт мэдээлэлтэй болж, байгууллагын Facebook хуудасны хандалтын тоо 2020 оны 12 

дугаар сарын байдлаар 44544-д хүрчээ. 

6.4 Төрийн болон албаны нууцтай холбоотой үйл ажиллагаа 

Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, Төрийн болон албаны 

нууцыг хамгаалах нийтлэг журам, Төрийн аудитын байгууллагын 

төрийн болон албаны нууц хамгаалах дотоод журмын 

хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Дундговь аймаг дахь Төрийн 

аудитын газарт хийх жилийн ажлын  төлөвлөгөөг  боловсруулан, 

тэргүүлэх аудитораар батлуулж бүрэн хэрэгжүүлж ажилласан.  

Төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах төлөвлөгөөний дагуу бүх ажилтнуудын нууцын 

баталгааг шинэчилж баримтжуулан, нууцын албан хэрэг хөтлөлтийн 10 дэвтрийг хөтөлж  

2020 оны 11 дүгээр сард ҮАГ-ын үзлэгт хамруулан хангалттай үнэлгээ авлаа.  

Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас хэрэгжүүлсэн төрийн болон албаны нууц 

хадгалах,  хамгаалах ажлын тайланг ҮАГ болон Дундговь аймаг дахь Тагнуулын хэлтэст 

хүргүүлсэн. 

6.5 Архив, албан хэрэг хөтлөлт 

Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомж, зааварт 

нийцүүлэн ажиллаж байна. 

2020 онд  Төрийн аудитын газарт нийт 682 ирсэн бичгээс ҮАГ-аас 62, акт, албан 

шаардлагын хэрэгжилт 323, албан байгууллагуудаас 297 албан бичиг тус бүрийг 

удирдлагаар цохуулан  цахимд бүртгэж ажилласан.  Төрийн аудитын газраас явсан бичиг 

нийт 550 байгаа бөгөөд ҮАГ болон бусад байгууллагууд руу 220, акт, албан шаардлага 

хүргүүлэх 230  албан бичгийг хүргүүлсэн. 
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А тушаал 47, Б тушаал 5 гарга, баталгаажуулан, албан байгууллагуудад 44 

төлбөрийн акт тогтоож, 224 албан шаардлага, 78 гэрчилгээг хэвлэн хүргүүлсэн ба нийт 17 

баримтыг хуулбарлан хуулбар үнэн тэмдгээр баталгаажуулсан. 2020 онд Төрийн аудитын 

газарт 4 иргэн  өргөдөл ирүүлснийг өргөдөл гомдлын бүртгэлд бүртгэж, хариуг хүргүүллээ.  

Архивын хууль тогтоомжийн дагуу баримт хадгаламжийн нэгжийг заасан хугацаанд 

ажилтнуудаас хүлээн авч, архивлах ажлыг хэрэгжүүлж байна. Архивд 251 хадгаламжийн 

нэгжийг хүлээн авч, бүртгэл хөтлөөд байна. 

Байнга хадгалах  хадгаламжийн нэгжийн /451/ бүртгэл болон түр хадгалах 

хадгаламжийн /120/ нэгжийн бүртгэлийн мэдээг Дундговь аймгийн Төрийн архивд өгч, 

шилжүүлэх, устгах хэргийн актыг /83/ тус архивын Баримт бичиг нягтлан шалгах 

комиссоор батлууллаа.  
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7. САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАГНАЛ, ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ 

7.1 Санхүүгийн үйл ажиллагаа 

2019 оны санхүүгийн тайланг УСНББОУС-т нийцүүлэн гаргаж, 

“Гранд Торнтон” аудитын компанид шалгуулан “Зөрчилгүй санал 

дүгнэлт” авлаа. 

2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн өссөн дүнгээр 477.4 сая төгрөгийн 

санхүүжилт орсноос 399.9 сая төгрөг буюу 84%-ийг зарцуулсан.  

11-р сараас тэргүүлэх аудиторын орон тоо, 2020 онд 1 ахлах 

аудиторын орон тоо дутуу ажилласнаас цалингийн сангийн 5% /15.0 

сая ₮/  болон ажил олгогчоос төлөх нийгмийн даатгалын 

шимтгэлийн сангийн 10% /2.0 сая ₮/ нь  хэмнэгдэж байна.  

 
Нийгмийн даатгал, татварын байгууллагатай хийх тооцоог цаг хугацаанд нь бүрэн хийж, 

өглөг, авлагын тооцоо нийлж, хамтран ажиллаж байна. Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй сар бүр 

тооцоо нийлж, өссөн дүнгээр 71.1 сая төгрөгийг нийгмийн даатгалын шимтгэлд төлсөн. Татварын 

хэлтэстэй тооцоо нийлж 24.6 сая төгрөгийг татварт төллөө.  

 

7.2 Шилэн дансны мэдээлэл 

Төрийн аудитын газар Шилэн дансны тухай хуулийн 

хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.  

Байгууллагын 2020 оны 467.7 сая төгрөгийн төсвийг цаг 

хугацаанд нь цахимаар болон самбараар мэдээлсэн.  

 Улирлын болон сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн 1-11 

сар хүртэлх нийт 37 мэдээллийг тогтмол байршуулснаас 

өссөн дүнгээр 422.2 сая төгрөгийн санхүүжилтээс 344.7 сая төгрөгийг зарцуулж 77.6 сая 

төгрөгийн  төсвийн хэтрэлт, хэмнэлтийг шалтгааны хамт сар бүрийн 8-ны өдрийн дотор 

өссөн дүнгээр цахимаар болон самбараар мэдээллээ. 

Тухай бүр мэдээлэх бусад 88 мэдээллийг тогтмол цахимаар болон самбараар мэдээлж, өмч 

хөрөнгө, өр авлага үүсгэсэн, мөнгө зарцуулсан аливаа шийдвэрт нийт 15 тушаал 57.8 сая 

төгрөгийн хөрөнгө зарцуулах шийдвэрийг мэдээлсэн байна. П.Төвсанаад тэтгэвэрт гарахад 

олгох нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийн 41.5 сая төгрөгийг цалингаас бусад 5 саяас их 

үнийн дүн бүхий гүйлгээ, өмч хөрөнгө, өр авлага үүсгэсэн, мөнгө зарцуулсан аливаа 

шийдвэр гэсэн хэсэгт олон нийтэд мэдээлсэн. 1, 2, 3 улирлын шилэн дансны тайланг 

илгээсэн. 
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8.1 ДҮГНЭЛТ 

 

Манай хамт олон байгууллагын 2020 оны үйл ажиллагаагаа төрийн аудитын 

байгууллагын стратеги, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 онд дэвшүүлсэн зорилтод 

чиглүүлэн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж, үр дүнг тооцон ажиллаж байна.  

2020 онд ажилтнуудын хувийн хөгжил болон ажлын ур чадварыг нэмэгдүүлэх тал 

дээр анхаарал хандуулан, цаашид хос мэргэжил эзэмших  тал дээр дэмжлэг үзүүлж 

ажиллахаар төлөвлөсөн нь энэ жилийн томоохон зорилтын нэг юм. Энэ ажлын хүрээнд 

ажилтнуудын хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан мэргэжлийн тасралтгүй сургалтын 

хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлснээр үр дүнгээ өгч эхлээд байгаа юм.  

Аудитын чанарт анхаарч, төрөлжсөн аудитын газруудтай уялдаа холбоотой ажиллах 

тал дээр анхаарал хандуулан ажиллалаа.   

Мөн 2020 онд төрийн аудитын байгууллагын үйл ажиллагааг олон нийтэд түгээх 

ажлыг тал бүрээр санаачлан хэрэгжүүлж ажилласнаас байгууллагын цахим хуудасны 

хандалтын тоо нэмэгдэж, олон нийт аудитын үр дүнгийн талаар мэдээлэлтэй болсон байна. 

8.2 САНАЛ 

Төрийн аудитын газраас дараах саналыг дээд шатны байгууллагад хүргүүлж байна. 

Үүнд:    

 Статистик мэдээ бүртгэх, нэгтгэхэд цаг хугацаа шаардаж, мэдээний зарим үзүүлэлтийг 

бэлтгэхэд алдаа гарах эрсдэл байсаар байна. Иймд ажилтнуудын цаг хугацааг хэмнэсэн, 

ажлыг хөнгөвчилсөн төрийн аудитын байгууллагын статистик мэдээ боловсруулах 

программ хангамжийг нэвтрүүлэх шаардлагатай байна. /Аудит хийж байх хугацаанд 

аудиторууд тусгай программд алдаа, зөрчлийн мэдээллийг шивж оруулан, түүх 

үүсгэсний дагуу хэрэгжилтийг тухай бүр оруулснаар төрийн аудитын байгууллагын 

статистик мэдээ нэгтгэгдэж, үр өгөөж тооцогдож байхаар зохион байгуулах боломжтой./  

 Орон нутаг дахь Төрийн аудитын газруудын ажилтнуудын хандлагыг өөрчлөх, хэрхэн 

үр бүтээлтэй ажиллах талаар сургалт зохион байгуулах, мөн гадаад, дотоод, мэргэшлийн 

сургалтад хамруулж, ур чадварыг тасралтгүй нэмэгдүүлэх шаардлага байна. 

 2020 оны хувьд гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө батлуулж, түүний хэрэгжилтийн тайланг 

үнэлсэн нь шинэ төрлийн ажил байлаа. Ажилтнуудын гүйцэтгэсэн ажлыг дүгнэх явцад 

нэгдсэн аргачлал байхгүйгээс аймаг бүр өөр шалгуураар ажилтнуудын ажлыг дүгнэж 

байна. Иймд  Төрийн аудитын байгууллагын ажилтнуудын гүйцэтгэлийн тайлан үнэлэх 

шалгуур, аргачлалыг боловсруулан хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.  

 Төрийн аудитын газруудын үйл ажиллагааны үр дүн харилцан адилгүй байдаг. Жилийн 

эцсийн ажлыг дүгнэсний дараа аймаг тус бүрд анхаарах асуудал, алдаа оноо, 

хэрэгжүүлэх арга барилын саналыг хүргүүлж байх нь дахин алдаа гаргахгүй байх, 

аймгуудын үйл ажиллагааны үр дүн сайжрах талтай гэж үзэж байна. 

8 ДҮГНЭЛТ, САНАЛ  
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 Албан хэрэгцээнд ашиглаж байгаа 2012 онд авсан  Nissan patrol маркийн авто машины 

ашиглалтын хугацаа дууссан тул шийдвэрлүүлэхээр 2020 оны төсвийн төсөлд саналаа 

тусгасныг дэмжиж шийдвэрлэж өгнө үү.  

 Он удаан жил үр бүтээлтэй ажилласан хүмүүсийг шат дараалалтайгаар төрийн дээд 

шагналд тодорхойлох саналыг хүргүүлж байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Ү й л  а ж и л л а г а а н ы  т а й л а н  38 | 40 

 

ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠠᠦ᠋ᠳᠢᠲ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ ᠠ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хавсралт  
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Хавсралт 

БАЙГУУЛЛАГЫН 2019 ОНЫ АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ 
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