
АНХАН ШАТНЫ БАРИМТ 

ХӨТЛӨЛТ 

 

Өвөрхангай аймгийн Засаг даргын 
дэргэдэх Санхүүгийн хяналт, 

аудитын алба 

Санхүү, эдийн засгийн сайд, Үндэсний 
статистикийн газрын даргын 2002 оны 6 
дугаар сарын 18-ны өдрийн 171/111 тоот 
хамтарсан тушаалын хавсралтаар 
батлагдсан нийтлэг хэрэглэгдэх тооцооны 
маягт /НХМаягт Т-1/- ыг аж ахуйн нэгж, 
байгууллагууд үйл ажиллагаандаа 
ашиглана.  

Мөнгөн хөрөнгийн маягт 

1.Бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын баримт-
НХМаягт МХ-1,2 
2.Бэлэн мөнгө олгохыг хүссэн өргөдөл-
НХМаягт МХ-3 
3.Бэлэн мөнгөн гүйлгээний тайлан-НХМаягт 
МХ-4 
4.Бэлэн мөнгөний тооллогын баталгаа-
НХМаягт МХ-5 
 
Бараа материалын үнэт зүйлийн маягт 
1.Бараа, материал хүлээн авалтын баримт-    
         НХМаягтБМ1 
2. Орлогын баримт- НХМаягтБМ-2 
3. Зарлагын баримт-НХМаягт БМ-3 
4. Бараа материалыг гаргах зөвшөөрөл- 
                            НХМаягт БМ-4  
5. Агуулахын бүртгэл-НХМаягт БМ-5 
6. Шаардах хуудас-НХМаягт БМ-6   
7. Тооцоо бодсон баримт-НХМаягт БМ-7 
 
Хөдөлмөр цалин хөлсний маягт  
1.Ажлын цаг ашиглалтын бүртгэл         
                                       НХМаягтЦХ-1   
2. Цалингийн тооцооны карт-ЦХ-2.4     
3.Ажлын даалгавар НХМаягт ЦХ-3а,3б 
4.Цалин олгох хүснэгт-НХМаягт ЦХ-5а, 5б 
 
   

 Анхан шатны баримт  гэж ажил 
гүйлгээ гарсныг нотолж бичгээр 
бүрдүүлсэн болон бусад нотолгоог 
хэлнэ. Анхан шатны баримт нь нягтлан 
бодох бүртгэл хөтлөх, санхүүгийн тайлан, 
мэдээллийг үнэн, зөв гаргах үндэслэл 
болно. Аж ахуйн нэгж, байгууллага дото-
оддоо мөрдөх баримт, маягтыг энэ за-
аварт нийцүүлнэ. Аж ахуйн нэгж, байгуул-
лага нь анхан шатны маягтуудыг нэгдсэн 
журмаар урьдчилан дугаарлана. 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
удирдлага, нягтлан бодогч нь үйлдвэрл-
эл, үйлчилгээний шат дамжлага, аж 
ахуйн үйл ажиллагааны хүрээнд гарсан 
хөрөнгө, эх үүсвэрийн хөдлөл, өөрчлөлт 
бүрийг анхан шатны баримтад бичилт 
хийж бүрдүүлнэ. 

Анхан шатны баримтад түүнийг 
үйлдсэн, зөвшөөрсөн буюу шалгасан 
ажилтан гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг 
дарснаар уг баримт хүчин төгөлдөр бол-
но. 

Анхан шатны баримтын бүрдэлт, 
үнэн зөвийг түүнийг үйлдсэн, 
зөвшөөрсөн, шалгаж хүлээн авсан ажил-
тан хариуцна. Анхан шатны баримтгүй 
ажил гүйлгээг бүртгэл, тайланд тусгахыг 
хориглоно. 

Нягтлан бодох бүртгэлийн анхан 

шатны баримт хөтлөлт 



 

 

 

 

Үндсэн хөрөнгийн маягт 
1. Үндсэн хөрөнгө хүлээн авах, шилжүүлэх 
Баримт-НХМаягт ҮХ-1 
2. Үндсэн хөрөнгийн өргөтгөл, сайжруулалт, 
их засварыг хүлээн авах баримт-  
                                                    НХМаягт ҮХ-2 
3. Үндсэн хөрөнгө ашиглалтаас хасах 
баримт- НХМаягт ҮХ-3 
4. Үндсэн хөрөнгийг дотоодод шилжүүлэх 
дагалдах хуудас- НХМаягт ҮХ-4 
 
 Тооцооны маягтыг нөхөх заавар                           
1,Нэхэмжлэх-НХМаягтТМ-1                               
2.Мөнгөн урьдчилгааны тайлан-НХМаягт ТМ-
2 
3. Тооцооны үлдэгдлийн баталгаа-НХМаягт 
ТМ-3 

4. Жолоочийн тооцооны хуудас-НХМаягт 
ТМ-4 

Ажил үүргийн төрөл 

Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

Байгууллагын няравын эрх, үүрэг  

1. Эд хариуцагч нь өмч хөрөнгийг хамгаалах, бүртгэж тооцоолох, 

хэмнэлттэй зарцуулах, ашиглалтанд хяналт тавих ажилд байнга 

суралцан өөрийн мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлж, бүртгэл тооцооны 

ажлын анхны мэдэгдэхүүн, нягтлан бодох бүртгэлийн талаар зохих 

мэдлэгийг заавал эзэмшин байгууллагын захиргаа, санхүү бүртгэлийн 

ажил хариуцагч нягтлан бодогчийн шууд удирдлагын дор ажлаа 

явуулна.  

2. Эд хариуцагч нь ажиллаж байгаа байгууллагынхаа дотоод дүрэмд 

бүрэн захирагдаж, өөрийн гүйцэтгэх ажил, үүрэг, сар, улирал, жилийн 

төлөвлөгөөт ажлыг цаг хугацаанд нь биелүүлж, удирдлагад 

тайлагнаж, мэдээллээр ханган, хамтран ажиллана.  

3.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг бүртгэн авч 

хадгалах, түүнийг нэр төрөл, чанар, бүрдлийн хувьд бүрэн бүтэн 

байлгах, эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр тавьж олгох 

үүрэгтэй.  

4. Эд хариуцагч өөрийн хариуцлагад байгаа жижиг мөнгөн сан, касс, 

сэлбэг, шатахуун, бичиг хэрэгсэл аж ахуйн материал үндсэн 

хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтыг бүрэн бүтэн байлгаж ариун цэвэр 

технологийн шаардлагыг хангаж зориулсан зүйлд ашиглахад бэлэн 

байлгана. 

 5. Хадгалж байгаа зүйлийг нэр төрөл, үнэ зэрэг дугаараар нь ангилан 

төрөлжүүлж хураан, агуулахын үлдэглийн бүртгэлийг зохих маягт 

зааврийн дагуу тогтмол хөтөлж байна.  

6. Хариуцсан зүйлсийг хулгайд алдах, солих, бүртгэл тооцоо 

хяналтаас гадуур зарах зөрчил гаргахгүй байх. 

 7. Мөнгөн хөрөнгө, бараа материалын үнэ бүхий зүйлийг хадгалсан 

сав, ажлын байрыг бат бөх цоож түгжээ, баталгаа бүхий лац ломбоор 

битүүмжлэн харуул манаанд хүлээлгэн өгч байна. 

 8. Хүлээн авсан зүйлийн шошго, паспорт, техникийн баримт бичиг, 

үнэ тооцооны үндэслэх баримт нь бүрэн зөв эсэхийг шалгаж дутуу 

зүйлийг нөхүүлж авна.  

9. Мөнгөн хөрөнгө, бараа материалын үнэт зүйлийг хүлээн авах, 

тавьж олгох, борлуулах ажлыг дагалдах баримт, хуваарь, лимит 

зэргийг харгалзан үзэж өөрийн биеэр заавал шалган тоолж гүйцэтгэх 

ба баримт бичилтийн дүрмийн шаардлагын дагуу цаг тухайд нь цэвэр 

нямбай, засваргүйгээр үйлдэн гарын үсэг зурж баталгаажуулна.  

10. Өөрийн хариуцаж байгаа зүйлийн үлдэгдлийг тооллого хийх, 

тооцоо бодоход биеэр оролцож байх ба тооллого хийгдэж байгаа зүйл 

нэг бүрийг биечлэн үзүүлж тооцуулно. 

 11.Өөрийн хариуцаж байгаа эд зүйлийн орлого, зарлагын болон 

үлдэгдлийн мэдээ тайланг тухай бүр зохих маягтаар баримт 

эргэлтийн графикийн дагуу нягтлан бодогчид гарган өгнө.  

12.Эд хөрөнгийн хамгаалалт, зарцуулалтын талаар зайлшгүй 

шаардах орон байр, тоног төхөөрөмж, ажлын багаж хэрэгсэл, цоож, 

лац, ломбо, бүртгэлийн маягт, заавар зэргээр хангаж өгөхийг 

https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%85%D2%AF%D2%AF%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D1%85%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%BD-%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0-785239574905125/?hc_ref=ARTCCd6rZ6oOGmnR4yhnTUTx7AS6e8qcJ_19Nxk8OURl
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%85%D2%AF%D2%AF%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D1%85%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%82-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%BD-%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0-785239574905125/?hc_ref=ARTCCd6rZ6oOGmnR4yhnTUTx7AS6e8qcJ_19Nxk8OURl

