
 

ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН БАГЦАД ХАМААРДАГ 
БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2021 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ШИЛЭН ДАНСНЫ ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаардаг 199 байгууллага нь 4 

дүгээр улирлын байдлаар шилэн дансны цахим системд нийт 29011 мэдээлэл 

байршуулах ёстойгоос 91% буюу 26415 мэдээллийг хуулийн хугацаанд, 8,5% буюу 

2468 мэдээллийг хугацаа хоцроож байршуулсан бол, 0,5% буюу 128 мэдээлэл огт 

байршуулаагүй байна. Эндээс хуулийн хугацаанд мэдээлэл байршуулалт 91.1 

хувьтай гарлаа.  

 

Мэдээлэл байршуулалтыг өмнөх онуудтай харьцуулбал:

 

 

4-р улирлын мэдээг 152 байгууллага хуулийн хугацаандаа, 25 байгууллага 

хугацаа хоцорч илгээсэн ба 2 байгууллага огт илгээгээгүй байна. Эндээс хуулийн 
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хугацаанд мэдээ илгээлт 84.9 хувьтай гарлаа. Энэ нь 1, 2, 3 дугаар улиралтай 

харьцуулахад 0.6 хувиар буурсан байна. 

Байгууллагуудын улирлын мэдээ илгээлтийг диаграммаар харуулав.  

 

Мэдээ илгээлтийг өмнөх онуудтай харьцуулахад: 

 

2021 оны 1, 2, 3-р улирлын хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар 

гаргасан улсын байцаагчийн албан шаардлагын биелэлт дунджаар 82,9% байна. 

Дүгнэлт, санал 

Зөрчил дутагдал гарч байгаа нь шилэн дансанд мэдээлэл байршуулах үүрэг 

бүхий албан хаагчийн хариуцлагагүй байдал, мөн мэдээлэл байршуулалтад тавих 

удирдлагын хяналт байхгүй зэргээс шалтгаалж байгаа тул цаашид төсвийн шууд 

захирагч нар шилэн дансны үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах, мэдээлэл 

байршуулах үүрэг бүхий албан хаагчийн ажлын хариуцлагыг сайжруулах, ажил 

дүгнэх үзүүлэлтэд харгалздаг болох,  мэдээлэл байршуулж байгаа албан хаагчид 

шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулахдаа мэдээллийг хуулийн 

хугацаанд бүрэн гүйцэт, үнэн зөв байршуулах,  мэдээлэл хоорондын уялдааг хангаж 

ажиллах шаардлагатай байна.  
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Албан шаардлагыг биелүүлээгүй, зөрчлөө арилгахгүй, давтан гаргасан 41  

байгууллагын холбогдох албан тушаалтнуудад Шилэн дансны тухай хууль, Төрийн 

хяналт шалгалтын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу арга хэмжээ 

тооцож ажиллах саналыг Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж Санхүү 

төрийн сангийн хэлтэст хүргүүллээ.   

 


