
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаардаг байгууллагуудын 2022 оны 1 
дугаар улирлын шилэн дансны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн товч 

танилцуулга 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад хамаардаг 202 байгууллага нь 2022 

оны 1 дүгээр улирлын байдлаар шилэн дансны цахим системд нийт 7474 мэдээлэл 

байршуулах ёстойгоос 91,7% буюу 6857 мэдээллийг хуулийн хугацаанд, 7,5% буюу 

559 мэдээллийг хугацаа хоцроож байршуулсан бол, 0,8% буюу 58 мэдээлэл огт 

байршуулаагүй байна. Эндээс хуулийн хугацаанд мэдээлэл байршуулалт 91.7 

хувьтай гарлаа.  

 

 

Мэдээлэл байршуулалтыг өмнөх онуудын мөн үеийнхтэй харьцуулбал: 
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Мэдээлэл байршуулалтыг байгууллагын төрлөөр нь ангилан харуулбал: 

Төсвийн 1 байгууллага 1-р улирлын байдлаар 37 мэдээлэл байршуулах 

ёстой ба 173 байгууллага нийтдээ 6375 мэдээлэл байршуулах ёстойгоос 5860 

мэдээллийг хуулийн хугацаанд, 470 мэдээллийг хугацаа хоцроож байршуулсан 

боловч 24 байгууллага 45 мэдээллийг огт байршуулаагүй байна. Эндээс хуулийн 

хугацаанд мэдээлэл байршуулалт 91.9 хувьтай гарлаа.  

  

     Диаграмм 3. Шилэн дансанд мэдээлэл байршуулалт 
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Шалгалтын дүгнэлт 

Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад харьяалагддаг 202 

байгууллагын 2022 оны шилэн дансны мэдээ тайланг хуулийн хугацаанд 

байршуулсан байдал, шилэн дансны системд улирлын мэдээг илгээсэн байдал, 

2021 оны 4-р улирлын илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар гаргасан 29/04/01 дугаартай 

улсын байцаагчийн албан шаардлагын хэрэгжилт, 2022 оны батлагдсан төсөв, 

худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө зэрэгт хяналт шалгалтыг хийж 

гүйцэтгэлээ.  

Энэ удаагийн шалгалтаар шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээллийг 

хуулийн хугацаанд байршуулалт 91,9%,  хуулийн хугацаанд мэдээ илгээлт 98,4%- 

тай,  зөрчлийг арилгуулахаар өгсөн 29/04/01 дугаартай албан шаардлагын биелэлт 

42 байгууллагаас 88,2 хувь буюу 37 байгууллага  бүрэн биелүүлж, 4,7 хувь буюу 2 

байгууллага дутуу биелүүлсэн,  7,1 хувь буюу 3 байгууллага огт биелүүлээгүй 

хэвээр байгаа зэрэг зөрчлүүд илэрлээ.  

Эрүүл мэнд, боловсролын салбарын санхүүжилтэд шинэчлэл хийгдэж 

байгаатай холбоотойгоор 2022 оны батлагдсан төсөв, худалдан авах ажиллагааны 

төлөвлөгөө зэрэг мэдээллийг хуулийн хугацаанд байршуулахад хүндрэл үүссэн 

байна. Иймд эдгээр салбарын байгууллагууд 2022 оны батлагдсан төсөв, худалдан 

авах ажиллагааны төлөвлөгөө зэргийг нөхөж болон шинэчлэн байршуулах 

шаардлагатай.  

Шилэн данс хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээлэл байршуулах үйл 

ажиллагаанд гарч байгаа зөрчлүүд нь мэдээлэл байршуулах үүрэг бүхий албан 

хаагчийн хариуцлагагүй байдал, мөн мэдээлэл байршуулалтад тавих удирдлагын  

болон дотоод хяналт байхгүй зэргээс шалтгаалж байгаа тул цаашид төсвийн шууд 

захирагч нар шилэн дансны үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулах, үүнд 

дотоод хяналтын нэгжийг татан оролцуулах 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 гүйцэд, үнэн зөв 

байршуулах,  мэдээлэл хоорондын уялдааг хангаж ажиллах шаардлагатай байна.  

Байгууллагуудын цаашид анхаарах асуудлууд 



1. Байгууллагын удирдлага болон дотоод хяналтын нэгж нь шилэн дансны 

цахим хуудсанд байршуулж байгаа мэдээллийг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв 

хуулийн хугацаанд байршуулж байгаа эсэхэд улиралд нэгээс доошгүй удаа  

хяналт тавих.  

2. Шинээр байгуулагдсан  “Баянтээг түлш” ОНӨХХКомпаниудыг шилэн дансны 

нэгдсэн системд бүртгүүлэх. 

3. Өгсөн үүрэг даалгавар болон албан шаардлагын биелэлтийг хангаж ажиллах. 

4. Аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтсээс төсвийн ерөнхийлөн захирагч 

өөрчлөгдсөн байгууллагуудыг шилэн дансны бүртгэлд төсвийн захирагчийг 

өөрчлүүлэх ажлыг зохион  байгуулах.  

 


