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5.3.11 

Заалт: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын 

санхүүгийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг сайжруулж, төсөв, 

санхүүгийн сахилга батыг чанд мөрдүүлж хэвшинэ. 

 

Нийслэлийн 

Дотоод 

аудитын газар 

       

       100 хувь 

 

   100 хувь 

Биелэлт:  

2017 онд: 

-Нийслэлийн ТЕЗ-ийн хамрах хүрээний 14 байгууллагад санхүүгийн хяналт 

шалгалтыг гүйцэтгэж нийт 32 тэрбум 225.3 сая төгрөгийн зөрчлийг илрүүлсэн. Үүнээс 

87.2 сая төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн  акт тогтоож, нийт 214.6 сая төгрөгийн зөрчлийг 

арилгах албан шаардлагыг хүргүүлэн, нийт 31 тэрбум 923.5 сая төгрөгийн зөрчлийг 

цаашид давтан гаргахгүй байх 1 зөвлөмж өгч, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг тайлагнаж 

ажилласан.  Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 169.2 хувьтай байна. 

- Нийслэлийн Засаг даргын баталсан 2017 оны 16 дугаар удирдамжаарТЕЗ-ийн 

эрхлэх асуудлын  хүрээний 69 байгууллагын Шилэн дансны тухай хууль тогтоомжийн 

2017 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаарх хэрэгжилтэд тогтоосон хугацаанд 

нийцлийн аудитыг гүйцэтгэж, аудитын тайланг бэлтгэж, тайлагнасан. Шилэн дансны 

тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитаар нийт дүнгээр 1 

тэрбум 231.5 сая төгрөгийн зөрчлийг илрүүлж, аудитын явцад залруулж ажилласан.  

2018 онд:   

- Нийслэлийн ТЕЗ-ийн хамрах хүрээний 21 байгууллагад санхүүгийн хяналт 

шалгалтыг гүйцэтгэж, нийт 4 тэрбум 61.0 сая төгрөгийн зөрчлийг илрүүлсэн. Үүнээс 

79.8 сая төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн  акт тогтоож, нийт 3 тэрбум 981.2 сая төгрөгийн 

  



зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх 16 зөвлөмж өгч, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 

тайлагнаж ажилласан. Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 334.4 хувьтай байна. 

- Нийслэлийн Засаг даргын баталсан 2018 оны 28 дугаар удирдамжийн хүрээнд ТЕЗ-

ийн эрхлэх асуудлын  хүрээний 70 байгууллагын Шилэн дансны тухай хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтэд 2018 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар 

нийцлийн аудитыг гүйцэтгэж, аудитын тайланг бэлтгэж, тайлагнасан.  

- Нийслэлийн Дотоод аудитын газар нь шилэн дансны хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилтийг сайжруулахын тулд нийслэлийн ТЕЗ-ийн эрхлэх асуудлын хүрээний 

байгууллагуудын албан хаагч нарт Шилэн дансны тухай хууль тогтоомжийн тухай 

сургалтыг зохион байгуулж, хэрэгжилтийг тайлагнаж ажилласан.  

2019 онд: 

-Нийслэлийн ТЕЗ-ийн хамрах хүрээний 28 байгууллагад санхүүгийн хяналт 

шалгалтыг гүйцэтгэж  нийт 16 тэрбум 679.0 сая төгрөгийн зөрчлийг илрүүлсэн. Үүнээс 

63.1 сая төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож, 16 тэрбум 615.9 сая төгрөгийн 

зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх 104 зөвлөмж өгч, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг 

тайлагнаж ажилласан.  Орлогын төлөвлөгөөний биелэлт 253.7 хувьтай байна. 

- Нийслэлийн Засаг даргын баталсан 2019 оны 08 дугаар удирдамжаар ТЕЗ-ийн 

эрхлэх асуудлын хүрээний 64 байгууллагын Шилэн дансны тухай хууль тогтоомжийн 

2018 оны хэрэгжилтэд нийцлийн аудитыг гүйцэтгэж тайлагнасан. Уг аудитаар нийт 

дүнгээр 25 тэрбум 742.1 сая төгрөгийн зөрчлийг илрүүлж, аудитын явцад залруулж 

ажилласан.  

- Нийслэлийн Дотоод аудитын газар нь аудит, хяналт шалгалтын үр дүнг 

дээшлүүлэхийн тулд нийслэлийн ТЕЗ-ийн эрхлэх асуудлын хүрээний 

байгууллагуудын албан хаагч нарт “Төрийн аудит, дотоод аудит, Шилэн дансны тухай 

хууль тогтоомжийн тухай” сургалтыг зохион байгуулж, хэрэгжилтийг тайлагнаж 

ажилласан. 

2020 онд: 

-Нийслэлийн ТЕЗ-ийн хамрах хүрээний 17 байгууллагад санхүүгийн хяналт шалгалт 

төлөвлөснөөс төлөвлөгөөт 15, захиалгат 2, нийт 17 байгууллагад гүйцэтгэж, нийт 10 

тэрбум 14.5 сая төгрөгийн зөрчлийг илрүүлсэн.  Үүнээс 33.7 сая төгрөгийн зөрчилд 

төлбөрийн акт тогтоож, 7 тэрбум 367.9 сая төгрөгийн албан шаардлага хүргүүлж, 2 

тэрбум 612.9 сая төгрөгийн илэрсэн асуудалд цаашид давтан гаргахгүй байх 46 



зөвлөмжийг өгч, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг тайлагнаж ажилласан. Орлогын 

төлөвлөгөөний биелэлт 77.6 хувьтай байна.  

Төлөвлөгөөт санхүүгийн хяналт шалгалтаас 2 хяналт шалгалтыг гүйцэтгээгүй. 
Тайлбар: 

• Баянгол дүүргийн ЗДТГ-Санхүүгийн хяналт шалгалтыг гүйцэтгүүлэхээс 
татгалзсан. 

• Нийслэлийн Цагдаагийн удирдах газар-Сангийн яамны удирдамжаар 
санхүүгийн хяналт шалгалтыг гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн боловч Сангийн яам 
тухайн хяналт шалгалтыг гүйцэтгэхээ больсон. 

- Нийслэлийн Засаг даргын баталсан 2020 оны 03 сарын 26-ны өдрийн 07 дугаар 

удирдамжийн  хүрээнд нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх 

асуудлын  хүрээний байгууллагуудаас түүвэрлэн 25 байгууллагын Шилэн дансны 

тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд 2019 оны байдлаар нийцлийн аудитыг 

гүйцэтгэсэн. Хяналт шалгалтаар нийт 1 тэрбум 222.8 сая төгрөгийн зөрчлийг илрүүлж, 

аудитын явцад залруулж ажилласан. 

- Нийслэлийн Дотоод аудитын газар нь аудит, хяналт шалгалтын үр дүнг 

дээшлүүлэхийн тулд нийслэлийн ТЕЗ-ийн эрхлэх асуудлын хүрээний 

байгууллагуудын албан хаагч нарт үе шаттай НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн 

хэлтэстэй хамтарч “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахад 

анхаарах асуудлууд”, НЗДТГ, НИТХ-тай хамтарч “Нийслэлийн Удирдах ажилтнуудад 

зориулсан сургалт”-ыг тус тус зохион байгуулж, хэрэгжилтийг тайлагнаж ажилласан. 

- Нийт 22 байгууллагын худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт, тайлагналтад аудит, 

хяналт шалгалтыг гүйцэтгэхээр төлөвлөснөөс 18 байгууллагад аудит, хяналт 

шалгалтыг хийсэн. Захиалгат 1 аудит гүйцэтгэж байгаатай холбоотойгоор 

төлөвлөгөөт 4 аудитын хугацаа сунгагдсан. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, холбогдох журмын 

хэрэгжилтэд хийсэн аудит, хяналт шалгалтаар 10 байгууллагад нийт 1 тэрбум 80,8 

сая төгрөгийн зөрчил илэрсэнд зөвлөмж өгч, хэрэгжилтйиг тайлагнаж ажилласан. 

Үр дүн, үр нөлөө: Холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилт сайжирч, нийслэлийн 

төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын 

удирдлага, санхүүгийн ажилтнуудын мэргэжил, мэдлэг дээшилж, төсвийн сахилга 



хариуцлага сайжирна. Төрийн байгууллагын Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт, үйл 

ажиллагааны ил тод байдал, иргэдийн мэдээлэл авах боломж нэмэгдэнэ.   

2 5.3.12 

Заалт: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод 

хяналтыг сайжруулах замаар ажлын байрны эмх цэгц, үүрэг 

хариуцлагыг дээшлүүлэх тогтолцоонд бүрэн шилжүүлнэ. 

Нийслэлийн 

Дотоод 

аудитын газар 

       
       100 хувь 

 
   100 хувь 

Биелэлт:  

2017 онд: 

- - Нийслэлийн ТЕЗ-ийн хамрах хүрээний нийт 13 байгууллагад гүйцэтгэл, нийцлийн 

аудитыг хэрэгжүүлж нийт 7 тэрбум 448.6 сая төгрөгийн зөрчлийг илрүүлсэн. Үүнээс 

19.5 сая төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож, 7 тэрбум 429.1 сая төгрөгийн 

зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх 77 зөвлөмж өгч ажилласан.  

- - Сэдвийн болон хамтарсан 7 аудитыг гүйцэтгэж нийт 55 тэрбум 667.7 сая төгрөгийн 

зөрчлийг илрүүлсэн. Үүнээс 17 тэрбум 326.1 сая төгрөгийн акт тогтоож, 6 тэрбум 7.5 

сая төгрөгийн зөрчлийг арилгах албан шаардлагыг хүргүүлж 32 тэрбум 334.1 сая 

төгрөгийн зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх 52 зөвлөмж өгч ажилласан.  

 2018 онд: 

- - Нийслэлийн ТЕЗ-ийн хамрах хүрээний 15 байгууллагад гүйцэтгэл, нийцлийн 

аудитыг хэрэгжүүлж нийт 7 тэрбум 123.2 сая төгрөгийн зөрчлийг илрүүлсэн. Үүнээс 

23.7 сая төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож, 659.6 сая төгрөгийн зөрчлийг 

арилгах албан шаардлагыг хүргүүлж, 6 тэрбум 439.9 сая төгрөгийн зөрчлийг цаашид 

давтан гаргахгүй байх 130 зөвлөмж өгч ажилласан.  

- - Сэдвийн болон хамтарсан 6 аудитыг гүйцэтгэж, нийт 391.7 сая төгрөгийн зөрчлийг 

илрүүлсэн. Үүнээс 28.3 сая төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож, 9.6 сая 

төгрөгийн зөрчлийг арилгах албан шаардлагыг хүргүүлж 353.8 сая төгрөгийн 

зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй байх 33 зөвлөмж өгч ажилласан. 

2019 онд:  

- Нийслэлийн ТЕЗ-ийн хамрах хүрээний 21 байгууллагад гүйцэтгэл, нийцлийн 

аудитыг хэрэгжүүлж нийт 2 тэрбум 975.7 сая төгрөгийн зөрчлийг илрүүлсэн. Үүнээс 

18.3 сая төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн акт тогтоож, 224.2 сая төгрөгийн зөрчлийг 

арилгах албан шаардлагыг хүргүүлэн, 2 тэрбум 733.2 сая төгрөгийн зөрчлийг цаашид 

давтан гаргахгүй байх 104 зөвлөмж өгч ажилласан.  

  



- - Сэдвийн 4 аудитыг гүйцэтгэсэн. Нийт 709.4 сая төгрөгийн зөрчлийг илрүүлж, 22 

зөвлөмжийг өгсөн.  

2020 онд: 

- - Нийслэлийн Дотоод аудитын газар нь 2020 онд нийт 18 байгууллагад аудит хийж 

гүйцэтгэхээр төлөвлөснөөс 14 байгууллагад дотоод аудитыг гүйцэтгэж, нийт 5 тэрбум 

902.9 сая төгрөгийн зөрчлийг илрүүлж, 11.6 сая төгрөгийн төлбөрийн акт тогтоож, 

642.9 сая төгрөгийн албан шаардлага хүргүүлж, 5 тэрбум 248.4 сая төгрөгийн илэрсэн 

асуудалд цаашид давтан гаргахгүй байх 135 зөвлөмжийг өгч, зөвлөмжийн 

хэрэгжилтийг тайлагнаж ажилласан.   

- Захиалгат 1 аудит гүйцэтгэж байгаатай холбоотойгоор төлөвлөгөөт 4 аудитын 

хугацаа сунгагдсан. 

  Үр дүн, үр нөлөө:  

Байгууллагын засаглал, эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын үйл явцын үр 

нөлөөтэй байдлыг үнэлж, байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулахад чиглэсэн 

дүгнэлт, зөвлөмж өгч ажилласан. 

 

 

 

 

 

                                ТАНИЛЦСАН: 

                                ДАРГА                                                                        Б.ЖАВЗАН  

 

                                ХЯНАСАН: 

                                ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                          Я.САРАНСҮХ /цахимаар хянасан/ 

 

                                ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: 

                                ЭРСДЭЛ, ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН  

                                АХЛАХ ДОТООД АУДИТОР                                      Б.ОТГОНЦЭРЭН 

 

                                НЭГТГЭСЭН: 

                                ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 

                                АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН                Б.МЯГМАРДУЛАМ 



 

НИЙСЛЭЛИЙН ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН  

2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ 

  2020 оны жилийн эцсийн байдлаар                                                                                                                                                    Улаанбаатар хот            

Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд үндсэн хэрэгжүүлэгчээр 

туссан нийт 2 арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Үндсэн хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан нийт 2 арга хэмжээ  

Үр дүнтэй /100%/ 2 

Тодорхой үр дүнд хүрсэн /70%/ - 

Эрчимжүүлэх шаардлагатай /40%/ - 

Үр дүнгүй /0-30%/ - 

Үнэлэх боломжгүй  - 

Биелэлтийн дундаж хувь 100 хувь 

 

  Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан нийт 5 арга хэмжээний биелэлт 100%-ийн 

хэрэгжилттэй байна.                                                                                                                            

                                ТАНИЛЦСАН: 

                                ДАРГА                                                                  Б.ЖАВЗАН  

 

                                ХЯНАСАН: 

                                ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА                    Я.САРАНСҮХ /цахимаар хянасан/ 

 

                                ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН: 

                                ЭРСДЭЛ, ДОТООД ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН  

                                АХЛАХ ДОТООД АУДИТОР                                Б.ОТГОНЦЭРЭН 

 

                                НЭГТГЭСЭН: 

                                ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 

                                АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН          Б.МЯГМАРДУЛАМ 


