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СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ,  

            АУДИТЫН АЛБАНААС 

 

                                                 

ШИЛЭН ДАНСНЫ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 
 

 

Эрхийн актууд: 

-Шилэн дансны тухай хууль 

-Засгийн газрын 2016 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 29 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан  “шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг 

стандартыг тогтоох журам” 

-Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлын  тогтоол  

                                                                           /2017 оны 01 сарын 31-ны 16 тоот/ 

-Аймаг, сумын  Засаг даргын захирамж 

Шилэн дансанд дотоод аудиторууд нь 

-тухайн аймаг, сумын мэдээлэл байршуулах байгууллагууд шилэн дансанд  

байршсан эсэх,  

- мэдээлэх мэдээллээ бүрэн байршуулж байна уу 

- хуулийн хугацаанд  байршуулж байна уу гэдэгт   хяналт тавих ѐстой. 

 Шилэн данс нь 24 маягтаар гарч байгаа. Дараах ангилал, мэдээллүүдийг  сар, 

улирал, бүтэн жилээр гэсэн хугацаанд шилэн дансанд байршуулахаар хуульчилсан. 

Үүнд: 

- Хуулийн этгээдийн ангилал зөв хийгдсэн байх./Төсвийн байгууллага, Орон 

нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж, төрийн чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгэгч / 

- Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ программаас татагдана 

- Ерөнхий дансаараа дамжуулан сумын төсвийн ерөнхийлэн захирагч орон нутгийн 

төсвийн орлогоо  мэдээлнэ 

- Тоо чанарын үзүүлэлтийг ИТХ-р  батлуулсан төсвийн тухай хуулиар батлуулсанаа 

тавих.  ИТХурал нь зөвхөн төсвөө батлаад  төсөл хөтөлбөрөө батлуулахгүй 

байгааг анхаарах 

- Дараа жилийн төсвийн төслөө тавина.СЯ-нд хүргүүлсэн төсөөлөл албан бичгийн 

хамт тавина.  Үүний утга нь батлагдсан төсөв түүний зөрүүг тооцох юм 

- Тухайн жилийн төсөв өөрчлөлт орсон бол тодотгосон төсөв тавина. 

- Цалингаас бусад зардлын дүн дээр шийдвэр заавал хавсгаргана. /Гэрээ тушаал / 
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- Бусад мэдээлэл хэсгийн нийтийн ашиг сонирхолын хэсэгт үнэлгээний хороо 

төлөвлөгөөний дагуу шалгах байгууллагатай зөрчилгүй гэж мэдээлсэн талаар 

мэдээлнэ  

- Өр авлага үүсгэсэн бүх шийдвэр тавигдана. 

- Орон тоо сар бүр мэдээлэх үүнд: тэтгэвэрт гарсан,  сургалтад 90-с дээш хоног 

суралцахаар чөлөөлөгдсөн,  өөрийн хүсэлтээр ажлаас гарсан гэдгийг ангилж 

мэдээлнэ. 

- Худалдан авах ажиллагааны болон хяналт шалгалтын тайлан  дүгнэлтийг 

байршуулсан байх шаардлагатай. 

Шилэн дансны хуулийг хэрэгжилт, мэдээлэл байршуулалт,  илэрч буй зөрчил 

дутагдал, анхаарах асуудлуудын талаар илтгэе. 

Нэг.Сэлэнгэ аймгийн Төсвийн ерөнхийлэн захирагчийн харъяаны 

байгууллагууд шилэн дансанд бүрэн байршсан эсэх 

Сэлэнгэ аймгийн төсвийн ерөнхийлэн захирагчийн харъяалалд 2015 оны жилийн 

эцэст шилэн дансанд байршсан  байгууллагууд дээр Мандал сумын 3, Сүхбаатар сумын 

4 нийт 7 өрхийн эмнэлэг, Баянгол сумын Спеиншл, Сайхан сумын Азтай цэцэг,  

Сүхбаатар сумын Эрдмийн чуулган цэцэрлэгүүд, Мандал сумын Билиг ДБ сургууль , 

мал эмнэлгийн 44 аж ахуйн нэгж, албан журмын даатгагчдын холбоо гэсэн төрийн чиг 

үүргийг гэрээгээр гүйцэтгэгч 58 байгууллага нэгж,   Мандал сумын Мандал хишиг 

хайрхан ОНӨААТҮГазар 1 нийт 59  цэс  нэмүүлэн байршууллаа. ажлыг  хийлээ. 

Шилэн дансны тухай хуулийн 3-р зүйлийн 3.1.1-д заасан  төрийн болон төрийн 

өмчит хуулийн этгээд гэдэгт аймгийн болон аймгийн салбар төсвийн ерөнхийлэн 

захирагч 18, төсвийн ерөнхийлэн захирагчдын харъяа байгууллага 172 , мөн хуулийн  

3.1.2-д заасан төрийн өмчит үйлдвэрийн газар буюу ОНӨААТҮГазар  11, мөн хуулийн 

3.1.5-д заасан төрийн чиг үүрэгт хамаарах ажил үйлчилгээг хууль тогтоомж,  гэрээний 

үндсэн дээр  гүйцэтгэгч гэдэгт  59 байгууллага нийт 260  байгууллагын нэрийг 

байршуулсан нь шилэн дансанд мэдээлэл  байршуулах байгууллагуудыг   100%  

хамруулсан үр дүнтэй болсон. 

2017 онд Мандал, Ерөө, Сайхан, Орхон, Баруунбүрэн, Орхонтуул сумдад шилэн 

дансны  талаар сургалт зохион байгуулж нийт 42 байгууллагын удирдлага, нягтлан 

бодогчдыг хамруулж ажлын байранд нь зааж сургаж, байгууллагын удирдлагууд 

сургалтад оролцсон нь админыхаа үүргийг гүйцэтгэж , тайлан илгээдэг  болж байна. 

Хоѐр. Шилэн дансанд мэдээлэл байршуулалт 

2016 онд: 

     Санхүүгийн хяналт, аудитын албанаас Засгийн газрын 2016 оны 1 дүгээр сарын 

11-ний өдрийн 29 дугаар тогтоолоор батлагдсан  “шилэн дансны цахим хуудсанд 
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тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам”-д заасны дагуу 

аймгийн Төсвийн Ерөнхийлэн захирагчийн харъяаны 260 байгууллагын  2016 оны 

мэдээлэл байршуулалтад аудит хийхэд   аймгийн дүнгээр 54,3%-тай  хангалтгүй байдал 

илэрч, шуурхай арга хэмжээ авч ажилласны үр дүнд   84 %-д хүргэсэн. 

 Мэдээлэл байршуулалтыг багцалхад: 

1. Төсвийн 188 байгууллага 27269 удаа мэдээлэл байршуулахаас 22668 мэдээлэл 

байршуулсан 83%-тай,  Шилэн дансны Төсөв гүйцэтгэл хэсгийн 1312 мэдээлэл, 

хөрөнгө оруулалт цэсний 1377 мэдээлэл, бусад цэсний 1912 бүгд 4601 мэдээлэл 

байршуулаагүй,  Цалингийн зардлаас бусад 5,0 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй 

орлого зарлагын гүйлгээг 92,1%-тай мэдээлсэн 

2. Орон нутгийн өмчит 11 байгууллага аж ахуйн нэгж нь 1524 мэдээлэл 

байршуулахаас 986 мэдээлэл  байршуулсан 65%-тай.Шилэн дансны Төсөв 

гүйцэтгэл хэсэгт 154 мэдээлэл, хөрөнгө оруулалт цэсний 158 мэдээлэл, бусад 

цэсний 226 мэдээлэл бүгд 538 мэдээлэл байршуулаагүй, Цалингийн зардлаас 

бусад 5,0 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй орлого зарлагын гүйлгээг  97,6% мэдээлсэн 

3. Төрийн чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгэгч 59 байгууллага 130 мэдээлэл 

байршуулахаас 126 мэдээлэл байршуулсан, 96,9%-тай. 

4. Төсвийн 13 байгууллага , орон нутгийн өмчит 3 аж ахуйн нэгж мэдээлэл 

байршуулалт  0-46%-тай  байгаа нь  нийт дүнд  нөлөөлсөн. Эдгээр 

байгууллагуудыг жагсаалтаар харуулахад: 

 

№ Шилэн дансанд байршсан нэр 
Шилэн дансны 

мэдээлэл 
байршуулалт/ хувь/ 

1 Сэлэнгэ аймаг Шаамар сум ЗДТГазар 36% 

2 Сэлэнгэ аймаг Шаамар сум ИТХурал 24% 

3 Сэлэнгэ аймаг Бугант тосгон Захирагчын алба 6% 

4 Сэлэнгэ аймаг Бугант тосгон хүүхдийн цэцэрлэг 35% 

5 Сэлэнгэ аймаг Дулаанхаан тосгон Захирагчын алба 17% 

6 Сэлэнгэ аймаг Дулаанхаан тосгон хүүхдийн цэцэрлэг 35% 

7 Сэлэнгэ аймаг Дулаанхаан тосгон соѐлын төв 37 

8 Сэлэнгэ аймаг Түнхэл тосгон захирагчын алба 42% 

9 Сэлэнгэ аймагТүнхэл тосгон хүүхдийн цэцэрлэг 27% 

10 Сэлэнгэ аймаг Жавхлант  сум ИТХурал 41% 

11 Сэлэнгэ аймаг Жавхлант сум Хүн эмнэлэг 43% 

12 Сэлэнгэ аймаг Хушаат сум 12 жилийн сургууль 46% 

13 Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум ТҮГазар 42% 

14 Сэлэнгэ Үржлийн цөм сүргийн аж ахуй, 0 

15 
Тариалан эрхлэлтийг дэмжих дундын туслалцааны төв 
ОНӨААТҮГазар 0 
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16 Сэлэнгэ Барилга захиалагч ОНӨААТҮГазар 42% 

 

  

2017 онд: 

2017 оны  эхний 5 сарын байдлаар 2017 оны 06 сарын 4-нээр тасалбар болгон  17  

сумын  Төсвийн ерөнхийлөн захирагч  нарын мэдээлэл байршуулалтыг шалгахад нийт 

1026 мэдээлэл байршуулахаас 841 мэдээлэл байршуулсан нь дунджаар 82,5%-тай 

байна.  

№ 
Төсвийн ерөнхийлөн 

захирагч 

Байршуулах 
мэдээллийн 

тоо 

Байршуулсан 
мэдээллийн 

тоо 

Байршуулаагүй 
мэдээллийн 

тоо 
Хувь 

1 Сэлэнгэ аймаг ТЕЗ 57 46 11 80.7 

2 Алтанбулаг сум ТЕЗ 57 55 2 96.5 

3 Баруунбүрэн сум ТЕЗ 57 51 6 89.5 

4 Баянгол сум ТЕЗ 57 46 11 80.7 

5 Ерөө сум ТЕЗ 57 56 1 98.2 

6 Жавхлант сум ТЕЗ 57 41 16 71.9 

7 Зүүнбүрэн ТЕЗ 57 56 1 98.2 

8 Мандал сум ТЕЗ 57 51 6 89.5 

9 Орхон сум ТЕЗ 57 53 4 93.0 

10 Орхонтуул сум ТЕЗ 57 47 10 82.5 

11 Сайхан сум ТЕЗ 57 53 4 93.0 

12 Сант сум ТЕЗ 57 39 18 68.4 

13 Сүхбаатар сум ТЕЗ 57 6 51 10.5 

14 Түшиг сум ТЕЗ 57 47 10 82.5 

15 Хушаат сум ТЕЗ 57 35 22 61.4 

16 Хүдэр сум ТЕЗ 57 52 5 91.2 

17 Цагааннуур сум ТЕЗ 57 55 2 96.5 

18 Шаамар сум ТЕЗ 57 52 5 91.2 

Нийт дүн 1026 841 185 82.0 

 

Аудитын дүнгээс үзэхэд 13 төсвийн ерөнхийлэн захирагчийн мэдээлэл 

байршуулалт 80-96%-тай,  Сүхбаатар, Хушаат, Сант, Жавхлант сумын төсвийн 

ерөнхийлэн захирагч нарын мэдээлэл 15-72%-тай мэдээлэгдсэн нь мэдээлэл 

байршуулалтдаа  анхаарах асуудал  байгааг  харуулж байна.  
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Гурав. Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахад  

гарч буй зөрчил дутагдал 

      Санхүүгийн хяналт, аудитын алба 2016 он, 2017 оны мэдээллийг шилэн дансанд 

бүрэн байршуулсан эсэхэд аудит хийхэд:  

-ТЕЗахирагч нар ТЕЗахирагчийн төсвийн хөтөлбөр, зориулалтын батлагдсан 

төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт, Улсын төсөв болон 

орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөө гүйцэтгэл гэсэн 2 мэдээллийн 

тайланг илгээдэггүй  

     -Төсвийн байгууллагууд бүтэн жилээр байршуулах мэдээллүүд болох дараа 

жилийн төсвийн төсөл, жилийн батлагдсан төсөв, төсвийн гүйцэтгэлээ мэдээлдэггүй, 

дараа жилийн төсөв, байгууллагын жилийн төсөв зэрэг  мэдээллийг  байршуулахгүй  

байхгүй гэсэн үг бичсэн байгаа нь жилдээ батлагдсан төсөвгүй байгууллага болж 

мэдээлэгддэг 

- Орон нутгийн өмчит байгууллагууд  тухайн байгууллагын  төлбөр, хураамж, 

зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний талаарх мэдээлэлийг байршуулаагүй, 

   - Байгууллагын админ буюу байгууллагын  дарга ерөнхий менежерүүд улирал 

бүр тайланг илгээдэггүй  нь шилэн дансны мэдээлэл дутуу, хуулийн хэрэгжилт бүрэн 

хангагдаж чадахгүй байдалд хүргэж байна. 

    Шилэн дансанд тавигдах мэдээлэл, сургалтууд, байгууллагын админ эрхийн 

хэрэгжүүлэх  мэдээлэл илгээх, хяналт тавих талаар хийсэн сургалтын материалыг 

танилцуулж байна.    

    Шилэн дансанд  мэдээлэл илгээх, байршуулахдаа анхаарч ажиллах талаар  

ЗӨВЛӨХ НЬ: 

1. Сэлэнгэ аймгийн нийгэм эдийн засгийг  2016-2020 онд  хөгжүүлэх үндсэн 

чиглэлд орсон шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах гэсэн 

заалтыг хэрэгжүүлэх ажиллах 

2. Байгууллагынхаа зорилго, зорилт, хүрэх төвшин, хүрсэн үр дүн, төсөв 

санхүүгийн мэдээллээ цаг хугацаанд нь ил тод мэдээлэх, шилэн дансанд 

байршуулж ажиллах. 

 

 

 

2017 оны 06 сарын 12 

 

 


