
ДОТООД АУДИТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн дэргэдэх Дотоод аудитын хорооны 2019 оны
төлөвлөгөөнд нийт 10 дотоод аудит, хяналт шалгалтыг гүйцэтгэхээр баталсан. Төлөвлөсөн
дотоод аудит, хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэхээс гадна яамны удирдлагаас өгсөн чиглэлийн
дагуу төлөвлөгөөт бус 1 хяналт шалгалт, нийт 11 дотоод аудит, хяналт шалгалтыг
гүйцэтгэсэн.

Төлөвлөгөөт дотоод аудит: Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт:
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ДОТООД АУДИТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

2019 онд гүйцэтгэсэн 11 дотоод аудит, хяналт шалгалтын ажлын үр дүнд нийт 50,779.4 сая
төгрөгийн асуудал илрүүлж, 107 зөвлөмжийг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн
ажилласан.

Илэрсэн асуудлын төрөл
Нийт

Зөв. тоо Дүн

Худалдан авах ажиллагаанд ТБОНӨХБАҮХАТХуулийг мөрдөж

ажиллаагүй, оновчгүй худалдан авалт хийсэн.
13 5,175.9

ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороо /санхүүгийн үйл ажиллагаанд

хяналт шалгалтыг зохион байгуулдаггүй/
1 -

Төлөвлөлт үндэслэлгүй, төсөвт өртөг, тоо хэмжээ бодьтой биш 2 162.7 

Дотоод хяналт сул, ил тод нээлттэй ажиллах орчин бүрдүүлээгүй 6 -

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл, анхан шатны баримтын бүрдэл 

хангалтгүй
2 -

Удирдлагын алдаатай шийдвэр, дотоод журам зөрчсөн 5 1,546.2 

Үндсэн хөрөнгө, бараа материалын бүртгэл, хяналт 

хангалтгүй,тооллого зөрүүтэй
5 2.5 

Орон тоо, бүтэц зохион байгуулалттай холбоотой асуудал 7 826.2 

Өр, авлагыг бууруулаагүй, тооцоо нийлж, үлдэгдлийг

баталгаажуулаагүй
1 -

НББОУС-ын дагуу бүртгэл хөтлөөгүй, хөрөнгийн зарцуулалтад

бүртгэлээр тавих хяналт хангалтгүй
7 241.3 

Цалингийн тооцоолол алдаатай 2 129.6 

Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилт 7 -

Эрх зүйн баримт бичгийн боловсруулалт хангалтгүй 9 38,694.7 

Бусад 40 4,000.3 

Нийт дүн 107 50,779.4
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2019 онд нийт 50,779.4 сая

төгрөгийн асуудалд 107

зөвлөмжийг холбогдох

байгууллагуудад хүргүүлж

ажилласан. Зөвлөмжийн

мөрөөр авч хэрэгжүүлэх

арга хэмжээний

төлөвлөгөөг гаргуулан,

хяналт тавин ажилласаны

үр дүнд зөвлөмжийн

биелэлт 93,4 хувьтай

байна.

ДОТООД АУДИТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

ДОТООД АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН МӨРӨӨР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ  ҮР ДҮН

№ Байгууллагын нэр

Илэрсэн асуудал 

мөнгөн дүнгээр 

/сая.төг/

Зөвлөмжийн 

тоо

Биелэлт 

хувиар

1 "Амгалан дулааны станц" ХХК 2,103.9 19 90.9%

2 "Диспетчерийн үндэсний төв" ХХК 2.5 14 93.2%

3 "Дарханы дулааны цахилгаан станц" ТӨХК 210.0 7 100%

6 Шилэн дансны аудит /бүтэн, хагас жилээр/ - 7 100%

4 "Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц" ТӨХК 40,330.9 26 94%

5 "Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц" ТӨХК 56.9 8 91.3%

7 "Дарханы дулааны сүлжээ" ТӨХК 4,000.3 10 84.3%

8
Яамны аппаратын урсгал зардлын төлөвлөлт,

гүйцэтгэл
5.6 6

2019.12.17-ны өдөр Дотоод аудитын

хорооны тогтоол, тайланг хүлээлгэн

өгсөн. Биелэлт гаргах хугацаа

болоогүй.

9 "Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц" ТӨХК 4,069.3 10 Танилцуулагдаж байгаа

Нийт дүн 50,779.4 107 93,4%



ИЛЭРСЭН АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ

ДОТООД АУДИТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

"Дулааны цахилгаан станц-3" ТӨХК Дүн  /сая төг/

1

Ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх орон сууцны барилгын урьдчилгаа төлбөрт 1,546.2 сая төгрөгийг шилжүүлж УТТ

үүсгэсэн. “Соёмбо констракшн” ХХК-тай 2015 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр байгуулсан гэрээгээр Ажилчдын орон сууцны барилгыг 2017

оны 4 дүгээр улиралд барьж хүлээлгэн өгөх ёстой хэдий ч өнөөдрийг хүртэл барилгын ажил зогсонги байдалтай байна.
1,546.2 

2 Санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэл хангаагүй 90,0 сая төгрөгийн цалингийн үр ашиггүй зардал гаргасан 90.0

3
Компанийн дүрэм болон улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх өмчийн дүн нь санхүүгийн тайлангийн эзэмшигчийн өмчийн дүнгээс 38,7 тэрбум

төгрөгөөр зөрүүтэй. 38,694.7 

ДҮН 40,330.9 

"Дулааны цахилгаан станц-2" ТӨХК

1 Санхүүгийн анхан шатны баримтын бүрдэл хангаагүй 39,6 сая төгрөгийн цалингийн үр ашиггүй зардал гаргасан. 39.6 

2 Үйл ажиллагааны бус орлогод тавих хяналт сул байгаагаас үүдэн спорт цогцолборын орлогыг 17,3 сая төгрөгөөр дутуу төвлөрүүлсэн. 17.3 

ДҮН 56.9 

Сайдын багцын урсгал зардал

1 Цалингийн Payroll программаас татварын e-tax тайланд татагдаж байгаа цалингийн дүн дутуу татагдаж татварт тайлагнагдсан байна. 4.1 

2 Тендерийн орлогоос худалдан авч буй бичиг хэргийн зардалд тавих хяналт хангалтгүй байна. 1.5 

ДҮН 5.6 

"Дулааны цахилгаан станц-4" ТӨХК

1
Агуулахын үлдэгдэл болон үйлдвэрлэлийн бодит хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн худалдан авалтыг зөв оновчтой хийхгүй байгаагаас үүдэн 3-

аас дээш жилийн насжилттай 3,959.7 сая төгрөгийн сэлбэг бараа материал агуулахад үлдэгдэлтэй байна. 3,959.7 

2
Гэрээт ажилд шаардлагатай сэлбэг бараа материалыг нийлүүлж, ажил гүйцэтгэхээр тендерт шалгарсан хэдий ч гэрээний үүргийн биелэлт

хангаагүй, 56 нэр төрлийн 109,6 сая төгрөгийн барааг дутуу болон огт нийлүүлээгүй байна.
109.6 

ДҮН 4,069.3



ИЛЭРСЭН АСУУДЛЫН ЖАГСААЛТ

ДОТООД АУДИТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР

"Амгалан ДС" ХХК Дүн /сая.төг/

1 2018 онд 5 хувийн компаниас нийт 805,6 сая төгрөгийн үнэ бүхий нүүрсийг шууд гэрээ байгуулан худалдан авсан. 805.6

2
2018 оны бизнес төлөвлөгөө болон худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд батлагдаагүй нийт 24.7 сая төгрөгийн 3 гэрээ байгуулан

худалдан авалт хийсэн.
24.7

3
Нийт 22 тендер зарласнаас 7 тендерт төсөвт өртгийг бага үнээр зарлаж зах зээлийн өрсөлдөөнийг хязгаарлан, дурын компанитай шууд

гэрээ байгуулсан.
274.8

4 ТЭЗҮ-ээр тогтоогдсоноос илүүдэл 48 орон тоогоор ажилласнаар 2018 онд 826,2 сая төгрөгийн цалин, НДШ-ийн үр ашиггүй зардал гарсан. 826.2

5
Хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, зарцуулалтад бүртгэлээр тавих хяналт хангалтгүй. Галын цементийн орлого, зарлагад анхан шатны

баримтын бүрдэл хангаагүй.
9.9

6

Эдийн засгийн төлөвлөлтөд хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын тоог оны эцэст 22 нэр төрлөөр нэмэгдүүлэн 162,7 сая төгрөгөөр өсгөж

байгаа нь тухайн гэмтэл саатал, учирч болох эрсдлийг урьдчилан тооцоолох мэргэжлийн багийн ур чадвар, хэлтэс албадын ажлын уялдаа

холбоо муу байгаатай холбоотой тул цаашид эрсдэлд суурилсан төлөвлөлтийг бодитой төлөвлөж байх.

162.7

ДҮН 2,103.9

"Дарханы дулааны цахилгаан станц" ТӨХК

1
НБББББичгийн 4.2.2. “Найдваргүй авлагын бүртгэлийн бодлого” хэсэгт нөөц байгуулах аргачлал, хувь хэмжээг тогтоосоны дагуу найдваргүй

авлагын нөөцийг байгуулаагүй.
210.0

"Диспетчерийн үндэсний төв" ХХК

1
Хөрөнгийн тооллогоор 2,5 сая төгрөгийн “Samsung Galaxy S9+” гар утас тоологдоогүй. Худалдан авалтыг шууд зардалд бүртгэсэн. Хөрөнгө

Гүйцэтгэх захирлын албан хэрэгцээнд ашиглагдаж байгаа.
2.5

"Дарханы дулааны сүлжээ" ТӨХК

1
Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг 4,000.3 сая төгрөгөөр тайлагнагдсан. Өмчийн бусад хэсэгт тайлагнасан дүнгээр төрийн өмчийн дүнг

нэмэгдүүлэх замаар төрийн өөрийн өмчийг өсгөх.
4,000.3

НИЙТ ДҮН 50,779.4



ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН АУДИТЫН 
ҮР ДҮН

Үзүүлэлт 2018 он 2019 он

Хамрагдсан байгууллагын тоо 40 40

75-89 хувийн /бага үнэлгээ/ үнэлгээ 

авсан байгууллагын тоо
8 2

Хуулийн хэрэгжилтийг хангаагүй 

ажилтнуудад хариуцлага тооцсон 

байдал

9 1195.0%
95.2%
95.4%
95.6%
95.8%
96.0%
96.2%
96.4%
96.6%
96.8%
97.0%
97.2%

2017 он 2018 он 2019 он

95.8%

96.6%

97.1%

Шилэн дансны аудитаар “Хөвсгөлийн дулааны станц” ТӨХК 44,5%, “Даланзадгадын дулааны цахилгаан

станц” ТӨХК 50%-иар үнэлэгдэж, хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллаагүй тул Сайдын 2019.10.30-ны

өдрийн а/3992 албан тоотоор үүрэг даалгавар хүргүүлэн хяналт тавин ажиллаж байна.



ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2018 ОНЫ 

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ҮАГ-С ХУВААРИЛАГДСАН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГААС ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖ, АКТ, 

АЛБАН ШААРДЛАГЫН БИЕЛЭЛТ

Зөрчлийн төрөл Тоо
Зөрчлийн дүн

/сая.төг/

Биелэлт 

Мөнгөн дүн

/сая төг/
хувь

Зөвлөмж 81 8,134.5 7,646.4     94%

Албан шаардлага 29 12,474.1 11,226.7  90%

Төлбөрийн акт 10 47.7 47.7 100%

Нийт дүн 120 20,656.3 18,920.8 95%

2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар

100%

100%

100%

94%

90%

100%

84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100% 102%

ЗӨВЛӨМЖ

АЛБАН ШААРДЛАГА

ТӨЛБӨРИЙН АКТ

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН 

ЗӨВЛӨМЖИЙН БИЕЛЭЛТ                                                             

/2017, 2018 он харьцуулалт/

2018 он 2017 он


