
ДОТООД АУДИТААР ИЛЭРСЭН 
НИЙТЛЭГ ЗӨРЧЛҮҮД,
ЦААШИД АНХААРАХ 

АСУУДЛУУД

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

МНБ  - Ж.Саруул



САЛБАРЫН 
ҮЙЛДВЭР, 

КОМПАНИУДАД 
ХИЙСЭН ДОТООД 

АУДИТААР 
ИЛЭРСЭН 
НИЙТЛЭГ 
ЗӨРЧЛҮҮД

1. ТӨХК-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛД ТАВИХ ХЯНАЛТ

ХАНГАЛТГҮЙГЭЭС ҮР АШИГГҮЙ ЗАРЦУУЛАЛТ ИХСЭЖ

БАЙНА

2. ӨР, АВЛАГЫН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА АЛДАГДАЖ, ХЯНАЛТ

ХЭРЭГЖҮҮЛЭЭГҮЙГЭЭС ӨР АВЛАГА НЭМЭГДЭЖ БАЙНА

3. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААГ ХУУЛЬ, ЖУРАМД

НИЙЦҮҮЛЭЭГҮЙ, ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГАД ҮНДЭСЛЭН

ОНОВЧТОЙ ТӨЛӨВЛӨӨГҮЙ, ТЭДГЭЭРТ ТАВИХ ДОТООД

ХЯНАЛТ ХАНГАЛТГҮЙ БАЙНА

4. ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
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ТӨХК-ИЙН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНЫ 

ЗАРДАЛД ТАВИХ 

ХЯНАЛТ 

ХАНГАЛТГҮЙГЭЭС ҮР 

АШИГГҮЙ ЗАРЦУУЛАЛТ 

ИХСЭЖ БАЙНА

 Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл хангалтгүй, НББОУС-д нийцүүлж 
тайлагнадаггүй. /Жишээ нь:  - кассын орлого худал бүртгэсэнтэй холбоотой төвлөрөөгүй орлогыг 

харилцагч байгууллагуудад олгосон гэж бүртгэн өглөгийг бууруулдаг байна, ДТ-р хангамжийн материал, хөрөнгө 
бэлтгэхдээ шаардлагатай төсвийн тооцоо батлуулдаггүй, үзвэр тоглолтын билетээр шагнах, харилцагч 

байгууллагын ажилтан шагнах гэх мэт/

 Их засварын ажлын материалын зардлыг төлөвлөсөн дүнгээр тооцож, 
их засварын ажлын өртгийг өсгөж байна. /Жишээ нь: их засварын материалын 

тооллого хийхэд материал илүүдсэн. Илүүдсэн материал бүртгэлд тусгагдаагүй, агуулахад байсан. Энэ нь 
зуухны завсарт орсон хангамжийн материалыг гарсан тухай бүрд нь хэрэглэсэн хэмжээгээр нь олгохгүй байгаа 
болон бүртгэлээр тавих хяналт алдагдсантай холбоотой, мөн ижил нэр төрлийн хангамжийн материалын 
үнийн судалгаа авч харьцуулахад 0,1-2,3 сая төгрөгийн нэмэгдэлтэй худалдан авалт хийж, их завсарын болон 
урсгал зардлыг хэмнэх боломжийг алдаж байна.

 Шатахуун зарцуулалт бодитой биш, анхан шатны баримтын бүрдэл 
хангалтгүй, тооцоо боддоггүй, үлдэгдлийг бүртгэн, тайлан гаргаж 
хяналт хэрэгжүүлдэггүй

 Хөрөнгийн зарцуулалтанд тавих шат шатны хяналт хангалтгүйгээс 
ажил гүйлгээг зохих журмын дагуу, цаг хугацаанд нь үнэн  бодитой 
тусгах, баримтын бүрдлийг хууль зүйн хүчин төгөлдөр байдлаар 
бүрдүүлж, эмх цэгцийг хангуулах, хөрөнгийн ашиглалт, зарцуулалт, 
хадгалалт хамгаалалтанд холбогдох журам, гэрээ хэлцэл, шийдвэрийг 
баримталж ажиллахгүй байгаа нь дотоод хяналт маш хангалтгүй 
байгааг  харуулж байна. / Жишээ нь: харилцагч байгууллага болон байгууллагын ажилтанд 

байгууллагын хөрөнгийг зээлээр олгох,  цех хэлтсээс захиалсан бараа сэлбэгийн марк, дугаарын 
зөрүүтэй  ашиглах боломжгүй үндсэн хөрөнгө худалдан авсан зэрэг /



ӨР, АВЛАГЫН 

ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА 

АЛДАГДАЖ, ХЯНАЛТ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭЭГҮЙГЭ

ЭС ӨР АВЛАГА 

НЭМЭГДЭЖ БАЙНА

 Авлага, өглөгийн тооцоо нийлж тулган баталгаажуулалт
хийсэн баримтанд гарын үсэг зурагдаагүй, тамга
тэмдэгээр баталгаажуулаагүй, тооцооны баримтын
жагсаалт үйлдээгүй байна

 Авлагыг насжилтаар бүртгэдэггүй, авлага өглөг үүссэн
шалтгааны талаарх тайлбар толилуулага хөтлөгдөхгүй
байна. / найдвартай эсэх, дараа жил барагдах боломжтой
эсэх тодорхойгүй/

 Эргэлтийн хөрөнгийн харьцаа нь богино хугацаат өр
төлбөрөө эргэлтийн хөрөнгө ашиглан төлөх чадварыг
харуулдаг бөгөөд эргэлтийн харьцаа онолын хувьд
салбарын онцлогоос хамааран хөрөнгө нь өр төлбөрөөсөө
1-2 дахин их байх нь зохистой гэж үздэг. Иймд эргэлтийн
харьцаа, түргэх хөрвөх чадварын харьцааг байнга
шинжилж байх.

 Манай салбарын ТӨХК-уудын харилцагчдын хамрах цар
хүрээ ихтэй учир өглөг, авлагын бүртгэлд тусгайлан
хаалтын бичилт бүр дээр албан ёсны тайлбар хавсаргаж
байх шаардлагатай.



ХУДАЛДАН АВАХ 
АЖИЛЛАГААГ ХУУЛЬ, 

ЖУРАМД 
НИЙЦҮҮЛЭЭГҮЙ, 

ХЭРЭГЦЭЭ, 
ШААРДЛАГАД 

ҮНДЭСЛЭН 
ОНОВЧТОЙ 

ТӨЛӨВЛӨӨГҮЙ, 
ТЭДГЭЭРТ ТАВИХ 
ДОТООД ХЯНАЛТ 

ХАНГАЛТГҮЙ БАЙНА

Төлөвлөлт дээр анхаарах асуудлууд

 ТЗБАХ, хөрөнгө оруулалт, их засварын ажлуудыг техник,
тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын гэрчилгээ/паспорт/-нд
хөтлөгдсөн мэдээллийг үндэслэн, техник ашиглалтын
дүрмийн дагуу төлөвлөдөггүй.

 ТЗБАХ, хөрөнгө оруулалт, их засвар, бараа материалын
төлөвлөгөөг цех, нэгжүүд гаргаж нэгтгүүлэн, компанийн
техникийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн эрэмбэлж, түүнийгээ бизнес
төлөвлөгөөнд нэгтгэн батлуулах ажил бодьтой биш байна.

 Хөрөнгө оруулалт, их засварыг зураг төсөвгүйгээр бизнес
төлөвлөгөөнд батлуулдаг. /Төсвийн тухай хууль 29.4/

 Үндэслэлгүй төлөвлөснөөс шалтгаалан батлагдсан боловч
худалдан авалт хийгдээгүй бараа ажил үйлчилгээний
санхүүжилтийг өөр батлагдаагүй хөрөнгө худалдан авахад
зарцуулсан.



ХУДАЛДАН АВАХ 
АЖИЛЛАГААГ ХУУЛЬ, 

ЖУРАМД 
НИЙЦҮҮЛЭЭГҮЙ, 

ХЭРЭГЦЭЭ, 
ШААРДЛАГАД 

ҮНДЭСЛЭН 
ОНОВЧТОЙ 

ТӨЛӨВЛӨӨГҮЙ, 
ТЭДГЭЭРТ ТАВИХ 
ДОТООД ХЯНАЛТ 

ХАНГАЛТГҮЙ БАЙНА

Худалдан авах үйл ажиллагаа, тайлагнал дээр анхаарах асуудлууд

 Худалдан авах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ тендерийн жишиг баримт бичгийг
үндэслэл болгодоггүй /Сангийн сайдын 2013 оны 125 дугаар тушаал ( “Тендерийн
жишиг баримт бичиг батлах тухай” – харьцуулалтын аргаар / ажил, бараа/)

 Тендертэй холбоотой бүх баримт, материалыг хавтаст хэрэг болгодоггүй, эмх
цэгцгүй, дутуу материал архивт хадгалуулж байна /ТБОНӨХБАҮХА тухай
хуулийн 49 дүгээр зүйлийн холбогдох заалтууд/

 Үнэлгээний хороодын боловсруулсан тендерийн баримт бичиг болон тендерт
оролцогчдын ирүүлсэн материалиуд шаардлага хангадаггүй /хуулийн 12.2, 14.1.2,
15.3.4, 16.1/, ҮХ-ны гишүүдийг худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр
мэргэшүүлээгүй байна. /ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 47 дугаар зүйлд заасан
шаардлагын дагуу сонгон ажиллуулах/

 Худалдан авах үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ мэдээллийг иргэд, олон
нийтэд ил тод, нээлттэй тайлагнаагүй /ТБОНХБАҮХАТХ-ийн 49 дүгээр зүйл
/Худалдан авах ажиллагааг тайлагнах/, мөн хуулийн 21.4-т “Захилагч тендерийн
урилгыг энэ хуулийн 52.1.12-т заасан вэб хуудсанд байрлуулж тендер
шалгаруулалтын дүнг тухай бүр мэдээлнэ./ мөн Сангийн сайдын 2013 оны 04
дүгээр сарын 19-ны өдрийн 84 дүгээр тушаал-“Цахим хуудаст худалдан авах
ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн урилга, үр дүнг зарлан мэдээлэх” журамыг
мөрдөж ажилладаггүй



ШИЛЭН ДАНСНЫ 
ТУХАЙ ХУУЛИЙН 

ХЭРЭГЖИЛТ 
ХАНГАЛТГҮЙ БАЙНА

 Шилэн дансны тухай хууль болон Засгийн газрын 2016 оны 29 
дүгээр тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу шилэн дансыг 
хөтөлж холбогдох мэдээллийг заасан хугацаанд байрлуулан 
ажиллаж байгаа эсэхэд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай байна. /Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, 

нийтлэг стандартыг тогтоох журам/

 ТӨХК-иуд хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт, бусад 
гэсэн бүлгийн 7 төрлийн мэдээллийг нэгдсэн цахим хуудсанд 
байруулахдаа хуулийн хугацаанд байршуулаагүй, холбогдох 
журмын хавсралтын дагуу мэдээллийг байршуулаагүй зэрэг 
алдаа зөрчлүүд илэрч байна.



БАЙГУУЛЛАГЫН 
ДОТООД ХЯНАЛТЫН 
ОРЧНЫГ БҮРДҮҮЛЭХ 

ШААРДЛАГАТАЙ 
БАЙНА

 ТӨХК-уудын дотоод хяналт, мониторингийн хэлтэс албад нь удирдлагаас өгсөн үүрэг 
даалгавар, хэлтсийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу компанийн бүхий л үйл ажиллагааны 
чиглэлийн хяналт шалгалтыг хийж, зөвлөмж, үүрэг даалгавар өгч биелэлтийг хангуулах 
үүрэгтэй.

 Дотоод хяналт, мониторингийн хэлтэс нь хууль дээдлэн, хараат бус, бодьтой, ил тод 
шударга, хөндлөнгийн аливаа нөлөөллөөс ангид ажиллаж хөрөнгө санхүүгийн бүртгэл, 
зарцуулалт, хадгалалт хамгаалалт, хууль дүрэм журмын нийцэлд анхаарал хандуулж ажиллах.

 Дотоод хяналтын алба нь гүйцэтгэх удирдлагын шууд удирдлагад ажилладаггүй, компанийн 
эрх бүхий албан тушаалтнуудад захирагдаж байгаа нь дотоод хяналтын үйл ажиллагаанд 
нөлөөлж байна.

 ТУЗ-ын дэргэдэх аудитын хороо нь дотоод хяналтын хэлтэс албадын ажлын үр дүнг үнэлж 
дүгнэдэггүй. /Компанийн тухай хуулийн 81.2, 81.4 дүгээр зүйлд  ТУЗ-ын аудитын хорооны эрхийг заасан. Үүнд:

- НБББодлого, эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан, СЭЗ-ийн бусад
мэдээллийн үнэн бодит байдалд хяналт тавих.

- Дотоод хяналтын албаны удирдлага, ажилтныг томилох, цалин урамшууллыг тогтоох санал боловсруулах. /

Дотоод хяналт, дотоод аудитын нэгж нь компанийн нэгж хэдий ч ажлаа тайлагнах үйл
ажиллагаа нь ТУЗ-д байгаа нь хараат бусыг илтгэнэ.

Дотоод хяналт, мониторингийн албаны зорилго чиг үүргийг компаниудын ажиллагсад
ойлгохгүй, гүйцэтгэх удирдлага дэмжиж хамтарч ажиллаагүйгээс хяналтын орчин бүрдээгүй
байдаг.

Дотоод хяналтын орчинд удирдлагын баримталж буй байр суурь, мэдлэг чадвар шууд нөлөөлдөг
тул гүйцэтгэх удирдлагууд энэ талаар ойлгож анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.
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ДОТООД АУДИТЫН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР



Үр дүнтэй 
эрсдэлийн 

удирдлага болон 
хяналтын 

хамгаалтын 3-н 
шугам



Хяналтын чиг 
үүргүүдийн ялгаа

Хяналт шалгалт, аудит, үнэлгээ дүгнэлт, 
судалгаа болон хяналт-шинжилгээ, 

үнэлгээний нь бүгд нэгэн адил үйл ажиллагаанд 
хяналт тавих асуудал боловч ялгаа бүхий өөр 
өөрийн анхаарал хандуулах асуудал, үүрэгтэй 
тул хооронд нь хольж хутгаж, эсвэл тэс өөр 

ойлголт мэтээр тайлбарлаж болохгүй.



Хяналтын зарим 
чиг үүргүүдийн 

талаар

Аудит - Audit

Аудит нь нөөцийн хэмнэлттэй үр ашигтай зарцуулалт, 
хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, санхүүгийн ба бусад 
мэдээллийн найдвартай байдал, заавар дүрэм, журам 
болон тогтоосон бодлогын хэрэгжилт, эрсдэлийн 
удирдлагын үр нөлөө, байгууллагын бүтэц, тогтолцоо болон 
үйл явц зэргийн уялдааг хангахад чиглэсэн удирдлагын 
хяналтын тогтолцоонд хийх үнэлгээ юм. 

Аудит нь хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангахад 
чиглэсэн байдаг.

Маш олон төрөл байдаг: Хуульзүйн, Санхүүгийн 
тайлангийн, Дотоод, Хөндлөнгийн, Төрийн, Засгийн газрын 
дотоод, Нийцлийн, Санхүүгийн, Гүйцэтгэлийн, Үйл 
ажиллагааны



Хяналтын зарим 
чиг үүргүүдийн 

талаар

Хяналт шалгалт  - Compliance (not Inspection)

Хэм хэмжээ тогтоосон стандарт, бусад шалгуурыг хэр зэрэг 
мөрдөж байгааг баталгаажуулах, сайжруулах буюу засч 
залруулах арга хэмжээ авах талаар зөвлөмж өгөх болон  
байгууллагын нэгж, тодорхой асуудал, эсхүл практик 
ажиллагаанд хийх ерөнхий шалгалт юм. Хууль тогтоомж 
зөрчигдөж болзошгүй байгаа бол хяналт шалгалт хийдэг.



Хяналтын зарим 
чиг үүргүүдийн 

талаар

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ  – Monitoring and Evaluation

Үнэлгээ - Assessment

 Тавьсан зорилго, зорилтоо хүрэх үйл явц байдлын талаарх эргэх 
мэдээллийг байнга авч байх тасралтгүй үйл явц бөгөөд үнэлгээ нь 
төлөвлөсөн зорилтод хүрэх болон шийдвэр гаргахад оруулах хувь 
нэмрийг тодорхойлох зорилгоор хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлж буй 
үйл ажиллагааны аль алинд нь хийдэг нарийвчилсэн бие даасан 
үнэлгээ дүгнэлт юм.

 Удирдлагатай тухайн цаг хугацааны мэдээллээр, үнэлгээ нь илүү 
нарийвчилсан, өргөн хүрээний үнэлгээ дүгнэлтээр хангадаг. 

 Удирдлагууд болон оролцогч талуудад хэрэгжлийн буй үйл 
ажиллагааны талаар хуваарилагдсан нөөцийг ашиглан зорилгод 
хүрч буй ахиц ба ахиц өөрчлөлтийн хэмжээний талаарх мэдээлэл 
өгөх тогтоосон шалгуур үзүүлэлтүүдийн системтэйгээр цуглуулсан 
тоо мэдээллийг хэрэглэг үргэлжилсэн үйл явц.

Үр дүнд суурилсан Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ. Рей С.Рист



Хяналтын 
зарим чиг 

үүргүүдийн 
талаар

Дотоод хяналт – Internal control

Байгууллагын зорилтыг биелүүлэхэд чиглэсэн үйл 
ажиллагаанд тусгагдан, байгууллагын бүх гишүүд мөрдөн, 
биелүүлэх ёстой цогц процесс. 

 Жижиг байгууллагын хувьд, удирдлага бүх шийдвэрийг 
гарган, үйл ажиллагаанд хяналт тавих боломжтой байдаг. 

 Харин том байгууллагын хувьд энэ нь боломжгүй тул 
эрхийг шилжүүлж, ажил үүргийг хуваариласнаар, ослоос 
(эрсдэл) сэргийлэхтэй холбоотой янз бүрийн журам  
(хяналт) тавигдах шаардлага гардаг.



Хяналтын чиг 
үүргүүдийн 

ялгаа

 Дотоод аудит ба хяналт шалгалт нь зорилгоороо ялгаатай. 
 Дотоод аудитын зорилго нь Байгууллагын үнэ цэнийг 

нэмэгдүүлэх, сайжруулахад оршино. 
 Нөгөө талаас хяналт шалгалтын зорилго нь ерөнхийдөө 

Сахилга батыг хангах, нийтийн ёс суртахуунд 
нийцүүлэх-д оршино гэж үздэг. 

 Зорилго өөр байхад юу өөрчлөгдөх вэ. Жишээлбэл, 
Худалдан авах үйл ажиллагаан дээр ажилтны залилан 
илэрсэн байг. Хяналт шалгалт, дотоод аудит тус бүртээ 
хэрхэн авч үзэх вэ. 

 ⇒Хяналт шалгалтаар, хэн, хэзээ залилан хийж, мөн яаж 
залиланг хийсэн болох талаар үйл ажиллагааны байх ёстой 
дүр төрхтэй харьцуулан залилангийн шалтгааныг судлан 
тогтоож, эцсийн дүнд авах арга хэмжээтэй холбоотой үндсэн 
үйл ажиллагаа байдаг. 

 ⇒Дотоод аудитад, тухайн үйл ажиллагаа нь эрсдэл ихтэй, 
эсвэл хяналт хангалттай бус байсан гэж үздэг. Энэ нь аудитын 
төлөвлөгөөнд тусгагдах, эсвэл аудитын горимоор хяналт сул 
байсан нь илэрхий бол энэ хяналтыг сайжруулах 
зөвлөмжийг өгч, цаашид адил үйлдэл дахин давтагдахгүй
байхаар засаглалыг бүрдүүлэх нь үндсэн процесс байдаг.



Хяналтын чиг 
үүргүүдийн 

ялгаа

• Дотоод аудит нь хяналт шалгалтаас ялгаатай нь үр дүнгээс илүү 
процесст анхаардаг. 

• Үр дүн нь алдаагүй байсан ч процесст асуудал байгаа болохоор 
(Хэзээ ч алдаа гарч болохоор байдалтай байгаа) л бол дотоод 
аудитын хүрээнд сайжруулах асуудалд хамаарна. 

• Эсрэгээрээ, үр дүн нь алдаатай байсан ч процессийн тухайд асуудал
байхгүй бол дотоод аудитын хүрээнд (Хяналт нь эрсдлийг
хязгаарлахад хангалттай байсан эсэх)-ийг асуудал болгон авч
үзнэ.

• Үр дүнг алдаатай болгосон шалтгааныг тодорхойлж, шийдвэрлэх нь
дотоод аудитын хамгийн чухал үүрэг хариуцлага болно. Дотоод
аудитор нь хариуцсан ажилтны хамт алдааны шалтгааныг
тодорхойлох нь чухал.

• Дотоод хяналт, дотоод аудит зохих ёсоор хэрэгжиж байгаа бол 
хууль бус үйлдэл, залилангаас сэргийлж, төрийн байгууллагын үнэ 
цэнийг нэмэгдүүлэхэд заавал сайнаар нөлөөлнө.

Асуулт?

Хяналт шалгалт болон Санхүүгийн хяналт шалгалт 2-
ын хийж буй үйл ажиллагаа адилхан байна уу?

Засгийн газрын дотоод аудит болон санхүүгийн 
хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа адилхан байна уу?



Дотоод 
аудитын үйл 
ажиллагааны 

хандлагын 
талаар

 Уламжлалт хандлага

1. Гүйлгээнд суурилсан

2. Данс бүртгэлд чиглэсэн

3. Нийцэл, даган 
мөрдөлтөнд чиглэсэн

4. Аудитад төвлөрсөн

5. Бодлого, процедурийг 
төвөө болгосон

6. Төсөвлөсөн зардалд 
анхаарсан

7. Аудитын карьерын 
шатаар дэвших

8. Арга зүй: Бодлого журам, 
ажил гүйлгээ, нийцэлд 
төвлөрсөн

 Орчин үеийн хандлага

1. Процесст суурилсан

2. Менежментэд чиглэсэн

3. Эрсдэлийг илрүүлэх, 
процессыг сайжруулахад 
чиглэсэн

4. Үйл ажиллагаанд төвлөрсөн

5. Эрсдэлийн удирдлагыг төвөө 
болгосон

6. Гүйцэтгэлийг сайжруулахад 
анхаарсан

7. Удирдах албан тушаалд 
дэвших боломж

8. Арга зүй: Зорилго, стратеги, 
эрсдлийн удирдлагын 
процесст төвлөрсөн



Дотоод 
аудитын давуу 

тал

• Материаллаг эрсдэлүүд дээр анхаарлаа хандуулснаар байгууллагын мониторинг

илүү үр ашигтай, өртөгийн хувьд үр дүнтэй байдаг.

• Байгууллагуудын удирдлагын хувьд дотоод аудит нь байгууллагын нөхцөл
байдлыг тогтмол хугацаанд мэдэх боломжыг олгодог.

• Байгууллагуудын удирдлагын хувьд дотоод аудит нь гуравдагч этгээдүүдэд
байгууллагын хууль зүйн нийцэмж, үйл ажиллагааны үр дүнтэй байдал ба
санхүүгийн тайлагналын үнэн зөв байдлыг харуулж өгдөг.

• Аудитад хамрагдсан нэгжүүд өөрийн үйл ажиллагаа найдвартай сайн явагдаж
байгааг харуулах боломж юм.

• Дотоод аудит нь аудитад хамрагдсан нэгжүүдэд өөрийн үйл ажиллагагааг
байгууллагын ерөнхий чиг хандлагад нийцүүлэн сайжруулах боломжыг олгодог.

• Тогтсон аргачлал нь дотоод аудитын үйл ажиллагааг өөрийг нь үнэлэх боломжыг
олгодог.

Давуу тал:



Дотоод 
аудитын сул 

тал

 Дотоод хяналт ба дотоод аудитын хүрээг хэрэгжүүлэхэд ихээхэн
хугацаа шаардагддаг бөгөөд учир нь хүмүүсийн сэтгэлгээний
өөрчлөлтийг шаарддаг.

 Дотоод аудитын тестийг/туршилтыг хийхэд тохирсон хүнийг
олоход заримдаа тун амаргүй байдаг. Учир нь тест/туршилт
явуулж буй хүн аудит хийж буй нэгжийн үйл ажиллагааг маш сайн
мэддэг байх шаардлагатай. Тухайн хүн нэгжийн үйл ажиллагааны
бүхий л хэсгүүдийг тестэлсэнээр/туршсанаар гарах алдаануудыг
үнэлэх шаардлага гардаг.

 Эрсдэлийн шинж чанар, үнэлгээнээс хамаарч хяналт тавигдах
ёстой эрсдэлүүд дотоод аудитаар шалгагдаггүй.

Сул тал.



ДҮГНЭЛТ

 Дотоод аудит нь Улсын салбарын санхүүгийн удирдлагын 
(Public financial management) чухал ойлголтуудын нэг 
бөгөөд Улсын салбарын санхүү, төсвийн үйл ажиллагааг 
сайжруулах арга хэрэгслийн нэг.

 Байгууллагын хувьд Сайн засаглалын хөгжүүлэх 4-н 
тулгуур зарчимуудын нэг бөгөөд байгууллагын удирдлагад 
хараат бус, бодитой мэдээлэл өгдөг.



АНХААРАЛ 
ХАНДУУЛСАНД 

БАЯРЛАЛАА


