ШИЛЭН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛД ТОДРУУЛГА ӨГӨХ
АЛБАН ТУШААЛТНЫ НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ
№

1

2

Албан
тушаал

Ерөнхий
нягтлан
бодогч

Тухайн
аймгийн
Стандарт,
хэмжил зүйн
хэлтсийн
нягтлан
бодогч

Нэр

Т.Энхтүвшин

Тухайн
Стандарт,
хэмжил зүйн
хэлтсийн
нягтлан бодогч

Утас,
Цахим хаяг

262200
finance@masm.gov.mn

arkhangai@masm.gov.mn
bayanulgii@masm.gov.mn
bayankhongor@masm.gov.mn
bulgan@masm.gov.mn
govialtai@masm.gov.mn
darkhanuul@masm.gov.mn
dornogovi@masm.gov.mn
dornod@masm.gov.mn
dundgovi@masm.gov.mn
zavkhan@masm.gov.mn
orkhon@masm.gov.mn
uvurkhangai@masm.gov.mn
umnugovi@masm.gov.mn
sukhbaatar@masm.gov.mn
selenge@masm.gov.mn
tuv@masm.gov.mn
uvs@masm.gov.mn
khovd@masm.gov.mn
khuvsgul@masm.gov.mn
khentii@masm.gov.mn

Өгөх мэдээлэл
1. Төсвийн
байгууллагын
батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл,
хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан
тайлбарын
хамт
(Бүтэн
жилээр,Хагас жилээр,Улирал
бүр,Сар бүр)
2. Тухайн жилийн төсөвт орсон
нэмэлт, өөрчлөлт (Тухай бүр)
3. Өмнөх оны төсвийн зарлагын
хэмнэлт,
туслах
үйл
ажиллагааны орлогоос давсан
хэсгийг
урамшуулалд
зарцуулсан тайлан (Бүтэн
жилээр,Хагас жилээр)
4. Хандив, тусламжийн хэмжээ,
түүний зарцуулалтын тайлан
(Бүтэн жилээр,Хагас жилээр)
5. Цалингийн зардлаас бусад
таван сая төгрөгөөс дээш
үнийн дүн бүхий орлого,
зарлагын
мөнгөн
гүйлгээ
(Тухай бүр)
6. Санхүүгийн тайлан (Бүтэн
жилээр,Хагас жилээр)
7. Санхүүгийн тайланд хийсэн
аудитын
дүгнэлт
(Бүтэн
жилээр)
8. Таван сая төгрөгөөс дээш
үнийн дүн бүхий худалдан
авсан
бараа,
ажил
үйлчилгээний
нэр,
санхүүжилтийн
хэмжээ,
нийлүүлэгчийн
нэр,
хаяг
(Тухай бүр)
9. Аудитын тайлан, дүгнэлт,
зөвлөмжийн
мөрөөр
авч
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний
тайлан (Бүтэн жилээр)
10. Тухайн байгууллагын хууль
тогтоомжийн
дагуу
төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж,
зохицуулалтын үйлчилгээний
хөлсний
хэмжээнд
орсон
өөрчлөлт (Тухай бүр)

3

4

Хүний
нөөцийн
асуудал
хариуцсан
ахлах
мэргэжилтэн

Д.Даш-Янжмаа

Эдийн засагч Ч.Чимгээ

70161679
yanjmaa@masm.gov.mn

262200
Chimgee@masm.gov.mn

1. Байгууллагын
батлагдсан
орон тоонд орсон өөрчлөлт.
2. Нийтийн албанд нийтийн
болон хувийн ашиг сонирхлыг
зохицуулах, ашиг сонирхлын
зөрчлөөс
урьдчилан
сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9
дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл
(Тухай бүр)
1. Худалдан авах ажиллагааны
төлөвлөгөө (Бүтэн жилээр)
2. Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө
оруулалтын
төсөл,
арга
хэмжээний
төлөвлөгөө,
гүйцэтгэл, концессын зүйлийн
жагсаалт, гүйцэтгэл (Бүтэн
жилээр,Сар бүр)
3. Хөрөнгийн
болон
урсгал
зардалд
тусгагдсан
арга
хэмжээг
тендер
зарлаж,
сонгон шалгаруулсан бол
тендерийн ерөнхий мэдээлэл.
/тендерийн баримт бичиг,
тендер
шалгаруулалтын
явуулах журам, тендерийн
урилга, тендерт оролцохыг
сонирхогчдод тавих шалгуур
үзүүлэлт, тендерт шалгарсан
болон
шалгараагүй
оролцогчийн талаарх товч
мэдээлэл, хуулийн үндэслэл,
шалтгаан/(Тухай бүр)
4. Худалдан авах ажиллагааны
тайлан (Бүтэн жилээр)
5. Худалдан авах ажиллагаанд
хийсэн аудитын тайлан ,
дүгнэлт болон бусад хяналт
шалгалтын дүнгийн талаар.

