Нийгмийн даатгалын холбогдолтой зарим тогтоол,туøаал, заавар, журам

МОНÃОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2001 оны 12 дугаар
сарын 13-ны ºдºр

Óлаанбаатар хот

НßÃÒЛÀН ÁОÄОХ Á¯ÐÒÃЭЛÈÉН ÒУХÀÉ
(øèíý÷èëñýí íàéðóóëãà)
НЭÃÄ¯ÃЭЭÐ Á¯ЛЭÃ
Нèéòëýã ¿íäýñëýë
1 д¿гýýр з¿йл. Хóóëèéí çîðèëò
1.1. Ýнý хуулийн зорилт нü нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн ¿йл
ажиллагааны зар÷им, удирдлага, зохион байгуулалтын ýрх з¿йн
¿ндсийг тодорхойлж, аж ахуйн нýгж, байгууллага нÿгтлан бодох
б¿ртгýл хºтлºх, санх¿¿гийн тайлан гаргахтай холбогдсон харилöааг
зохиöуулахад орøино.
2 дугаар з¿йл. Нÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí õóóëü òîãòîîìæ
2.1. Нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн хуулü тогтоомж нü ýнý хуулü,
т¿¿нтýй нийö¿¿лýн гаргасан хуулü тогтоомжийн бусад актаас
б¿рдýнý.
2.2. Ìонгол Óлсын олон улсын гýрýýнд ýнý хуулüд зааснаас
ººрººр заасан бол олон улсын гýрýýний заалтыг дагаж мºрдºнº.
3 дугаар з¿йл. Хóóëèéí íýð òîìú¸î
3.1.Ýнý хуулüд хýрýглýсýн дараахü нýр томú¸ог дор дурдсан
утгаар ойлгоно:
3.1.1. "нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн аккруýл суурü" гýж
мºнгº х¿лýýн авсан ýсвýл тºлсºн ýсýхýýс хамаарахг¿йгýýр орлогыг
олсон ¿ед, зардлыг гарсан ¿ед нü х¿лýýн зºвøººр÷ б¿ртгýх аргыг;
3.1.2. "нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн мºнгºн суурü" гýж
мºнгº х¿лýýн авсан буþу тºлсºн ¿ед орлого болон зардлыг х¿лýýн
зºвøººр÷ б¿ртгýх аргыг;
3.1.3. "давхар би÷илт" гýж ажил г¿йлгýýг дансны дебет,
кредитýд зýрýг би÷илт хийхийг;
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3.1.4. "анхан øатны баримт" гýж ажил г¿йлгýý гарсныг
нотолж би÷гýýр б¿рд¿¿лсýн болон бусад нотолгоог ;
3.1.5. "журнал" гýж ажил г¿йлгýýг ерºнхий дýвтрийн
дансанд øилж¿¿лýхийн ºмнº öаг хугаöааны дарааллаар нü ýхýлж
б¿ртгýх би÷илтийг;
3.1.6. "ерºнхий дýвтýр" гýж аж ахуйн нýгж,
байгууллагын санх¿¿гийн тайланг б¿рд¿¿лж байгаа дансдыг;
3.1.7. "мýргýжлийн нÿгтлан бодог÷" гýж их сургуулü,
коллежийг нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн мýргýжлýýр бакалавр буþу
т¿¿нýýс дýýø зýрýглýлýýр тºгссºн х¿нийг;
3.1.8. "нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн бодлогын баримт
би÷иг" гýж б¿ртгýлийн суурü, санх¿¿гийн тайлан гаргахад
баримтлах зар÷мыг тодорхойлсон журам, заавар, арга÷лалыг.
4 д¿гýýр з¿йл. Нÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí çàð÷èì
4.1. Àж ахуйн нýгж, байгууллагын нÿгтлан бодох б¿ртгýлд
дараахü зар÷мыг баримтална:
4.1.1. аж ахуйн нýгж, байгууллагын санх¿¿гийн тайлан
нü нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн олон улсын стандартад нийöсýн байх;
4.1.2. санх¿¿гийн тайлан нü ¿нýн, зºв баримт материал,
бодит тоо, мýдýýнд ¿ндýслýх;
4.1.3. б¿ртгýл, тайлангийн ¿з¿¿лýлт ýнгийн, тодорхой,
ойлгомжтой байх;
4.1.4. б¿ртгýл, тайлангийн тоо, мýдýýг арга÷лалын
хувüд ºнгºрсºн, ирýýд¿йн тоо, мýдýýтýй зýрýгö¿¿лж болохоор
зохиох;
4.1.5. удирдлагын болон зардлын б¿ртгýлд ººрийн
онöлогт тохирсон онов÷той сонголт хýрýглýх;
4.1.6. тасралтг¿й байх.
5 дугаар з¿йл. Нÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí ñóóðü
5.1. Àж ахуйн нýгж, байгууллага нÿгтлан бодох б¿ртгýлýý
аккруýл сууриар хºтºлнº.
5.2. Ñанх¿¿, б¿ртгýлийн асуудал ýрхýлсýн тºрийн захиргааны
тºв байгууллагаас зºвøººрсºн тохиолдолд нÿгтлан бодох
б¿ртгýлийг мºнгºн сууриар хºтºлж болно.
5.3. Нÿгтлан бодох б¿ртгýлýý мºнгºн сууриар хºтºлдºг
байгууллага жилийн ýöсийн санх¿¿гийн тайлангаа аккруýл суурüт
хºрв¿¿лýн гаргана.
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6 дугаар з¿йл. Нÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí
¿ç¿¿ëýëòèéí íýãæ
6.1. Нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн ¿з¿¿лýлтийн нýгжийг Ìонгол
Óлсын мºнгºн тýмдýгт тºгрºг, мºнгººр илýрхийлнý.
ХО¨ÐÄУÃÀÀÐ Á¯ЛЭÃ
Нÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë õºòëºëò
7 дугаар з¿йл. Àíõàí øàòíû áàðèìò
7.1. Àнхан øатны баримт нü нÿгтлан бодох б¿ртгýл хºтлºх,
санх¿¿гийн тайлан, мýдýýллийг ¿нýн, зºв гаргах ¿ндýслýл болно.
7.2. Àнхан øатны баримтын загвар, арга÷лалыг санх¿¿,
б¿ртгýлийн асуудал ýрхýлсýн тºрийн захиргааны тºв байгууллага,
¯ндýсний статистикийн газартай хамтран батална.
7.3. Àж ахуйн нýгж, байгууллага дотооддоо мºрдºх баримт,
маÿгтыг ýнý хуулийн 7.2-т заасан журамд нийö¿¿лнý.
7.4. Àж ахуйн нýгж, байгууллагын удирдлага, нÿгтлан бодог÷
нü ¿йлдвýрлýл, ¿йл÷илгýýний øат дамжлага, аж ахуйн ¿йл
ажиллагааны х¿рýýнд гарсан хºрºнгº, ýх ¿¿свýрийн хºдлºл,
ººр÷лºлт б¿рийг анхан øатны баримтад би÷илт хийж б¿рд¿¿лнý.
7.5. Àнхан øатны баримтад т¿¿нийг ¿йлдсýн, зºвøººрсºн
буþу øалгасан ажилтан гарын ¿сýг зурж, тамга, тýмдýг дарснаар уг
баримт х¿÷ин тºгºлдºр болно.
7.6. Àнхан øатны баримтын б¿рдýлт, ¿нýн зºвийг т¿¿нийг
¿йлдсýн, зºвøººрсºн, øалгаж х¿лýýн авсан ажилтан хариуöна.
7.7. Àнхан øатны баримтг¿й ажил г¿йлгýýг б¿ртгýл, тайланд
тусгахыг хориглоно.
8 дугаар з¿йл. Нÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë õºòëºх
8.1. Ìонгол Óлсын нутаг дýвсгýр дýýр ¿йл ажиллагаа ÿвуулж
байгаа аж ахуйн нýгж, байгууллага нÿгтлан бодох б¿ртгýл хºтºлж,
санх¿¿гийн тайлан гаргана.
8.2. Àж ахуйн нýгж, байгууллага нÿгтлан бодох б¿ртгýлд
давхар би÷илтийг хýрýглýнý.
8.3. Нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн мýдýýлýл боловсруулах
ажиллагааг дараахü дарааллаар г¿йöýтгýнý:
8.3.1. анхан øатны баримт б¿рд¿¿лýх;
8.3.2. журналд би÷их ;
8.3.3. дýлгýрýнг¿й болон ерºнхий данс хºтлºх;
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8.3.4. ажил г¿йлгýýний мýдýý гаргах ;
8.3.5. тайлан гаргах.
8.4. Нÿгтлан бодох б¿ртгýлийг хºтлºхºд гарсан алдааг
залруулахдаа холбогдох баримт материалыг ¿ндýслýн зºв
¿з¿¿лýлтийг би÷сýн нýмýлт баримт б¿рд¿¿лýн, залруулга хийсýн
болон зºвøººрсºн албан туøаалтан гарын ¿сýг зурж
баталгаажуулна.
8.5. Ñанх¿¿гийн тайланд алдаа гарсан тухай аудиторын
д¿гнýлтийг аж ахуйн нýгж, байгууллагын удирдлага зºвøººрвºл ýнý
хуулийн 8.4-т заасан журмаар залруулна.
9 д¿гýýр з¿йл. Хºðºíãº, ºð òºëáºðèéã ¿íýëýõ, á¿ðòãýõ
9.1. Àж ахуйн нýгж, байгууллага нü хºрºнгº, ºр тºлбºрºº
нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн олон улсын стандартын дагуу ¿нýлж
дансанд тусгана.
9.2. Àж ахуйн нýгж, байгууллага гадаад валþтаар хийсýн
орлого, зарлагыг тухайн ажил г¿йлгýý
гарсан ºдрийн
Ìонголбанкнаас зарласан ханøийг ¿ндýслýн тºгрºгт øилж¿¿лж
б¿ртгýнý.
9.3. Ñанх¿¿гийн тайлан гаргахдаа гадаад валþт, т¿¿гýýр
илýрхийлсýн авлага, ºр тºлбºрийн ¿лдýгдлийг Ìонголбанкнаас
зарласан, тухайн ºдрийн ханøийг ¿ндýслýн тºгрºгт øилж¿¿лж
б¿ртгýнý.
9.4. Òºрийн ºм÷ит болон тºрийн ºм÷ийн оролöоотой аж ахуйн
нýгж, байгууллага ¿рýгд¿¿лж, дутаасан хºрºнгийн тооöоог т¿¿ний
ºртºг болон зах зýýлийн ¿нийн алü ºндºрººр хийнý.
ÃУÐÀÂÄУÃÀÀÐ Á¯ЛЭÃ
Сàíõ¿¿ãèéí òàéëàí ãàðãàõ àæëûí
çîõèîí áàéãóóëàëò
10 дугаар з¿йл. Сàíõ¿¿ãèéí òàéëàíãèéí á¿ðýëäýõ¿¿í
10.1. Àж ахуйн нýгж, байгууллага санх¿¿гийн тайлангаа
нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн олон улсын стандартад нийö¿¿лýн
гаргана.
10.2. Ñанх¿¿гийн тайлан дараахü б¿рýлдýх¿¿н хýсýгтýй байна:
10.2.1. баланс;
10.2.2. ¿йл ажиллагааны ¿р д¿нгийн тайлан;
10.2.3. ºм÷ийн ººр÷лºлтийн тайлан;
10.2.4. мºнгºн г¿йлгýýний тайлан;
10.2.5. øаардлагатай бусад нýмýлт тодруулга.
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10.3. Àудитаар баталгаажуулсан санх¿¿гийн тайланд аж
ахуйн нýгж, байгууллагын ¿йл ажиллагаанд ÷ухал нºлºº ¿з¿¿лсýн
томоохон ¿йл ÿвдлын тухай тодруулга, тайлбар, аудиторын д¿гнýлт,
удирдлагын тайланг хавсаргана.
10.4. Àж ахуйн нýгж, байгууллага санх¿¿гийн тайлангаа
санх¿¿гийн жилийн ýхнýýс ºссºн д¿нгýýр, улирал б¿р гаргана.
10.5. Ñанх¿¿гийн тайланд аж ахуйн нýгж, байгууллагын дарга,
захирал, санх¿¿гийн албаны дарга, ерºнхий (ахлах) болон
гýрýýгýýр ажилласан нÿгтлан бодог÷ гарын ¿сýг зурж, тамга
(тýмдýг) дарна.
11 д¿гýýр з¿йл. Эä õºðºíãèéí òîîëëîãî
11.1. Ýд хºрºнгийн тооллого хийх зохион байгуулалтын
асуудлыг аж ахуйн нýгж, байгууллагын удирдлага хариуöна.
11.2. Ýд хºрºнгийн тооллогыг дараахü тохиолдолд заавал
хийнý:
11.2.1. жилийн санх¿¿гийн тайлан гаргахын
ºмнº;
11.2.2.ýд хºрºнгº хариуöаг÷ болон ýд хºрºнгийн
тооöоотой холбоотой ажилтан солигдох ¿ед;
11.2.3. ýд хºрºнгº дутагдсан, ýд хºрºнгийг хуулü
бусаар зарöуулсан байж болзоøг¿й гýж ¿зсýн ¿ед;
11.2.4. байгалийн гамøиг, гал т¿ймýр зýрýг
гýнýтийн аþулын дараа;
11.2.5. аж ахуйн нýгж, байгууллагыг ººр÷лºн
байгуулсан, татан буулгасан, дампуурсан гýж зарласан ¿ед;
11.2.6. хуулüд заасан бусад тохиолдолд.
11.3. Òºрийн ºм÷ийн ýд хºрºнгийн тооллогыг Òºрийн болон
орон нутгийн ºм÷ийн тухай хуулü, бусад хуулüд заасан хугаöаанд
болон зайлøг¿й øаардлагатай ¿ед хийнý.
12 дугаар з¿йл. Сàíõ¿¿ãèéí òàéëàíã òóøààõ
12.1. Óлирлын санх¿¿гийн тайланг аудитороор øалгуулсан
байж болно.
12.2. Õарилöаг÷ санх¿¿гийн байгууллагын хÿнаж х¿лýýн
авсан аж ахуйн нýгж, байгууллагын санх¿¿гийн тайланг ¿ндýслýн
холбогдох байгууллага татвар, øимтгýл, хураамжийн тооöоо хийнý.
12.3. Àж ахуйн нýгж, байгууллага санх¿¿гийн тайлангаа
туøаагааг¿й бол харилöаг÷ санх¿¿гийн байгууллага ýнý тухай
нийтýд мýдýýлнý.
12.4. Àж ахуйн нýгж, байгууллага нü зºвхºн аудит хийж
баталгаажуулсан жилийн санх¿¿гийн тайлан болон т¿¿ний
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хураангуйг аудиторын д¿гнýлтийн хамт хýвлýн нийтýлж, нийтýд
тарааж болно.
13 дугаар з¿йл. Òàéëàíãèéí æèë, ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí
òóøààõ, íýãòãýõ õóãàöàà
13.1. Ñанх¿¿гийн тайлангийн жил 1 д¿гýýр сарын 1-ний
ºдрººс ýхýлж 12 дугаар сарын 31-ний ºдрººр дуусгавар болно.
13.2. Àж ахуйн нýгж, байгууллага улирлын санх¿¿гийн
тайланг дараа улирлын ýхний сарын 20, жилийн санх¿¿гийн
тайланг дараа оны 2 дугаар сарын 10-ны ºдрийн дотор харилöаг÷
санх¿¿гийн байгууллагад туøаана.
13.3. Нýгдсýн санх¿¿гийн тайлан гаргадаг аж ахуйн нýгж,
байгууллага улирлын тайланг дараа улирлын ýхний сарын 25,
жилийн тайланг дараа оны 2 дугаар сарын 25-ны ºдрийн дотор
харилöаг÷ санх¿¿гийн байгууллагад туøаана.
13.4. Àймаг, нийслýлийн санх¿¿гийн байгууллага харилöаг÷
аж ахуйн нýгж, байгууллагын жилийн ýöсийн санх¿¿гийн тайлангийн
нýгтгýлийг санх¿¿, б¿ртгýлийн асуудал ýрхýлсýн тºрийн захиргааны
тºв байгууллагад дараа оны 3 дугаар сарын 15-ны дотор ир¿¿лнý.
14 д¿гýýр з¿йл. Нÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí áàðèìò
áîëîí òàéëàíãèéí õàäãàëàëò
14.1. Àж ахуйн нýгж, байгууллага нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн
баримт болон санх¿¿гийн тайланг Àрхивын тухай хуулийн дагуу
хадгална.
ÄªÐªÂÄ¯ÃЭЭÐ Á¯ЛЭÃ
Нÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí
óäèðäëàãà, çîõèîí áàéãóóëàëò
15 дугаар з¿йл. Нÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí
óäèðäëàãûí òîãòîëöîî
15.1. Ñанх¿¿, б¿ртгýлийн асуудал ýрхýлсýн Çасгийн газрын
гиø¿¿н нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн мýргýжлийн болон арга з¿йн
удирдлагаар улсын хýмжýýнд хангах ¿¿рýгтýй.
15.2. Нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн асуудал ýрхýлсýн тºрийн
захиргааны тºв байгууллага дараахü б¿рýн ýрхтýй:
15.2.1. нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн хуулü тогтоомжийн
хýрýгжилтийг зохион байгуулах, биелýлтýд хÿналт тавих;
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15.2.2. нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн олон улсын
стандартад нийö¿¿лýн нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн стандартыг
боловсруулах;
15.2.3. нийтýýр дагаж мºрдºх нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн
д¿рýм, журам, заавар, арга÷лал, маÿгт баталж, мºрд¿¿лýх;
15.2.4. санх¿¿гийн тайлангийн мýдýýллийн программ
хангамжид хÿналт тавих;
15.2.5. улсын хýмжýýнд аж ахуйн нýгж, байгууллагын
санх¿¿гийн тайлангийн нýгтгýл хийж, судалгаа д¿гнýлт гаргах.
15.3. Ñанх¿¿, б¿ртгýлийн асуудал ýрхýлсýн тºрийн
захиргааны тºв байгууллагын б¿тöýд нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн
1
бодлого, арга з¿йн асуудлыг ýрхлýх газар байна.
15.4. Àймаг, нийслýл, д¿¿ргийн санх¿¿, б¿ртгýл, ýдийн
засгийн
алба ýнý хуулийн
15.3-т заасан ÷иг ¿¿ргийг нутаг
дýвсгýрийнхýý хýмжýýнд хýрýгж¿¿лнý.
15.5. Ñанх¿¿, б¿ртгýлийн асуудал ýрхýлсýн тºрийн
захиргааны тºв байгууллагын дýргýд нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн
стандартын орон тооны бус хороо /öааøид "хороо" гýх/ байна.
15.6. Õорооны д¿рмийг санх¿¿, б¿ртгýлийн асуудал ýрхýлсýн
Çасгийн газрын гиø¿¿н батална.
16 дугаар з¿йл. Нÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí ñòàíäàðò
16.1. Нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн ¿йл ажиллагаанд нÿгтлан
бодох б¿ртгýлийн олон улсын стандартыг мºрдºнº.
16.2. Нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн олон улсын зарим
стандартыг ¿ндýсний онöлогт тохируулан нýмýлт тодотгол, тайлбар
хийж хýрýглýж болно.
17 дугаар з¿йл. Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãûí íÿãòëàí
áîäîõ á¿ðòãýëèéí óäèðäëàãà,
çîõèîí áàéãóóëàëò
17.1. Нÿгтлан бодох б¿ртгýлийг удирдан зохион байгуулах
¿¿рýг, хариуöлагыг аж ахуйн нýгж, байгууллагын удирдлага х¿лýýнý.
17.2. Àж ахуйн нýгж, байгууллагын удирдлага нü санх¿¿,
б¿ртгýлийн хуулü тогтоомж, стандарт, д¿рýм, журам, зааварт
нийö¿¿лýн нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн бодлогын баримт би÷гийг
боловсруулан баталж, мºрдºж ажиллана.
17.3. Àж ахуйн нýгж, байгууллага ººрийн нÿгтлан бодох
б¿ртгýлийн ажлыг мýргýжлийн буþу мýргýøсýн нÿгтлан бодог÷оор
г¿йöýтг¿¿лнý.
1
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17.4. Òºрийн болон тºрийн ºм÷ийн оролöоотой аж ахуйн нýгж,
тºсвийн ерºнхийлºн захираг÷ийн ерºнхий нÿгтлан бодог÷ нü
мýргýøсýн нÿгтлан бодог÷ байна.
17.5. Îрон тооны нÿгтлан бодог÷г¿й аж ахуйн нýгж,
байгууллага гýрýýний ¿ндсýн дýýр нÿгтлан бодог÷оор нÿгтлан
бодох б¿ртгýл хºтл¿¿лж, санх¿¿гийн тайлан гаргуулж болно.
18 дугаар з¿йл. Нÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí äîòîîä õÿíàëò
18.1. Нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн дотоод хÿналтыг аж ахуйн
нýгж, байгууллагын удирдлага хýрýгж¿¿лнý.
18.2. Äотоодын нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн хÿнан øалгаг÷ийг
аж ахуйн нýгж , байгууллагын удирдлага томилж болно.
18.3. Àж ахуйн нýгж, байгууллагын удирдлага нÿгтлан бодох
б¿ртгýлийн дотоод хÿналт хариуöсан албан туøаалтны ýрх, ¿¿ргийг
тогтоомжид нийö¿¿лýн гаргасан øийдвýртýý тодорхойлно.
19 д¿гýýр з¿йл. Нÿãòëàí áîäîã÷èéí ýðõ, ¿¿ðýã
19.1. Àж ахуйн нýгж, байгууллагын нÿгтлан бодог÷ нü дараахü
ýрх, ¿¿рýгтýй байна:
19.1.1. аж ахуйн нýгж, байгууллагын нÿгтлан бодох
б¿ртгýлийн бодлогын баримт би÷гийг боловсруулж, батлуулах;
19.1.2. батлагдсан маÿгт, зааврын дагуу нÿгтлан бодох
б¿ртгýл хºтºлж, санх¿¿гийн тайланг гаргах, аж ахуйн нýгж,
байгууллагын удирдлага болон санх¿¿гийн тайлан хýрýглýг÷дийг
öаг хугаöаанд нü ¿нýн, зºв мýдýýллýýр хангах ажлыг зохион
байгуулах;
19.1.3.нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн анхан øатны баримт,
холбогдох бусад материалыг øаардан гаргуулах;
19.1.4. ýд хºрºнгийн тооллого хийх, ¿р д¿нг øийдвýрлýх,
бýлтгýн нийл¿¿лýг÷, худалдан аваг÷тай тогтоосон хугаöаанд тооöоо
нийлж, ¿лдýгдлийг баталгаажуулж, баримтжуулах;
19.1.5. ýд хºрºнгº, ºр тºлбºрийн х¿÷ин тºгºлдºр бус
баримтаар ажил г¿йлгýýг б¿ртгýхг¿й байх;
19.1.6. нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн хуулü тогтоомжид
харøилсан øийдвýрийг биел¿¿лýхýýс татгалзах.
19.2. Ãýрýýгýýр ¿¿рýг г¿йöýтгýж байгаа нÿгтлан бодог÷ ýнý
хуулийн 19.1-д заасан ýрх, ¿¿ргийг хýрýгж¿¿лнý.
19.3. Àж ахуйн нýгж, байгууллагын хºрºнгийн орлого,
зарлагын баримт болон санх¿¿гийн тайланд ерºнхий (ахлах)
нÿгтлан бодог÷ 2 дугаар гарын ¿сýг зурна.
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19.4. Àж ахуйн нýгж, байгууллагын удирдлага нü нÿгтлан
бодох б¿ртгýлийн хуулü тогтоомжид харøлах ¿йлдýл г¿йöýтгýхийг
би÷гýýр øаардаж г¿йöýтг¿¿лсýн бол ¿¿нýýс ¿¿сýх хариуöлагыг
нÿгтлан бодог÷ х¿лýýхг¿й.
20 дугаар з¿йл. Нÿãòëàí áîäîã÷èéí ¿éë
àæèëëàãààíä õîðèãëîõ ç¿éë
20.1. Нÿгтлан бодог÷ийн ¿йл ажиллагаанд дараахü з¿йлийг
хориглоно:
20.1.1. аж ахуйн нýгж, байгууллагын нÿгтлан
бодог÷ нü албан туøаалаа урвуулан аøиглах;
20.1.2. ººрийн ажил, ¿¿ргийн дагуу øууд хÿналт
тавüдаг албан туøаалын ажлыг хавсран г¿йöýтгýх;
20.1.3. ажиллаж байгаа болон ажиллаж байсан
аж ахуйн нгýж, байгууллагынхаа бизнесийн нууöыг хувийн
зорилгоор аøиглах буþу бусдад мýдýýлýх;
20.1.4. хуурам÷ баримт б¿рд¿¿лýн ажил г¿йлгýýг
дансанд би÷их;
20.1.5. нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн баримт, данс,
санх¿¿гийн тайланг хуулü тогтоомжийг зºр÷иж устгах, ¿рýгд¿¿лýх,
гýмтýýх;
20.1.6. ýнý хуулийн 8.4-т зааснаас бусад
тохиолдолд нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн баримт, данс, санх¿¿гийн
тайланг засварлах;
20.1.7. анхан øатны баримт б¿рд¿¿лýýг¿й,
заавал хºтлºх ¸стой журнал, ерºнхий дýвтýр, дýлгýрýнг¿й
б¿ртгýлийн дýвтрийг хºтлººг¿й байх;
20.1.8. ¿нýт öаас, т¿¿нтýй адилтгах маÿгт,
баримтыг ¿рýгд¿¿лýх.
21 д¿гýýр з¿йл. Нÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí óëñûí áàéöààã÷
21.1. Нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн хуулийн хýрýгжилтýд хÿналт
тавих ýрх б¿хий улсын ерºнхий байöааг÷, улсын ахлах байöааг÷,
улсын байöааг÷ байна.
21.2. Нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн ерºнхий, ахлах болон улсын
байöааг÷ нü мýргýøсýн нÿгтлан бодог÷ байна.
21.3. Нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн улсын байöааг÷ийн ýрхийг
Òºрийн хÿналт øалгалтын тухай хуулийн 21 д¿гýýр з¿йлийн 3 дахü
1
хýсýгт заасны дагуу олгоно.
21.4. Нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн улсын байöааг÷ийн д¿рмийг
Çасгийн газар батална.
1
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22 дугаар з¿йл. Нÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí àæèëòíóóäûí
íýìýãäýë, óðàìøóóëàë
22.1. Ìýргýøсýн нÿгтлан бодог÷ид сар тутам мýргýжлийн
зýргийн нýмýгдýл олгоно. Ìýргýжлийн зýргийн нýмýгдлийг Çасгийн
газар тогтооно.
22.2. Нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн ажилд ¿р б¿тýýл гарган
ажилласан нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн ажилтныг øагнаж урамøуулж
болно.
22.3. Òºрийн ºм÷ит аж ахуйн нýгж, байгууллагын нÿгтлан
бодох б¿ртгýлийн ажилтныг øагнах журмыг санх¿¿, б¿ртгýлийн
асуудал ýрхýлсýн Çасгийн газрын гиø¿¿н батална.
ÒÀÂÄУÃÀÀÐ Á¯ЛЭÃ
Áóñàä
23 дугаар з¿йл. Нÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí õóóëü
òîãòîîìæ çºð÷èã÷èä õ¿ëýýëãýõ õàðèóöëàãà
23.1. Нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн хуулü тогтоомж зºр÷сºн
ýтгýýдýд ýр¿¿гийн хариуöлага х¿лýýлгýхýýрг¿й бол
ø¿¿г÷, нÿгтлан бодох б¿ртгýлийн улсын байöааг÷ дор дурдсан
захиргааны øийтгýлийг ногдуулна:
23.1.1. ýнý хуулийн 8.3, 8.4, 20.1-д заасныг
зºр÷сºн бол буруутай ýтгýýдийг 30000-60000 х¿ртýл тºгрºгººр
торгох;
23.1.2. аж ахуйн нýгж, байгууллага нÿгтлан
бодох б¿ртгýлийг хºтлººг¿й, санх¿¿гийн тайлан гаргааг¿й бол
холбогдох албан туøаалтныг 30000-60000, аж ахуйн нýгж,
байгууллагыг 60000-250000 х¿ртýл тºгрºгººр торгох;
23.1.3. санх¿¿гийн тайлангаа ýнý хуулийн 13.2,
13.3, 13.4-т заасан хугаöаанд туøаагааг¿й албан туøаалтныг
30000-60000 х¿ртýл тºгрºгººр торгох.
24 д¿гýýр з¿йл. Хóóëü õ¿÷èí òºãºëäºð áîëîõ
Ýнý хуулийг 2002 оны 4 д¿гýýр сарын 1-ний ºдрººс ýхлýн дагаж
мºрдºнº.
МОНÃОЛ УЛСЫН
ÈХ ХУÐЛЫН ÄÀÐÃÀ

С.ÒªМªÐ-О×ÈÐ
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