
 

 

 

 Санхүүгийн бус бизнес, мэргэжлийн үйл ажиллагаа 
эрхлэгч нарын тайлан ирүүлэх заавар 

/ФИН-А СИСТЕМ/ 

ТАЙЛАН, МЭДЭЭНИЙ 

МАСТЕР ФАЙЛЫГ АШИГЛАХ 



 

 

 

 

 

Тайлан, мэдээний мастер файл татаж авах 

1 .  WWW.FRC.MN 

2 . ЦАХИМ ТАЙЛАН 

3 . МАСТЕР ФАЙЛААР  

ИЛГЭЭХ 

Хагас, бүтэн  

жилийн тайлан 

Улирлын  

тайлан 



 

Сарын мэдээ 

 

АНХААРАХ АСУУДЛУУД 

1. Тусгай зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаатай холбогдох тайлан мэдээг тайлагнахгүй байх; 

2. Файлын төрөл MS EXCEL 97-2003 байх; 

3. Огноог ОООО/СС/ӨӨ гэж тэмдэглэнэ. Жишээнь: 2020/07/07 (гагцхүү ташуу зураасаар 

тусгаарлана) 

4. Тайлангийн нэгжийн оронг анхаарах 

5. Нүдэнд аливаа бодолт хийж болохгүй зөвхөн гараас анхны утга оруулахыг анхаарах; 

6. Тайлан мэдээг илгээхдээ тухай бүр www.frc.mn цахим хаягаас тухай бүр шинээр татах;  

http://www.frc.gov.mn/
http://www.frc.gov.mn/
http://www.frc.gov.mn/
http://www.frc.gov.mn/
http://www.frc.gov.mn/


 

 

ВЭБЭЭР ИЛГЭЭХ 

Хэрэглэгчийн нэр: 

Хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар 

Нууц үг: 

Хорооны мэдээлэл технологийн 
хэлтсээсөгсөннууц үг 



 

НУУЦ ҮГИЙГ ШИНЭЭР АВАХ БОЛ: 

Хороонд цахим хаягийг бүртгүүлж нууц үгийг авна. 

Нууц үгийг солихыг анхаарна уу.   



 

 

ИЛГЭЭХ /үргэлжлэл/ 
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МАСТЕР ФАЙЛ ИЛГЭЭХЭД ТҮГЭЭМЭЛ ИЛЭРДЭГ АЛДАА 

 Хөрвөсөн- Мастер файлын алдааг шалгаж байна. Шүүлтүүр хийх; 

  Файлын нэр буруу- Мастер файлын нэршлийг буруу өгсөн, эсхүл MS EXCEL 97-2003 өргөтгөлтэй 

хадгалаагүй; 

Татгалзсан- Мастер файлын нэрийг өгөхдөө хугацааг ирээдүй цагаар өгсөн, эсхүл хянан шалгагч 

ирүүлсэн тайланг зөвшөөрсөн байхад тайлан, мэдээг дахин илгээхэд тус алдаа илэрнэ. 

Жишээ нь: 2018 оны 3 дугаар сарын валютын мэдээг илгээхдээ файлын нэрийг FXB1234567m042018 

  Гарын үсэг буруу гэсэн алдаанд дараах алдаануудыг тодорхойлно. Үүнд: 

1. Мастер файлыг эксел програм дээр нэгээгүй Open office, libre office зэрэг програмуудаар нээхэд хамгаалалтгүй болдог тул тус 

алдааг заана. 2. Хуудасны хамгаалалтын алдаа заавал Хорооны Мэдээлэл технологийн хэлтэст хандана. Утас: 263425 



 

3. Шифр буруу байвал мастер файлыг дахин өөр талбарт хадгалан дахин илгээнэ. /Мастер файлыг 

олон татсан/ 

4. “Интерактив Би Ай” ХХК-ийн програмыг ашигладаг бол програмаас татсан мастер файл бус 

Хорооны цахим хуудсаас татаж шивэх; 

МАСТЕР ФАЙЛ ИЛГЭЭХЭД ТҮГЭЭМЭЛ ИЛЭРДЭГ АЛДАА 

 Санхүүгийн байгууллага буруу гэсэн алдаанд дараах алдаанууд хамрагдана. Үүнд: 1. 
Регистрийн дугаар буруу 

2. Өөр байгууллагын DCS-ээр нэвтэрсэн 

3. Тухай байгууллага Хороонд бүртгэлтэй цахим шуудангаас өөр байгууллагын тайлан, мэдээг 

илгээх; 

Матрицын алдаа: 

1. Сарын мэдээг улирлын тайлангийн нэршлээр нэрлэх. 

2. Буруу мастер файлаар илгээхэд. 

3. Мастер файлын нэршлийг буруу өгөх. 



 

 

 Error гэсэн алдаа илэрсэн тохиолдолд 

алдаан дээр дарж ямар алдаа 

илэрснийг нарийвчлан харах 

боломжтой. 


