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2.Аудит хийсэн санхүүгийн тайлан  
2.1 Аудит хийсэн санхүүгийн байдлын тайлан 

Тайлант хугацаа: 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан 
 /төгрөгөөр/ 

Дансны 
код 

Балансын үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл 

1 ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН 340,383,186.44 304,240,940.80 

31 МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ - - 

311 Кассанд байгаа бэлэн мөнгө - - 

312 Банкинд байгаа бэлэн мөнгө - - 

33 АВЛАГА 2,592,000.00 - 

335 Бусад авлага 2,592,000.00 - 

3351 Байгууллагаас авах авлага 2,592,000.00 - 

34 УРЬДЧИЛГАА 21,105,810.00 - 

3471 Урьдчилгаа тооцоо 21,105,810.00 - 

34712 Yндсэн хөрөнгө бэлтгэх урьдчилгаа 21,105,810.00 - 

35 БАРАА МАТЕРИАЛ 316,685,376.44 304,240,940.80 

35300 Бэлэн бүтээгдэхүүн 56,831,451.50 58,699,871.50 

354 Хангамжийн материал 259,853,924.94 245,541,069.30 

35410 Бичиг хэргийн материал 7,733,400.00 5,063,400.00 

35420 Аж ахуйн материал 4,756,530.00 2,286,730.00 

35470 Бусад хангамжийн материал 247,363,994.94 238,190,939.30 

2 ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН 8,969,647,191.54 8,877,280,440.48 

39 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ 8,969,647,191.54 8,877,280,440.48 

391 Газар - - 

392 Биет хөрөнгө 8,860,376,780.44 8,768,193,362.74 

39201 Барилга, байгууламж, орон сууц 3,857,144,733.00 3,857,144,733.00 

39202 Хуримтлагдсан элэгдэл -64,081,811.16 -130,036,657.92 

39203 Авто-тээврийн хэрэгсэл 87,133,600.00 87,133,600.00 

39204 Хуримтлагдсан элэгдэл -68,183,600.00 -70,133,600.00 

39205 Машин тоног төхөөрөмж (компьютер) 1,066,517,863.90 1,072,259,733.90 

39206 Хуримтлагдсан элэгдэл -622,231,859.82 -718,969,728.55 

39207 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 381,642,463.00 395,161,463.00 

39208 Хуримтлагдсан элэгдэл -76,768,762.04 -115,288,334.25 

39213 Түүх соёл, музейн  дурсгалт зүйлс 4,272,159,417.00 4,363,877,417.00 

39217  Ном 27,044,736.56 27,044,736.56 

393  Биет бус хөрөнгө 109,270,411.10 109,087,077.74 

39301  Програм хангамж 2,995,000.00 2,995,000.00 

39302  Хуримтлагдсан элэгдэл -2,521,388.90 -2,704,722.26 

39303  Бусад биет бус хөрөнгө 108,796,800.00 108,796,800.00 

3 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН III=I+II 9,310,030,377.98 9,181,521,381.28 

4 НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР 4,565,629.00 - 

41 БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР 4,565,629.00 - 

413 Өглөг 4,565,629.00 - 

4136 Бусад өглөг 4,565,629.00 - 

41361 Байгууллагад төлөх өглөг 4,565,629.00 - 

5 ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН 9,305,464,748.98 9,181,521,381.28 

51 Засгийн газрын хувь оролцоо 9,305,464,748.98 9,181,521,381.28 

511 Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн 
газрын сан/ орон нутгийн сан 

1,363,714,164.40 1,363,714,164.40 

51101 Өмч:  - төрийн  1,363,714,164.40 1,363,714,164.40 

512 Хуримтлагдсан үр дүн 2,405,274,508.01 2,281,331,140.31 

51210 Өмнөх үеийн үр дүн 2,405,274,508.01 2,401,476,202.64 

51220 Тайлант үеийн үр дүн - -120,145,062.33 

51230 Давхардсан гүйлгээг цэвэрлэх данс - - 

51300 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү 5,536,476,076.57 5,536,476,076.57 

6 ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН 
ДҮН VI=IV+V 

9,310,030,377.98 9,181,521,381.28 
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2.2 Аудит хийсэн санхүүгийн үр дүнгийн тайлан 

Тайлант хугацаа: 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан  
/төгрөгөөр/ 

Дансны 
код 

Үзүүлэлт Өмнөх он Тайлант он 

1 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДYН (I) 2,545,509,311.16 1,297,741,038.78 

12 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 476,636,266.20 90,139,815.22 

120 Нийтлэг татварын бус орлого 476,636,266.20 90,139,815.22 

120004 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого 476,636,266.20 88,568,000.00 

1200045 Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого 476,636,266.20 88,568,000.00 

120009 Бусад орлого - 1,571,815.22 

13 ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО 2,068,873,045.16 1,207,601,223.56 

1310 Улсын төвлөрсөн төсвөөс 1,007,098,300.00 1,146,735,000.00 

131001 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт 1,007,098,300.00 1,146,735,000.00 

1311 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого 1,061,774,745.16 60,866,223.56 

131101 Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс 
авсан хандив, тусламж 67,628,970.00 - 

131104 Дээд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт 
тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн 
захирагчид хуваарилсан хөрөнгө 213,397,968.00 4,448,000.00 

131105 Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны 
хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого 780,747,807.16 56,418,223.56 

2 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН 2,109,618,681.97 1,417,886,101.11 

21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ  2,109,618,681.97 1,417,886,101.11 

210 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 2,021,088,978.32 1,206,458,140.80 

2101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1,046,665,198.60 752,790,994.90 

210101 Үндсэн цалин 655,029,243.94 577,369,094.03 

210102 Нэмэгдэл 35,089,646.00 136,022,900.87 

210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт 44,691,000.00 39,399,000.00 

210104 Урамшуулал 302,864,922.66 - 

210105 Гэрээт ажлын хөлс 8,990,386.00 - 

2102 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх 
шимтгэл 128,475,868.99 94,274,123.27 

210201 Тэтгэврийн даатгал 87,713,242.15 64,850,946.67 

210202 Тэтгэмжийн даатгал 10,156,577.42 7,706,724.94 

210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 8,424,397.70 6,111,205.52 

210204 Ажилгүйдлийн даатгал 2,031,315.73 1,314,404.17 

210205 Эрүүл мэндийн даатгал 20,150,335.99 14,290,841.97 

2103 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 41,965,372.95 44,134,030.28 

210301 Гэрэл, цахилгаан 22,001,232.91 20,368,090.32 

210302 Түлш, халаалт 16,868,481.41 21,843,322.14 

210303 Цэвэр, бохир ус 3,095,658.63 1,922,617.82 

2104 Хангамж, бараа материалын зардал 115,847,499.12 66,117,693.56 

210401 Бичиг хэрэг 12,487,038.28 7,132,690.36 

210402 Тээвэр, шатахуун 21,361,710.00 1,165,200.00 

210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 3,687,133.04 3,946,830.02 

210404 Ном, хэвлэл - 3,775,980.00 

210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн 
устгал, ариутгал 3,016,000.00 3,031,000.00 

210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 75,295,617.80 47,065,993.18 

2105 Нормативт зардал 2,369,000.00 2,139,160.00 

210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 2,369,000.00 2,139,160.00 

2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 216,296,618.80 17,964,747.00 

210601 Багаж, техник, хэрэгсэл 2,920,000.00 2,097,200.00 

210604 Урсгал засвар 213,376,618.80 15,867,547.00 

2107 Томилолт, зочны зардал 18,650,100.00 250,000.00 

210702 Дотоод албан томилолт 18,648,900.00 250,000.00 

210703 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 1,200.00 - 

2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний 
төлбөр, хураамж 57,126,114.75 23,382,320.00 
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210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил 
үйлчилгээний төлбөр хураамж 40,305,658.75 15,848,000.00 

210802 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 2,000,000.00 2,018,500.00 

210803 Даатгалын үйлчилгээ 499,606.00 98,010.00 

210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар 682,460.00 551,860.00 

210805 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 80,000.00 - 

210806 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 3,534,600.00 3,494,250.00 

210807 Газрын төлбөр 658,200.00 658,200.00 

210809 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 9,365,590.00 713,500.00 

2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 393,693,205.11 205,405,071.79 

210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 53,428,628.34 5,591,257.00 

210902 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 67,556,568.00 266,499.10 

210903 Yндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол 272,708,008.77 199,547,315.69 

213 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 88,529,703.65 211,427,960.31 

2132 Бусад урсгал шилжүүлэг 12,385,000.00 77,576,000.00 

213207 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн 
тэтгэмж - 77,166,000.00 

213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 12,385,000.00 410,000.00 

2133 Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг 76,144,703.65 133,851,960.31 

213303 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 76,144,703.65 132,954,812.45 

213305 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг  897,147.86 

3 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ YР ДYН (3)=(1)-(2) 435,890,629.39 -120,145,062.33 

145 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГЫН ДYН - - 

225 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДYН 4,956,420.87 - 

225001 Yндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз 4,956,420.87 - 

4 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС YР ДYН (4)=(145-225) -4,956,420.87 - 

5 НИЙТ YР ДYН (5)=(3)+(4) 430,934,208.52 -120,145,062.33 
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2.3 Аудит хийсэн мөнгөн гүйлгээний тайлан 

Тайлант хугацаа: 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан  
/төгрөгөөр/ 

Дансны 
код 

Үзүүлэлт Өмнөх он Тайлант он 

  YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ     

1 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН 
ДYН (1) 2,068,729,045.16 1,207,745,223.56 

13 ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО 2,068,729,045.16 1,207,745,223.56 

1310 Улсын төвлөрсөн төсвөөс 1,007,098,300.00 1,146,735,000.00 

131001 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт 1,007,098,300.00 1,146,735,000.00 

1311 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого 1,061,630,745.16 61,010,223.56 

131101 Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс 
авсан хандив, тусламж 67,628,970.00 - 

131104 Дээд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт 
тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн 
захирагчид хуваарилсан хөрөнгө 213,397,968.00 4,448,000.00 

131105 Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны 
хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого 780,603,807.16 56,562,223.56 

2 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (2) 1,921,726,845.16 1,198,344,223.56 

21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ  1,921,726,845.16 1,198,344,223.56 

210 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1,831,362,141.51 986,916,263.25 

2101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1,037,022,523.57 763,128,084.58 

210101 Үндсэн цалин  645,386,568.91 554,411,082.65 

210102 Нэмэгдэл 35,089,646.00 168,773,013.60 

210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт  44,691,000.00 39,943,988.33 

210104 Урамшуулал  302,864,922.66 - 

210105 Гэрээт ажлын хөлс 8,990,386.00 - 

2102 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх 
шимтгэл 128,475,868.99 86,363,442.37 

210201 Тэтгэврийн даатгал 87,713,242.15 59,221,930.35 

210202 Тэтгэмжийн даатгал 10,156,577.42 9,203,629.90 

210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 8,424,397.70 3,901,878.35 

210204 Ажилгүйдлийн даатгал 2,031,315.73 1,180,305.56 

210205 Эрүүл мэндийн даатгал 20,150,335.99 12,855,698.21 

2103 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол 
зардал 41,795,718.95 44,303,684.28 

210301 Гэрэл, цахилгаан 21,831,578.91 20,537,744.32 

210302 Түлш, халаалт 16,868,481.41 21,843,322.14 

210303 Цэвэр, бохир ус 3,095,658.63 1,922,617.82 

2104 Хангамж, бараа материалын зардал 85,871,900.00 22,629,351.02 

210401 Бичиг хэрэг 12,620,272.96 2,766,560.00 

210402 Тээвэр, шатахуун 17,842,000.00 1,686,200.00 

210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 3,643,203.04 3,946,830.02 

210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн 
устгал, ариутгал 3,016,000.00 3,031,000.00 

210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 48,750,424.00 11,198,761.00 

2105 Нормативт зардал 4,424,057.00 2,442,370.00 

210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 4,424,057.00 2,442,370.00 

2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 220,847,021.40 21,411,461.00 

210601 Багаж, техник, хэрэгсэл 6,720,000.00 4,494,200.00 

210602 Тавилга 600,000.00 - 

210604 Урсгал засвар 213,527,021.40 16,917,261.00 

2107 Томилолт, зочны зардал 22,098,600.00 - 

210702 Дотоод албан томилолт 18,598,600.00 - 

210703 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 3,500,000.00 - 

2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний 
төлбөр, хураамж 175,017,270.00 43,559,020.00 

210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил 
үйлчилгээний төлбөр хураамж 158,290,600.00 29,843,600.00 
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210802 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох  2,000,000.00 2,000,000.00 

210803 Даатгалын үйлчилгээ 499,606.00 98,010.00 

210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар 682,460.00 766,860.00 

210805 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 16,404.00 235,000.00 

210806 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 3,800,000.00 3,344,250.00 

210807 Газрын төлбөр  658,200.00 658,200.00 

210809 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 9,070,000.00 6,613,100.00 

2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 115,809,181.60 3,078,850.00 

210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 45,373,513.60 993,600.00 

210902 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  70,435,668.00 2,085,250.00 

213 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 90,364,703.65 211,427,960.31 

2132 Бусад урсгал шилжүүлэг 14,220,000.00 77,576,000.00 

213207 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн 
тэтгэмж - 77,166,000.00 

213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал  14,220,000.00 410,000.00 

2133 Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, 
шилжүүлэг 76,144,703.65 133,851,960.31 

213303 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 76,144,703.65 132,954,812.45 

213305 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг  897,147.86 

3 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН 
ГYЙЛГЭЭ (3)=(1)-(2) 147,002,200.00 9,401,000.00 

  ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГYЙЛГЭЭ - - 

4 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ОРЛОГЫН 
ДYН (4) - - 

5 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН 
ДYН (5) 147,002,200.00 9,401,000.00 

22 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 147,002,200.00 9,401,000.00 

2200 Дотоод эх үүсвэрээр 147,002,200.00 9,401,000.00 

225106 Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан 
зардал 147,002,200.00 9,401,000.00 

6 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГYЙЛГЭЭ 
(6)=(4)-(5) -147,002,200.00 -9,401,000.00 

8 НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГYЙЛГЭЭ 
(8)=(3)+(6)+(7) - - 

9 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний 
үлдэгдэл - - 

10 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн 
үлдэгдэл - - 
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2.4 Аудит хийсэн цэвэр хөрөнгө/өмчийн өөрчлөлтийн тайлан 

Тайлант хугацаа: 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан  
/төгрөгөөр/ 

Үзүүлэлт 

Засгийн 
газрын 

оруулсан 
капитал 

Дахин 
үнэлгээний 

нөөц 

Хуримтлагдсан 
дүн 

Засгийн 
газрын хувь 
оролцооний 

нийт дүн 

2018 оны 12-р сарын 
31-нээрх үлдэгдэл 1,363,714,164.40 5,536,476,076.57 1,976,025,755.34 8,876,215,996.31 

Нягтлан бодох 
бүртгэлийн бодлогын 
өөрчлөлт - - -1,685,455.85 -1,685,455.85 

Дахин илэрхийлсэн 
үлдэгдэл 1,363,714,164.40 5,536,476,076.57 1,974,340,299.49 8,874,530,540.46 

Үндсэн хөрөнгийн 
дахин үнэлгээний 
өсөлт - - - - 

Үндсэн хөрөнгийн 
дахин үнэлгээний  
бууралт - - - - 

Орлогын тайланд 
хүлээн зөвшөөрөөгүй 
олз, гарз - - - - 

Тайлант үеийн үр дүн - - 430,934,208.52 430,934,208.52 

2019 оны 12-р сарын 
31-нээрх үлдэгдэл 1,363,714,164.40 5,536,476,076.57 2,405,274,508.01 9,305,464,748.98 

Нягтлан бодох 
бүртгэлийн бодлогын 
өөрчлөлт - - -3,798,305.37 -3,798,305.37 

Дахин илэрхийлсэн 
үлдэгдэл 1,363,714,164.40 5,536,476,076.57 2,401,476,202.64 9,301,666,443.61 

Үндсэн хөрөнгийн 
дахин үнэлгээний 
өсөлт,  бууралт - - - - 

Үндсэн хөрөнгийн 
өсөлт, бууралт - - - - 

Орлогын тайланд 
хүлээн зөвшөөрөөгүй 
олз, гарз - - - - 

Гадаад валютын 
хөрвүүлэлтийн зөрүү - - - - 

Тайлант үеийн үр дүн - - -120,145,062.33 -120,145,062.33 

2020 оны 12-р сарын 
31-нээрх үлдэгдэл 1,363,714,164.40 5,536,476,076.57 2,281,331,140.31 9,181,521,381.28 
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2.5 Аудит хийсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 

Тайлант хугацаа: 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан  
   /төгрөгөөр/  

Үзүүлэлт Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь 

1 Мөнгө, түүнтэй адилтгах 
хөрөнгийн эхний үлдэгдэл       

 

2 НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР 
ЗЭЭЛИЙН ДҮН 

  
1,146,735,000.00  

  
1,013,780,187.55  

   
132,954,812.45  88.4 

21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ   1,146,735,000.00 1,013,780,187.55  132,954,812.45  88.4 

210 БАРАА, АЖИЛ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 

  
1,069,159,000.00  

     
936,204,187.55  

   
132,954,812.45  87.6 

2101 Цалин хөлс болон 
нэмэгдэл урамшил 

     
844,275,200.00  

     
748,102,909.58  

     
96,172,290.42  88.6 

210101 Үндсэн цалин   556,524,600.00     539,635,907.65  16,888,692.35  97.0 

210102 Нэмэгдэл    210,890,600.00  168,773,013.60  42,117,586.40  80.0 

210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт  76,860,000.00       39,693,988.33  37,166,011.67  51.6 

2102 Ажил олгогчоос нийгмийн 
даатгалд төлөх шимтгэл 

     
113,977,300.00  

       
85,201,004.67  

     
28,776,295.33  74.8 

210201 Тэтгэврийн даатгал      80,206,200.00  58,059,492.65  22,146,707.35  72.4 

210202 Тэтгэмжийн даатгал         8,442,700.00  9,203,629.90  -760,929.90 109.0 

210203 ҮОМШӨ-ний даатгал        6,754,200.00  3,901,878.35  2,852,321.65  57.8 

210204 Ажилгүйдлийн даатгал      1,688,600.00         1,180,305.56  508,294.44  69.9 

210205 Эрүүл мэндийн даатгал 16,885,600.00   12,855,698.21      4,029,901.79  76.1 

2103 Байр ашиглалттай 
холбоотой тогтмол зардал 

       
41,962,300.00  

       
38,461,582.28  

       
3,500,717.72  91.7 

210301 Гэрэл, цахилгаан      15,981,500.00  17,289,766.32  -1,308,266.32 108.2 

210302 Түлш, халаалт 22,988,000.00  19,249,198.14     3,738,801.86  83.7 

210303 Цэвэр, бохир ус 2,992,800.00  1,922,617.82     1,070,182.18  64.2 

2104 Хангамж, бараа 
материалын зардал 

       
16,618,600.00  

       
16,554,551.02  

            
64,048.98  99.6 

210401 Бичиг хэрэг 2,223,700.00      2,071,560.00        152,140.00  93.2 

210402 Тээвэр, шатахуун  1,482,700.00      1,482,000.00               700.00  100.0 

210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн 
төлбөр 

         
3,396,200.00  

         
3,715,830.02          -319,630.02 109.4 

210405 Хог хаягдал зайлуулах, 
хортон мэрэгчдийн устгал, 
ариутгал 

         
2,103,700.00  

         
1,988,000.00  

          
115,700.00  94.5 

210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, 
ахуйн эд зүйлс 

         
7,412,300.00  

         
7,297,161.00  

          
115,139.00  98.4 

2105 Нормативт зардал 2,223,700.00  1,877,370.00        346,330.00  84.4 

210503 Нормын хувцас, зөөлөн 
эдлэл 

         
2,223,700.00  

         
1,877,370.00  

          
346,330.00  84.4 

2106 Эд хогшил, урсгал 
засварын зардал 

            
647,500.00  

            
647,500.00                          -    100.0 

210604 Урсгал засвар 647,500.00           647,500.00                          -    100.0 

2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн 
ажил, үйлчилгээний 
төлбөр, хураамж 

       
46,231,600.00  

       
42,374,020.00  

       
3,857,580.00  91.7 

210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад 
нийтлэг ажил үйлчилгээний 
төлбөр хураамж 

       
31,501,800.00  

       
28,658,600.00  

       
2,843,200.00  91.0 

210802 Аудит, баталгаажуулалт, 
зэрэглэл тогтоох  

         
2,000,000.00  

         
2,000,000.00                          -    100.0 

210803 Даатгалын үйлчилгээ           825,400.00       98,010.00   727,390.00  11.9 

210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар           774,600.00  766,860.00           7,740.00  99.0 

210805 Тээврийн хэрэгслийн 
оношлогоо 

            
398,400.00  

            
235,000.00  

          
163,400.00  59.0 

210806 Мэдээлэл, технологийн 
үйлчилгээ 

         
3,350,000.00  

         
3,344,250.00  

              
5,750.00  99.8 

210807 Газрын төлбөр   658,200.00            658,200.00                          -    100.0 

210809 Улсын мэдээллийн маягт 
хэвлэх, бэлтгэх 

         
6,723,200.00  

         
6,613,100.00  

          
110,100.00  98.4 

2109 Бараа үйлчилгээний бусад 
зардал 

         
3,222,800.00  

         
2,985,250.00  

          
237,550.00  92.6 

210901 Бараа үйлчилгээний бусад 
зардал 

            
906,000.00  

            
900,000.00  

              
6,000.00  99.3 



Монголын үндэсний музейн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн  
санхүүгийн тайлангийн аудит 

«САГ-2021-212-СТА-ТШЗ»                                                                                                    12 

210902 Хичээл үйлдвэрлэлийн 
дадлага хийх  

         
2,316,800.00  

         
2,085,250.00  

          
231,550.00  90.0 

213 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 77,576,000.00  77,576,000.00                          -    100.0 

2132 Бусад урсгал шилжүүлэг  77,576,000.00      77,576,000.00             -    100.0 

213207 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг 
удаагийн мөнгөн тэтгэмж 

       
77,166,000.00  

       
77,166,000.00                          -    100.0 

213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал 
урамшуулал  

            
410,000.00  

            
410,000.00                          -    100.0 

  ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ 
ЭХ ҮҮСВЭР 

  
1,146,735,000.00  

  
1,013,780,187.55  

   
132,954,812.45  88.4 

1310 УЛСЫН ТӨСВӨӨС 
САНХҮҮЖИХ 

  
1,146,735,000.00  

  
1,013,780,187.55  

   
132,954,812.45  88.4 

131001 Улсын төсвөөс санхүүжих 1,146,735,000.00  1,013,780,187.55    132,954,812.45    88.4 

131006 Засгийн газрын тусгай 
сангаас санхүүжих                           -                              -      

4 Мөнгө, түүнтэй адилтгах 
хөрөнгийн эхний үлдэгдэл                            -                              -      

5 Мөнгө, түүнтэй адилтгах 
хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл                            -                              -      

6 ТӨСВИЙН БУСАД 
МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ                           -                              -      

61 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО                            -                              -      

62 АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО                      61                       61   100.0 

620001 Удирдах ажилтан                        1                         1   100.0 

620002 Гүйцэтгэх ажилтан                      41                      41   100.0 

620003 Үйлчлэх ажилтан                      19                       19   100.0 
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2.6 Аудит хийсэн нэмэлт санхүүжилтийн тайлан 

Тайлант хугацаа: 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон тайлан  

/төгрөгөөр/ 

Дансны 
код 

Үзүүлэлт Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

  Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл    
 

I НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН  - 61,010,223.56 

21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ  -  61,010,223.56 

210 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ -  60,113,075.70 

2101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил -  15,025,175.00 

210101 Үндсэн цалин    14,775,175.00 

210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт    250,000.00 

2102 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл -  1,162,437.70 

210201 Тэтгэврийн даатгал   1,162,437.70 

2103 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал -  5,842,102.00 

210301 Гэрэл, цахилгаан   3,247,978.00 

210302 Түлш, халаалт   2,594,124.00 

2104 Хангамж, бараа материалын зардал -  6,074,800.00 

210401 Бичиг хэрэг   695,000.00 

210402 Тээвэр, шатахуун   204,200.00 

210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр   231,000.00 

210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, 
ариутгал 

  
1,043,000.00 

210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс   3,901,600.00 

2105 Нормативт зардал -  565,000.00 

210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл   565,000.00 

2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал -  27,014,961.00 

210601 Багаж, техник, хэрэгсэл   9,029,200.00 

210602 Тавилга   1,716,000.00 

210604 Урсгал засвар   16,269,761.00 

2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, 
хураамж 

-  
4,335,000.00 

210801 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил 
үйлчилгээний төлбөр хураамж 

  
4,335,000.00 

2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал - 93,600.00 

210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал   93,600.00 

2133 Олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг  - 897,147.86 

213303 Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, төвлөрүүлэх 
шилжүүлэг 

  
897,147.86 

II ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР - 61,010,223.56 

1311 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого -  61,010,223.56 

131104 Дээд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт тусгагдсан 
төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид хуваарилсан 
хөрөнгө 

 - 
4,448,000.00 

131105 Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны 
хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого 

-  
56,562,223.56 

IV НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГYЙЛГЭЭ (III)=(II)-(I)     

  Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл     

  Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл      
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3.Аудитын тайлан 

 

3.1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

 Төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар 
зүйлийн 8.9.1-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Монголын үндэсний музейн 2020 оны 
санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг 
Захирал Д.Сүхбаатар танд танилцуулж байна.  

 Энэхүү тайланд шалгагдагч этгээдийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, дотоод 
хяналтад хийсэн үнэлгээ, аудитын явцад илрүүлсэн алдаа, зөрчил, гаргасан шийдэл, 
анхаарал татахуйц бусад чухал асуудал бүхий аудитын дүгнэлт түүний үндэслэлийн талаар 
тус тус хураангуйлан толилуулав.  

 Аудитын тайланд шалгагдагч этгээдэд шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангах, 
санхүүгийн программд хөгжүүлэлт хийх, дотоод хяналтыг сайжруулах талаар өгсөн 
зөвлөмжүүдийг менежментийн захидалд тусгасан болно. 

Аудитыг 2021 оны 1 дүгээр сарын 15-наас 2021 оны 2 дугаар сарын 15–ны хооронд 
гүйцэтгэж, аудитын тайланг 2021 оны 2 дугаар сарын 24-ны өдөр эцэслэн баталгаажуулж, 
төсвийн шууд захирагчид хүргүүлэхээр төлөвлөн, Мэжик консалтинг аудит ХХК хариуцаж 
хэрэгжүүлэв. 

Монголын үндэсний музейн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн 
тайланг Үндэсний аудитын газарт 2021 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдрийн 19 дугаар бүхий 
албан бичгээр ирүүлсэн байна. 

3.2. Байгууллагын зорилго, үйл ажиллагаа, хууль, эрх зүй 

Монголын үндэсний музейн үйл ажиллагааны эрхэм зорилго нь “Өөрийн цуглуулгыг 
шинжлэх ухааны арга зүйд тулгуурлан судалж, цуврал бүтээлүүд хэвлүүлэх, үзүүлэнгийн 
танхимуудыг сайжруулан олон улсын стандартад нийцүүлэх, археологи, түүх, угсаатны 
хээрийн болон суурь судалгааны ажлыг гүнзгийрүүлэн олон улсын түвшинд хамтран 
ажиллах, хээрийн болон суурь судалгаанд шаардлагатай орчин үеийн тоног 
төхөөрөмжүүдтэй болох, түүнийг ашиглах арга зүйд суралцах, судлаачдыг дотоод гадаадад 
нарийн мэргэжлийн сургалтад хамруулахад оршино” гэж тодорхойлжээ. 
 
Монголын үндэсний музейн үйл ажиллагааны чиглэлийг дараах байдлаар тодорхойлжээ. 
Үүнд:  

•  Соёлын өвийг хадгалж хамгаалан хойч үедээ уламжлуулах 

•  Иргэдийн оюуны тодорхой эрэлт хэрэгцээг хангах 
 
Тайлант хугацаанд байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд мөрддөг хууль, 

тогтоомж,  бодлого, журамд дараах өөрчлөлт орсон байна. Үүнд:  
 

• Нийгмийн даатгалын тухай хуульд шимтгэлийн хувь хэмжээнд өөрчлөлт орсныг 

хэрэгжүүлж ажилласан байна. 

3.3 НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ҮНДСЭН БОДЛОГО, ДОТООД ХЯНАЛТ 

Монголын үндэсний музейн санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангаа 
Төсвийн тухай хууль болон УСНББОУС, түүнд нийцүүлэн баталсан төсвийн байгууллагын 
нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, журмын дагуу үнэн зөв бэлтгэх үүрэгтэй. 

Тус байгууллагын мөрдөж байгаа Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг 
нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, холбогдох стандарт, хууль тогтоомжтой нийцсэн байна.  
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Соёлын яамны “Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын газар” 2020 онд 

санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийсэн боловч дотоод аудитын тайланг 

ирүүлээгүй байна.  

 

Дотоод хяналтын эрсдэлийг төлөвлөлтийн үе шатанд дунд гэж үнэлсэн бөгөөд 

гүйцэтгэлийн үе шатанд дахин хянахад дотоод хяналт үр нөлөөтэй гэж үзлээ.  

3.4. МАТЕРИАЛЛАГ БАЙДАЛ 

Аудитыг төлөвлөх болон гүйцэтгэх үе шатны материаллаг байдлыг АДБОУС 2320 
дагуу тодорхойлсон бөгөөд материаллаг байдлын суурь үзүүлэлтээр санхүүгийн үр дүнгийн 
тайлангийн нийт зардлыг сонгож, эрсдэлийн түвшинг “дунд” гэж үнэлэн материаллаг 
байдлын хувь хэмжээг 1 хувиар тогтоов.  

Төлөвлөлтийн үе шатанд материаллаг байдлын түвшнийг 2020 оны  эхний хагас 
жилийн санхүүгийн үр дүнгийн тайлангийн нийт зардал 728,542.4 мянган төгрөгөөс  1 хувиар 
буюу 7,285.4 мянган төгрөгөөр тогтоож,  гүйцэтгэлийн шатанд жилийн эцсийн санхүүгийн үр 
дүнгийн тайлангийн нийт зардал 1,417,886.1 мянган төгрөгөөс 1 хувиар буюу 14,178. мянган 
төгрөгөөр материаллаг байдлыг дахин тооцов. 

3.5. САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

Монголын үндэсний музейн 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн байдлын 
тайлангаарх нийт хөрөнгийн дүн өмнөх оноос 128,509.0 мянган төгрөгөөр буюу  1.4 хувиар 
буурсан байна. Өмнөх оны үзүүлэлтээс материаллаг өөрчлөлт гарсан авлага, урьдчилж 
гарсан зардал, бараа материал, үндсэн хөрөнгө, өр төлбөр, засгийн газрын оролцоо /эздийн 
өмч/-ийн  данс байна. 

Хүснэгт 1. Санхүүгийн байдлын тайлангийн үзүүлэлт      
                       /мянган төгрөг/ 

Үзүүлэлт 
Эхний 

үлдэгдэл 
Эцсийн 

үлдэгдэл 
Өөрчлөлт 

Б 1 2 3=2-1 

Авлага 2,592.0  -2,592.0 

Урьдчилгаа 21,105.8  -21,105.8 

Бараа материал 316,685.4 304,240.9 -12,444.4 

Үндсэн хөрөнгө 8,969,647.2 8,877,280.4 -92,366.8 

Нийт хөрөнгө 9,310,030.4 9,181,521.4 -128,509.0 

Өр төлбөр 4,565.6  -4,565.6 

Засгийн газрын оролцоо /Эздийн өмч/ 9,305,464.7 9,181,521.4 -123,943.4 

Нийт өр төлбөр ба цэвэр хөрөнгө 
өмчийн дүн 

9,310,030.4 9,181,521.4 -128,509.0 

 

Авлага дансны үлдэгдэл 2,592.0 мянган төгрөгөөр буурсан нь байгууллагаас авах 
авлагыг барагдуулснаас шалтгаалжээ.  

Урьдчилгаа тооцоо дансны үлдэгдэл 21,105.8 мянган төгрөгөөр буурсан нь “Грийн 
химистри” ХХК-тай 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн №CH19/62 тоот худалдан авах 
гэрээний дагуу үндсэн хөрөнгө, бараа материал хүлээн авснаас шалтгаалжээ. 

Бараа материалын дансны үлдэгдэл 304,240.9 мянган төгрөг болж 12,144.4 мянган 
төгрөгөөр буурсан нь бэлэн бүтээгдэхүүн 1,868.4 мянган төгрөгөөр өсөж, бичиг хэргийн 
материал 2,670.0 мянган төгрөг, аж ахуйн материал 2,469.8 мянган төгрөг, бусад 
хангамжийн материал 1,233.4 мянган төгрөгөөр тус тус буурч, 7,939.6 мянган төгрөгийн 
бусад хангамжийн материалыг актласнаас шалтгаалжээ. Бараа материалын дансны 
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үлдэгдэлд ашиглалтгүй бараа материал байхгүй байна.  Оны эцэст их хэмжээний худалдан 
авалт хийж бараа материалын нөөц үүссэн асуудал байхгүй байна.   

Үндсэн хөрөнгө дансны үлдэгдэл 8,877,280.4 мянган төгрөг болж 92,366.8 мянган 
төгрөгөөр буурсан нь өмнөх оны урьдчилгаа тооцооноос 16,259.9 мянган төгрөг, урсгал 
төсвийн худалдан авалтаар 9,401.0 мянган төгрөг, хандив болон үнэ төлбөргүй шилжиж 
ирсэн булшны олдвор нийт 88,568.0 мянган төгрөгийн хөрөнгөөр өсөж, тайлант хугацааны 
элэгдлийн зардлын өсөлтөөс шалтгаалжээ.  

Өр төлбөр дансны үлдэгдэл 4,565.6 мянган төгрөгөөр буурсан нь өмнөх онд үүссэн 
ХХОАТ-ын өр болон цахилгааны төлбөрийг төлж барагдуулснаас шалтгаалжээ.  

Засгийн газрын оролцоо дансны үлдэгдэл 9,181,521.4 мянган төгрөг болж 123,943.4  
мянган төгрөгөөр буурсан нь тайлант үеийн үйл ажиллагааны үр дүн болон нягтлан бодох 
бүртгэлийн алдааны залруулга 3,798.3 мянган төгрөгөөс шалтгаалжээ.  

Монголын үндэсний музейн санхүүгийн үр дүнгийн тайлангаар нийт орлого өмнөх 
оноос 1,297,741.0 мянган төгрөгөөр буюу  51 хувиар буурсан байна.  

Өмнөх оны үзүүлэлтээс материаллаг өөрчлөлт гарсан нь урсгал үйл ажиллагааны 
санхүүжилт, төсөвт байгууллагын өөрийн орлого, нэмэлт санхүүжилтийн орлого, үнэ 
төлбөргүй хүлээн авсан хөрөнгийн орлого байна. Энэ нь урсгал үйл ажиллагааны 
санхүүжилт 139,636.7 мянган төгрөгөөр өсөж, ковид-19 цар тахлаас шалтгаалан музейн 
үндсэн үйл ажиллагааны орлого 724,329.6 мянган төгрөг, бусад нэмэлт санхүүжилтийн 
орлого 276,579.0 мянган төгрөгөөр тус тус буурсантай холбоотой байна.   

Нийт зардал өмнөх оноос 691,732.6 мянган төгрөгөөр буюу 67.21 хувиар буурсан 
байна. Өмнөх оны үзүүлэлтээс материаллаг өөрчлөлт гарсан нь цалин хөлс болон нэмэгдэл 
урамшуулал, ажил олгогчоос төлөх НДШ, хангамж, бараа материалын зардал, эд хогшил, 
урсгал засварын зардал, бусдаар гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж, бараа 
үйлчилгээний бусад зардал, тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж зэрэг 
зардлууд байна. Энэ нь цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 293,874.2 мянган төгрөг, 
ажил олгогчоос төлөх НДШ 34,201.7 мянган төгрөг, хангамж, бараа материалын зардал 
49,729.8 мянган төгрөг, эд хогшил, урсгал засварын зардал 198,331.8 мянган төгрөг, 
бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж 33,743.8 мянган төгрөг, бараа 
үйлчилгээний бусад зардал 188,288.1 мянган төгрөгөөр тус тус буурч, тэтгэвэрт гарахад 
олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 77,166.0 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэнтэй холбоотой 
байна. 

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлангаар өмнөх оны үр дүнрүү хаасан 3,798.3 мянган 
төгрөгийн нягтлан бодох бүртгэлийн залруулга нь элэгдлийн зардлыг дутуу байгуулснаас 
шалтгаалсан байна. 

3.6. ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТ  

Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1-д заасны дагуу төсвийг төлөвлөх, 
хэрэгжүүлэх, тайлагнахад эрх бүхий байгууллага, төсвийн захирагч нь энэ хуулийн 5 дугаар 
зүйлийн 5.1-д заасан төсвийн зарчмыг мөрдлөг болгож, хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.  

Төсвийн төлөвлөлт 

 Тус байгууллагын 2020 оны төсвийн төсөлд зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг 

1,173,815.2 мянган төгрөгөөр, нийт зарлагыг 1,173,815.2 мянган төгрөгөөр тооцон төлөвлөж, 

дээд шатны төсвийн захирагчид хүргүүлсэн байна.   

Төсвийн захирагчийн хүргүүлсэн төсвийн төслөөс 10,000.0 мянган төгрөгөөр 

нэмэгдүүлж 1,183,815.2  мянган төгрөгөөр баталсан байна. Энэ нь бусдаар гүйцэтгүүлсэн 

ажлын хөлсийг 17,314.3 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлж, бараа үйлчилгээний бусад зардлыг 
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7,314.3 мянган төгрөгөөр бууруулсантай холбоотой байна. Төсвийн тодотголоор төсвийг 

37,080.2 мянган төгрөгөөр бууруулж, 1,146,735.0 мянган төгрөгөөр баталсан байна.   

Төсвийн гүйцэтгэл  

Тайлант онд төсвийн захирагчийн хэрэгжүүлэх 1 арга хэмжээг санхүүжүүлэхээр  
1,146,735.0 мянган төгрөгийн төсөв баталснаас 1,146,735.0 мянган төгрөгийг улсын төсвөөс 
санхүүжүүлэхээр төлөвлөжээ.  

Гүйцэтгэлээр улсын төсвөөс 1,146,735.0 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч, нийт 
1,146,735.0 мянган төгрөгийн орлого бүрдүүлж, урсгал үйл ажиллагаанд 1,013,780.2 мянган 
төгрөгийг зарцуулж 132,954.8 мянган төгрөгийг улсын төсөвт буцаан төвлөрүүлсэн байна.  

Төсвийн нийт зардлын гүйцэтгэл 1,013,780.2 мянган төгрөг буюу 88.4 хувьтай байгаа 
нь цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшууллын зардлыг 96,172.3 мянган төгрөг, ажил 
олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 28,776.3 мянган төгрөг, байр ашиглалттай 
холбоотой тогтмол зардал 3,500.7 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, хангамж, 
үйлчилгээний төлбөр хураамж 3,857.6 мянган төгрөг, хангамжийн бараа материалын 
зардал 64.0 мянган төгрөг, нормативд зардал 346.3 мянган төгрөг, төлбөр хураамжийн 
зардлыг 3,857.6 мянган төгрөгөөр тус тус хэмнэсэнтэй холбоотой байна.  

Нийт төсвийн зардлын гүйцэтгэлийн хэмнэлт нь 2020 оны 1 болон 3 улиралд үр 
дүнгийн урамшуулал олгогдоогүйгээс цалингийн зардал 96,172.3 мянган төгрөг, ажил 
олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 28,776.3 мянган төгрөг, ковид-19 цар тахлаас 
шалтгаалан байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 3,500.7 мянган төгрөг, бусдаар 
гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамжийн зардал 3,857.6 мянган төгрөг, 
хангамжийн бараа материалын зардал 64.0 мянган төгрөг, норматив зардал 346.3 мянган 
төгрөг, төлбөр хураамжийн зардлыг 3,857.6 мянган төгрөгөөр тус тус хэмнэсэнтэй 
холбоотой байна.  

Батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, түүний хэтрэлт, хэмнэлтийг орлого, зардлын зүйл тус 
бүрээр харуулсан мэдээллийг энэ тайлангийн 2.5-д харуулав.  

Нэмэлт санхүүжилт 

Төсвийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2-т нэмэлт төсөв, түүнтэй холбогдсон 
үйл ажиллагаа нь төсвийн нэгэн адил санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн 
бүрэлдэхүүн хэсэг байна гэж заасны дагуу байгууллага нэмэлт санхүүжилтийн тайлан 
гаргах үүрэгтэй. 

Дээд шатны төсвийн захирагчаас 4,448.0 мянга, үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд 

бий болсон нэмэлт орлого 56,562.2 мянга, нийт 61,010.2 мянган төгрөгийн орлогыг 

бүрдүүлжээ.  

Үүнээс цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулалд 15,025.2 мянга, ажил олгогчоос 

нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэлд 1,162.4 мянга, байр ашиглалттай холбоотой нэмэгдэл 

зардалд 5,842.1 мянга, хангамж, бараа материалын зардалд 6,074.8 мянга, норматив 

зардалд 565.0 мянга, эд хогшил худалдан авах зардалд 27,015.0 мянга, бусдаар 

гүйцэтгүүлсэн ажлын хөлс 4,335.0 мянга, бараа үйлчилгээний бусад зардалд 93.6 мянга 

нийт 60,113.1 мянган төгрөгийг зарцуулж, үлдэгдэл 897.1 мянган төгрөгийг улсын төсөвт 

төвлөрүүлжээ. 

3.7. ШИЛЭН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 

Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2016 оны 29 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг 
стандартыг тогтоох журам”-ын заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор www.shilendans.gov.mn  
цахим хуудсанд мэдээллийг оруулсан байх үүрэгтэй. 
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Тайлант хугацаанд оруулбал зохих 161 мэдээллээс хугацаандаа оруулсан 127 
мэдээлэл, хугацаа болоогүй 2 мэдээлэл, хугацаа хоцроосон 28 мэдээлэл, 4 мэдээллийг 
шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулаагүй байна. 
 

Шилэн дансны бүртгэлийн системд оруулбал зохих 161 мэдээллээс 127 мэдээллийг 
хугацаанд нь оруулсан, хугацаа болоогүй 2 мэдээлэл, хугацаа хоцроосон 28 мэдээлэл, 4 
мэдээллийг байршуулаагүй ба 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 1 удаагийн 16,374.4 
мянган төгрөгийн орлогыг мэдээлээгүй байна. 

 

3.8. ӨМНӨХ ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

Өмнөх оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн 20,613.4 мянган төгрөгийн 

зөрчилд 1,609.4 мянган төгрөгийн төлбөрийн акт, 11,846.3 мянган төгрөгийн зөрчлийг 

арилгах 7,157.6 мянган төгрөгийн албан шаардлагыг биелүүлсэн байна. Аудитаар өгсөн 

11,846.3 мянган төгрөгийн 4 зөвлөмжийн хэрэгжилт 100 хувьтай байна.   

Хүснэгт 3  Өмнөх оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн төлбөрийн акт, албан 
шаардлагын хэрэгжилт 

  /мянган.төг/ 

 

3.9. АУДИТЫН ИЛРҮҮЛЭЛТ 

Аудитаар нийт 156,120.0 мянган төгрөгийн алдаа зөрчил илэрснээс, 112,221.9 
мянган төгрөгийн алдааг залруулж, 1,530.0 мянган төгрөгийн зөрчилд 1 акт тогтоож, 
17,324.9 мянган төгрөгийн зөрчилд 2 албан шаардлага хүргүүлж,  25,043.2 мянган төгрөгийн 
алдаа зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байх 3 зөвлөмж өглөө.  

Залруулсан алдаа 

Аудитаар нягтлан бодох бүртгэлийн бичилт, тооцоолол болон тайлагналын 
алдаатай дараах залруулгыг санхүүгийн тайланд тусгаж, баталгаажуулав. Үүнд: 

1. Үр дүнгийн тайланд тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 77,166.0 
мянган төгрөгийг нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшууллын зардлаар тайлагнасан. 

2. Үндсэн хөрөнгийн тодруулга тайланд урьдчилгаа тооцооноос хүлээн авсан 4,456.9 
мянган төгрөгийн машин тоног төхөөрөмж, 11,803.0 төгрөгийн тавилга эд хогшлыг 
хандиваар авсан хөрөнгөөр бүртгэж тайлагнасан. 

3. Бараа материалын тодруулгад тайланд урьдчилгаа тооцооноос хүлээн авсан 
4,845.9 мянган төгрөгийн бараа материал, ангилал шилжүүлэн бүртгэсэн 4,340.0 
мянган төгрөгийн хангамжийн материалыг хандиваар бүртгэж тайлагнасан. 

4. Хөрөнгийг ангилал хооронд шилжүүлэн бүртгэхдээ 820.0 төгрөгөөр үндсэн хөрөнгө 
борлуулсны олз хэмээн үр дүнгийн тайланд буруу бичилт хийж тайлагнасан. 

5. Сахилгын шийтгэлийн 1,571.8 мянган төгрөгийг үндсэн үйл ажиллагааны орлогоор 
бүртгэж тайлагнасан. 

6. Санхүүгийн байдлын тайланд бараа материалыг 270.0 мянган төгрөгөөр илүү 
бүртгэж, санхүүгийн үр дүнгийн тайланд үндсэн үйл ажиллагааны орлогоор бүртгэж 
тайлагнасан. 

Үзүүлэлт 
Өмнөх оны илрүүлэлт Биелэлт Зөрүү 

Тоо Дүн Тоо Дүн Тоо Дүн Хувь 

Акт 2  1,609.4 2  1,609.4 - -  100 

Албан шаардлага 1  7,157.6 1  7,157.6 - -  100 

Зөвлөмж 4  11,846.3 4  11,846.3 - -  100 

Нийт дүн 7  20,613.4 7  20,613.4 - -  100 
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7. Түүх, соёлын дурсгалт зүйл 3,150.0 мянган төгрөгийн уран зургийг тавилга эд хогшил 
дансанд  бүртгэж тайлагнасан. 

8. Компьютер түүнтэй адилтгах 9 хөрөнгийн өмнөх тайлант хугацаанд хамаарах 3,798.3 
мянган төгрөгийн элэгдлийг тайлант хугацааны элэгдлийн зардлаар бүртгэж 
тайлагнасан. 

Зөвлөмж өгөхөөс бусад байдлаар шийдвэрлэсэн алдаа, зөрчил 

Аудитаар 18,854.9 мянган төгрөгийн залруулагдаагүй алдаа, зөрчил илэрснээс 1,530.0 
мянган төгрөгийн зөрчилд 1 төлбөрийн акт тогтоож, 17,324.9 мянган төгрөгийн зөрчилд 2 
албан шаардлага хүргүүллээ. Үүнд: 

1. Гэрээт 24 ажилтанд олгосон ажлын хөлсөнд 1,530.0 мянган төгрөгийн хувь хүний 
орлогын албан татварын хөнгөлөлт эдлүүлж, татвар дутуу ногдуулсан байна. Энэ нь Хувь 
хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 7.1.6-д “үндсэн ажлын газраас бусад хуулийн 
этгээд болон хувь хүнтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр ажил, үүрэг гүйцэтгэж авсан 
хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, нэмэгдэл, тэтгэмж, тэдгээртэй адилтгах бусад орлого;” 
23.1-д “Албан татвар төлөгчийн энэ хуулийн 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7-д заасан 
орлогод ногдуулах жилийн албан татварт дараах хэмжээгээр албан татварын 
хөнгөлөлт эдлүүлнэ” гэж заасантай нийцэхгүй байна.  

Шийдвэрлэсэн нь:  Төлбөрийн акт тогтоох 

2. Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны  
182/ШШ2020/01702 дугаар шийдвэрийг үндэслэн нэр бүхий ажилтанд ажилгүй байсан 
хугацааны 950.5 мянган төгрөгийн нөхөн төлбөрийг, байгууллагын төсвөөс олгосон байна. 
Энэ нь Захиргааны ерөнхий хуулийн 103.1-д “Иргэн, хуулийн этгээдийн хохирлыг 
барагдуулсны улмаас өөрт учирсан хохирлыг захиргааны байгууллага Иргэний хуулийн 
498.5-д заасны дагуу гэм буруутай албан тушаалтнаар буцааж төлүүлнэ.” гэж заасантай 
нийцэхгүй байна. 

Шийдвэрлэсэн нь: Албан шаардлага өгөх 

3. Шилэн дансны нэгдсэн цахим системд 28 мэдээллийг хоцроож, 4 мэдээллийг 
байршуулаагүй ба 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий 1 удаагийн 16,374.4 мянган 
төгрөгийн орлогыг мэдээлээгүй байна. Энэ нь Шилэн дансны тухай хуулийн 4 дүгээр 
зүйлийн 4.1.1-т “мэдээлэл үнэн зөв, бодитой, иж бүрэн байх”, 4.1.3-т “тогтоосон хугацаанд, 
тогтмол, шуурхай мэдээлдэг байх”, 6 дугаар зүйлийн 6.4-д “Энэ хуулийн 3.1.1, 3.1.2-т 
заасан байгууллага дараах мэдээллийг долоо хоногийн дотор мэдээлнэ: 6.4.4.таван сая 
төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, 
санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг;” гэж заасантай тус тус нийцэхгүй байна. 

Шийдвэрлэсэн нь: Албан шаардлага өгөх 

Аудитын зөвлөмж  

Аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчилд 3 зөвлөмж өгч, менежментийн захидалд тусгав.  

3.10. БАЛАНСЫН ДАРААХ ҮЙЛ ЯВДАЛ БОЛОН ДАРААГИЙН АУДИТААР АВЧ ҮЗЭХ АНХААРАЛ 

ТАТАХУЙЦ БУСАД ЧУХАЛ АСУУДЛУУД  

Дэлхий нийтийг хамарсан ковид-19 цар тахлын улмаас аудитыг цахимаар хийж 
байгаатай холбоотой аудит хийх цар хүрээ хязгаарлагдаж, байгууллага дээр ажиллаж 
нарийвчилсан горим сорил хэрэгжүүлэн, хөрөнгийн болон бараа материалын биет тооллого 
хийх, төсвийн хяналтыг бүрэн хэрэгжүүлэх нөхцөл цаг хугацааны хувьд хязгаарлагдмал 
байсныг дараагийн тайлант хугацаанд анхаарах нь зүйтэй гэж үзлээ. 
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4. Менежментийн захидал 

 
Менежментийн захидалд цаашид анхаарвал зохих асуудлыг тэргүүлэх ач холбогдлоор 

нь эрэмбэлэн үзүүлэв. Үүнд: 
 

1. Үндсэн хөрөнгө данстай холбоотой асуудал 

1.1. Илрүүлэлт: 
 
Үндсэн хөрөнгө, бараа материалын дансны үлдэгдлийг баталгаажуулах, хөрөнгийн 

ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, бүрэн бүтэн байдлыг хянах зорилгоор тээврийн хэрэгсэл, 
машин тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшилд хэсэгчилсэн гэнэтийн тооллого хийхэд үндсэн 
хөрөнгийн код дутуу, зарим код зөрүүтэй, эд хариуцагч хоорондын шилжилт хөдөлгөөнийг 
тухай бүр бүртгээгүй, эд хариуцагчийн нэр зөрүүтэй зөрчил илэрч байна. 
 
1.2. Эрсдэл: 

 
Үндсэн хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт алдагдах, хөрөнгө үрэгдэх, хууль, заавар 

журам зөрчигдөх. 
 
1.3. Өгсөн зөвлөмж: 

 
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.4.-т “Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын гүйцэтгэх удирдлага, нягтлан бодогч нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээний шат 
дамжлага, аж ахуйн үйл ажиллагааны хүрээнд гарсан хөрөнгө, эх үүсвэрийн хөдлөл, 
өөрчлөлт бүрийг анхан шатны баримтад бичгээр болон цахимаар бичилт хийж 
баталгаажуулна”, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 2-
т “Өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтад бүртгэлээр тавих хяналт шалгалтыг 
тухайн хуулийн этгээдийн ерөнхий нягтлан бодогч хариуцна.” гэж заасантай тус тус 
нийцэхгүй байна. 

 
Үндсэн хөрөнгийн кодыг шинэчилж, хөрөнгийн хөдлөл өөрчлөлтийг тухай бүр нь 

бүртгэж тайлагнаж байх. 
 

1.4. Байгууллагаас өгсөн хариу тайлбар: 
 

Тус байгууллага асуудлын бүртгэлтэй танилцаж, хариу тайлбарыг албан бичгээр ирүүлсэн. 
 
2. Анхан шатны баримттай холбоотой асуудал 

 
2.1. Илрүүлэлт: 

Касс, харилцахын дансны орлого болон худалдан авалтыг цахим баримттай тулган 
шалгахад өөрийн үндсэн үйл ажиллагааны орлогыг төлбөрийн цахим баримтад бүртгээгүй, 
худалдан авалтын цахим баримтгүй 25,043.2 мянган төгрөгийн 32 ажил гүйлгээ, бараа 
материалын зарлагын баримт үйлддэггүй, баримтыг урьдчилан дугаарладаггүй байна.  

2.2. Эрсдэл: 
 
Хууль, тогтоомж заавар, журам зөрчигдөх 
 

2.3. Өгсөн зөвлөмж:  
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Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.4.-т “Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын гүйцэтгэх удирдлага, нягтлан бодогч нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээний шат 

дамжлага, аж ахуйн үйл ажиллагааны хүрээнд гарсан хөрөнгө, эх үүсвэрийн хөдлөл, 

өөрчлөлт бүрийг анхан шатны баримтад бичгээр болон цахимаар бичилт хийж 

баталгаажуулна”, мөн сангийн сайдын 2017 оны 12 сарын 5-ны 347 тоот тушаалын 

хавсралт “Өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагад нийтлэг хэрэглэгдэх анхан 

шатны бүртгэлийн маягтыг нөхөх зааварын нэгдүгээр зүйлд “...Аж ахуйн нэгж, байгууллага 

нь анхан шатны маягтуудыг нэгдсэн журмаар урьдчилан дугаарлана.”, гуравдугаар зүйлд 

“Материал, үнэ бүхий зүйлийн хөдөлгөөнийг эд хариуцагчид "Бараа, материалын үнэ 

бүхий зүйлийн орлого, зарлагын баримт"-ыг үндэслэн агуулахын бүртгэлийг биет 

нэгжээр хөтөлж өдөр тутмын үлдэгдлийг тодорхойлохын хамт тайлант хугацаанд 

хариуцагч нягтлан бодогчоор тайлангаа хянуулж үлдэгдлийг батлуулан гарын үсэг 

зуруулна.” гэж заасантай тус тус нийцэхгүй байна. 

Үндсэн үйл ажиллагааны орлого болон худалдан авалтыг төлбөрийн цахим 

бүртгэлийн системд бүрэн бүртгэж, анхан шатны баримтын бүрдлийг хангаж ажиллах. 

3. Санхүүгийн программтай  холбоотой асуудал 

3.1.   Илрүүлэлт: 
 

Санхүүгийн программын үндсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй тайланд өмнөх тайлант 
хугацаанд шилжүүлэн хүлээн авсан хөрөнгийн элэгдлийг тайлант хугацаанд хөрөнгө 
шилжиж ирсэн мэт харуулж хуримтлагдсан элэгдлийн дүнг илүү харагдуулж байна. 
 
3.2. Эрсдэл: 
 
Үндсэн хөрөнгийн тайлан буруу бэлтгэгдэх. 
 
3.3. Өгсөн зөвлөмж: 
 

Сангийн сайдын 2018 оны 47 дугаар тушаалаар баталсан "Аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн программд тавигдах шаардлага” 1.4 болон 2.2-т 
заасан шаардлагатай нийцэхгүй байна.  

 
Санхүүгийн программын тохиргоог хийлгэж, зөрчлийг арилгах 

3.4.  Байгууллагаас өгсөн хариу тайлбар: 
  
 Тус байгууллага асуудлын бүртгэлтэй танилцаж, хариу тайлбарыг албан бичгээр 
ирүүлсэн. 

 

Дээрх зөвлөмжийн биелэлтийг төрийн аудитын байгууллагад 2021 оны 6 дугаар 
сарын 10-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү. 

 

 

 

 

Аудитын явцад бидэнтэй хамтран ажилласан холбогдох ажилтнуудад талархал 
илэрхийлье. 
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5. Аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчлийн жагсаалт  

 
 

 

   

 

 

  

 

   

 

    
 

 

 

 

  
 

 

      

    
  

№ Алдаа, зөрчлийн товч утга 
Мөнгөн 

дүн 

Аудитын 
байгуул-
лагаас 

гаргасан 
шийдэл 

Алдаа, зөрчилтэй асуудал гаргасан 
албан тушаалтны 

Нэр Албан тушаал Овог нэр 

  1 2 3 4 5 

1 

Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн 
анхан шатны шүүхийн 2020 оны  
182/ШШ2020/01702 дугаар 
шийдвэрийг үндэслэн нэр бүхий 
ажилтанд ажилгүй байсан хугацааны 
950.5 мянган төгрөгийн нөхөн 
төлбөрийг, байгууллагын төсвөөс 
олгосон байна. 

             
950.5  

Албан 
шаардлага 

өгөх 

Захирал       
 Ерөнхий нягтлан 

Д.Сүхбаатар 
Ж.Батсүх 

2 

Гэрээт 24 ажилтанд олгосон ажлын 
хөлсөнд 1,530.0 мянган төгрөгийн хувь 
хүний орлогын албан татварын 
хөнгөлөлт тооцож, татвар дутуу 
ногдуулсан. 

          
1,530.0  

Төлбөрийн 
акт тогтоох 

Захирал 
 

Ерөнхий нягтлан 

Д.Сүхбаатар 
 

Ж.Батсүх 

3 

Үндсэн хөрөнгө, бараа материалын 
дансны үлдэгдлийг баталгаажуулах, 
хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, 
хамгаалалт, бүрэн бүтэн байдлыг 
хянах зорилгоор тээврийн хэрэгсэл, 
машин тоног төхөөрөмж, тавилга эд 
хогшилд хэсэгчилсэн гэнэтийн 
тооллого хийхэд үндсэн хөрөнгийн код 
дутуу, зарим код зөрүүтэй, эд 
хариуцагч хоорондын шилжилт 
хөдөлгөөнийг тухай бүр бүртгээгүй, эд 
хариуцагчийн нэр зөрүүтэй зөрчил 
илэрч байна. 

  Зөвлөмж өгөх 
Захирал 

 
Ерөнхий нягтлан 

Д.Сүхбаатар 
 

Ж.Батсүх 

4 
 

Касс, харилцахын дансны орлого 
болон худалдан авалтыг цахим 
баримттай тулган шалгахад өөрийн 
үндсэн үйл ажиллагааны орлогыг 
төлбөрийн цахим баримтад 
бүртгээгүй, худалдан авалтын цахим 
баримтгүй 25,043.2 мянган төгрөгийн 
32 ажил гүйлгээ, бараа материалын 
зарлагын баримт үйлддэггүй, 
баримтыг урьдчилан дугаарладаггүй 
байна. 

        
25,043.2  

Зөвлөмж өгөх 
Захирал 

 
Ерөнхий нягтлан 

Д.Сүхбаатар 
 

Ж.Батсүх 

5 

Санхүүгийн программын үндсэн 
хөрөнгийн дэлгэрэнгүй тайланд өмнөх 
тайлант хугацаанд шилжүүлэн хүлээн 
авсан хөрөнгийн элэгдлийг тайлант 
хугацаанд хөрөнгө шилжиж ирсэн мэт 
харуулж хуримтлагдсан элэгдлийн 
дүнг илүү харагдуулж байна. 

                   -    Зөвлөмж өгөх 
Захирал 

 
Ерөнхий нягтлан 

Д.Сүхбаатар 
 

Ж.Батсүх 

6 

Шилэн дансны нэгдсэн цахим системд 
28 мэдээллийг хоцроож, 4 мэдээллийг 
байршуулаагүй ба 5 сая төгрөгөөс 
дээш үнийн дүн бүхий 1 удаагийн 
16,374.4 мянган төгрөгийн орлогыг 
мэдээлээгүй байна. 

16,374.4    
Албан 

шаардлага 
өгөх 

Захирал 
 

Ерөнхий нягтлан 

Д.Сүхбаатар 
 

Ж.Батсүх 

ДҮН 43,898.1       

 

Шалгагдсан 

байгууллагын нэр: 

2021,02,20 

Огноо: 

Монголын үндэсний музей 

Аудитын 

нэр: 

Монголын үндэсний музей 2020 оны жилийн 
эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн 

гүйцэтгэлд хийсэн аудит 

Аудитын код: 

САГ-2021/212/СТА-TШЗ 

Мянган төгрөг 









ТЭМДЭГЛЭЛ 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 



ТЭМДЭГЛЭЛ 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 




