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1.Төрийн аудитын санал, дүгнэлт 

 
                                                                                    ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМНЫ  

ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА 
                                                                                                   Н.АНХБАЯР ТАНАА 

 

Зөрчилгүй дүгнэлт 

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 8 дугаар зүйлийн 8.1, Төсвийн 

тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1-д заасны дагуу Гадаад харилцааны яамны 2020 оны 

12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, цэвэр 

хөрөнгө/өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээний тайлан, тодруулгууд болон төсвийн 

гүйцэтгэлд аудит хийлээ. 

Гадаад харилцааны яамны 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн тайлан, 

төсвийн гүйцэтгэл материаллаг алдаагүй, Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн 

тухай хууль, Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, Сангийн 

сайдын баталсан холбогдох журамд нийцүүлэн үнэн зөв, шударга толилуулсан байна. 

Дүгнэлтийн үндэслэл  

Төрийн аудитын байгууллага аудит хийхдээ Аудитын дээд байгууллагын олон улсын 

стандарт, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан Санхүүгийн тайлангийн аудитын 

журам, гарын авлагын дагуу гүйцэтгэж, шалгагдагч этгээдээс хараат бус, аудиторын ёс зүйн 

үүрэг хариуцлагыг биелүүлж ажилласан. Бидний цуглуулсан хангалттай бөгөөд зохистой 

нотолгоо нь дүгнэлт өгөх үндэслэл болно.  

Бусад мэдээлэл 

Байгууллагын удирдлага бусад мэдээлэлтэй холбоотой үүрэг хариуцлагыг хүлээнэ.  

Гадаад харилцааны яамны 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 236 арга хэмжээг 

тусгаж хэрэгжүүлэхээр зорилт тавьж ажилласнаас 77.6 хувьтай хэрэгжүүлсэн гэж 

тайлагнасан байна.  

Санхүүгийн тайланд өгсөн бидний дүгнэлт бусад мэдээллийг хамраагүй болно. 

Санхүүгийн тайланд төсвийн захирагчийн хүлээх үүрэг, хариуцлага  

Төсвийн захирагч санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийг Төсвийн тухай хууль, 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон 

улсын стандарт, Сангийн сайдын баталсан журам, зааврын дагуу үнэн зөв, шударга бэлтгэж 

толилуулах үүрэгтэй. 

Санхүүгийн тайланг залилан эсвэл алдааны улмаас үүсэж болох материаллаг буруу 

илэрхийлэлгүй бэлтгэхэд шаардлагатай гэж үзсэн дотоод хяналтуудыг хэрэгжүүлэх 

хариуцлага хүлээнэ. 

Төрийн аудитын байгууллагын үүрэг, хариуцлага  

Төрийн аудитын байгууллага залилан эсвэл алдаанаас үүссэн материаллаг буруу 

илэрхийллээс санхүүгийн тайлан бүхэлдээ ангид эсэх талаарх үндэслэлтэй 

баталгаажуулалт олж авах, дүгнэлт, зөвлөмж бүхий аудитын тайлан гаргах зорилготой.  

Үндэслэлтэй баталгаажуулалт гэдэг нь дээд түвшний баталгаа боловч материаллаг 

буруу илэрхийлэл байгаа тохиолдолд АДБОУС-ын дагуу хийсэн аудитаар түүнийг бүгдийг 

илрүүлнэ гэсэн баталгаа биш юм.  
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Буруу илэрхийлэл нь залилан эсвэл алдаанаас үүсэж болох бөгөөд дангаараа эсвэл  

нийлээд уг санхүүгийн тайланд үндэслэн гаргах хэрэглэгчдийн эдийн засгийн шийдвэрт 

нөлөөлөх  үндэслэлтэй байвал материаллаг гэж үздэг. 
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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/ 

Код Үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл  Эцсийн үлдэгдэл  

1 ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН (I)         574,329,186.13         639,244,128.82   

31 МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ          11,039,238.45            4,246,191.00   

31100 Кассад байгаа бэлэн мөнгө            6,759,146.80                            -     

31110 Төгрөг            2,287,576.80                            -     

31130 Нэмэлт санхүүжилт  (НД)            4,471,570.00                            -     

31200 Банканд байгаа бэлэн мөнгө            4,280,091.65            4,246,191.00   

31210 Төгрөг            4,280,091.65            4,246,191.00   

31211 Төрийн сангийн харилцах            4,237,191.00            4,237,191.00   

3121109 Техник хяналт - 900016370            4,237,191.00            4,237,191.00   

31213 Арилжааны банкин дахь харилцах                 42,900.65                   9,000.00   

3121302 Тэмдэгтийн хураамж - 102100001715                 42,900.65                   9,000.00   

33 АВЛАГА         332,037,535.73         283,882,089.26   

33100 Ажиллагчидтай холбогдсон авлага               664,923.47                            -     

33102 НДШ-ийн авлага               664,923.47                            -     

33300 Татаас, санхүүжилтийн авлага         192,246,283.18         163,072,900.00   

33500 Бусад авлага         139,126,329.08         120,809,189.26   

33510 Байгууллагаас авах авлага          98,651,587.35          96,672,121.36   

335113 Бусад зардлын тооцооны авлага          98,651,587.35          96,672,121.36   

33520 Хувь хүмүүсээс авах авлага          40,474,741.73          24,137,067.91   

34 УРЬДЧИЛГАА          82,266,268.34          18,980,046.34   

34600 Урьдчилж гарсан зардал          82,266,268.34          18,980,046.34   

35 БАРАА МАТЕРИАЛ         148,986,143.61         332,135,802.21   

35100 Түүхий эд материал          68,271,047.80         240,524,378.90   

35110 Тусгай зориулалттай материал          68,271,047.80         240,524,378.90   

35400 Хангамжийн материал          80,715,095.81          91,611,423.31   

35410 Бичиг хэргийн материал          16,845,660.00            5,380,750.00   

35450 Барилгын засварын материал            3,453,503.90                            -     

35460 Хүнсний материал               747,039.00                            -     

35470 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл          37,663,267.91          50,475,608.31   

35490 Бусад хангамжийн материал          22,005,625.00          35,755,065.00   

2 ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН (II)    10,873,441,899.10    10,278,976,203.23   

39 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ    10,873,441,899.10    10,278,976,203.23   

39200 Биет хөрөнгө      9,820,054,296.92      9,243,308,444.51   

39201 Барилга, байгууламж, орон сууц      2,610,008,368.55      2,610,008,368.55   

39202 Хуримтлагдсан элэгдэл - Барилга       (212,150,571.57)     (367,696,376.12)  

39205 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)      3,073,751,658.37      3,131,243,388.37   

39206 Хуримтлагдсан элэгдэл - Тоног төхөөрөмж    (1,568,950,537.30)  ( 2,041,887,425.81)  

39207 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил      1,422,238,128.46      1,461,777,328.46   

39208 Хуримтлагдсан элэгдэл - Тавилга       (799,602,451.39)     (908,002,590.70)  

39209 Холбооны тоног төхөөрөмж          464,753,845.02         528,688,845.02   

39210 Хуримтлагдсан элэгдэл - холбоо       (461,773,651.22)     (462,691,601.26)  

39213 Түүх соёл, музейн дурсгалт зүйлс          86,193,135.00          86,193,135.00   

39216 Дуусаагүй барилга, байгууламж      5,197,470,299.00      5,197,470,299.00   

39217 Номын фонд            8,116,074.00            8,205,074.00   

39300 Биет бус хөрөнгө      1,053,387,602.18      1,035,667,758.72   

39301 Програм хангамж         218,154,418.80         218,154,418.80   
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39302 
Хуримтлагдсан элэгдэл - Программ 
хангамж 

      (140,254,816.62)     (157,974,660.08)  

39303 Бусад биет бус хөрөнгө         975,488,000.00         975,488,000.00   

3 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН  (III=I+II)    11,447,771,085.23    10,918,220,332.05   

4 НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР (IV)         112,133,480.28          29,277,200.22   

41 БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР         112,133,480.28          29,277,200.22   

41300 Өглөг         112,133,480.28          29,277,200.22   

41310 Ажилчидтай холбогдсон өглөг          15,096,318.30                            -     

413103 ХАОАТ-ын өглөг          15,096,318.30                            -     

41360 Бусад өглөг          97,037,161.98          29,277,200.22   

41361 Байгууллагад төлөх өглөг          92,386,100.84          24,626,139.08   

41362 Хувь хүмүүст төлөх өглөг            4,651,061.14            4,651,061.14   

5 ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН (V)    11,335,637,604.95    10,888,943,131.83   

51 Засгийн газрын хувь оролцоо    11,335,637,604.95    10,888,943,131.83   

51100 
Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн 
газрын сан/ орон нутгийн сан 

     3,330,370,602.25      3,330,370,602.25   

51200 Хуримтлагдсан үр дүн      7,110,178,218.07      6,663,483,744.95   

51210 Өмнөх үеийн үр дүн      6,806,619,948.99      7,110,178,218.07   

51220 Тайлант үеийн үр дүн         303,558,269.08      (446,694,473.12)  

51300 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү         895,088,784.63         895,088,784.63   

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

   11,447,771,085.23    10,918,220,332.05   
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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/ 

Код Үзүүлэлт ӨМНӨХ ОН ТАЙЛАНТ ОН 

1 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I) 13,291,224,855.09 13,078,379,064.97 

12 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 3,234,406,498.28 306,932,050.97 

1200 Өмчийн орлого 3,234,406,498.28 306,932,050.97 

120004 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого 3,234,406,498.28 306,932,050.97 

1200042 Туслах үйл ажиллагааны орлого 2,350,335,382.28 306,932,050.97 

1200045 Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого 884,071,116.00 - 

13 ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО 10,056,632,811.83 12,771,447,014.00 

1310 Улсын төсвөөс 8,746,992,838.00 9,470,632,456.00 

131001 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт 8,459,423,100.00 9,470,632,456.00 

131005 Хөрөнгийн санхүүжилт 63,569,738.00 - 

131006 Засгийн газрын тусгай сангаас санхүүжих 224,000,000.00 - 

1311 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого 1,309,639,973.83 3,300,814,558.00 

131101 
Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус 
этгээдээс авсан хандив, тусламж 

192,246,283.18 300,000,000.00 

131102 
Төсвийн жилийн явцад УИХ-аас соёрхон 
баталсан, ЗГ хоорондын гэрээ болон ОУ 
байгууллагаас авах хөнгөл 

222,973,782.61 - 

131103 
ЗГНХ, ЗДНХөрөнгө,түүнтэй адилтгах 
ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөөс тухайн 
төсвийн захирагчид хуваарилсан 

778,817,535.00 2,959,480,000.00 

131105 
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл 
ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт 
орлого 

115,602,373.04 41,334,558.00 

14 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО 185,544.97 - 

144 Гадаад валютын ханшийн зөрүү 185,544.97 - 

2 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II) 12,987,666,586.01 13,525,073,538.09 

21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 12,889,095,623.89 13,525,073,538.09 

210 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 6,991,291,077.83 8,474,806,673.42 

2101 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2,733,498,730.04 3,175,109,663.75 

210101 Үндсэн цалин 2,733,498,730.04 3,175,109,663.75 

2102 
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд 
төлөх шимтгэл 

284,424,152.29 424,319,457.08 

210201 Нийгмийн даатгалын шимтгэл 284,424,152.29 424,319,457.08 

2103 
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол 
зардал 

144,739,582.90 168,491,921.04 

210301 Гэрэл, цахилгаан 68,207,760.72 76,317,545.82 

210302 Түлш, халаалт 59,795,470.43 77,825,437.22 

210303 Цэвэр, бохир ус 16,736,351.75 14,348,938.00 

2104 Хангамж, бараа материалын зардал 150,920,315.76 190,854,600.25 

210401 Бичиг хэрэг 58,286,544.00 70,419,060.00 

210402 Тээвэр, шатахуун 47,203,450.08 56,865,490.00 

210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 45,430,321.68 54,018,404.42 

210405 
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн 
устгал, ариутгал 

- 9,551,645.83 
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2105 Норматив зардал 128,814.00 170,000.00 

210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 128,814.00 170,000.00 

2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 5,709,755.00 9,413,110.40 

210601 Багаж, техник, хэрэгсэл - 506,000.00 

210604 Урсгал засвар 5,709,755.00 8,907,110.40 

2107 Томилолт, зочны зардал 1,361,746,825.10 341,402,452.31 

210701 Гадаад албан томилолт 1,228,774,674.19 241,226,090.91 

210702 Дотоод албан томилолт 3,769,545.00 4,473,230.00 

210703 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 129,202,605.91 95,703,131.40 

2108 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, 
үйлчилгээний төлбөр, хураамж 

255,935,809.44 272,991,232.23 

210801 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн нийтлэг ажил 
үйлчилгээний төлбөр хураамж 

207,203,451.44 262,456,699.23 

210807 Газрын төлбөр 48,710,858.00 10,481,533.00 

210808 
Банк, санхүүгийн байгууллагын 
үйлчилгээний хураамж 

21,500.00 - 

210809 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх - 53,000.00 

2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2,054,187,093.30 3,892,054,236.37 

210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,185,465,547.21 3,135,728,610.50 

210902 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 2,423,260.00 805,000.00 

210914 Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол 866,298,286.09 755,520,625.87 

213 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 5,897,804,546.06 5,050,266,864.67 

2133 
Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, 
шилжүүлэг 

2,836,367,510.92 2,426,259,894.54 

213303 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 2,581,484,518.87 2,381,518,184.77 

213305 
Нэмэлт санхүүжилт төвлөрүүлэх 
шилжүүлэг 

252,878,991.54 34,180,209.77 

213306 
Улсын төсвийн орлогод төвлөрүүлэх 
шилжүүлэг 

2,004,000.51 10,561,500.00 

2135 
Төсвийн захирагчдаас олгосон санхүүжилт, 
шилжүүлэг 

375,494,363.42 203,017,856.80 

213503 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 375,494,363.42 203,017,856.80 

2132 Бусад урсгал шилжүүлэг 887,545,208.31 186,942,356.00 

213204 
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, 
урамшуулал 

238,539,090.00 - 

213205 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал - 136,927,100.00 

213207 
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн 
мөнгөн тэтгэмж 

32,133,576.00 29,915,256.00 

213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 616,872,542.31 20,100,000.00 

21310 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 1,798,396,111.41 2,234,046,757.33 

213102 Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 1,798,396,111.41 2,234,046,757.33 

22 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 98,570,962.12 - 

225 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ 98,570,962.12 - 

225001 Үндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз 98,570,962.12 - 

3 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III=I-II) 303,558,269.08 (446,694,473.12) 

4 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГЫН ДҮН (IV) - - 

5 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН (V) - - 

6 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН (VI=III+IV-
V) 

303,558,269.08 (446,694,473.12) 
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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/ 

Код Үзүүлэлт ӨМНӨХ ОН ТАЙЛАНТ ОН 

1 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН 
ДҮН (I) 

12,761,314,069.24 13,527,571,249.37 

12 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 1,257,695,762.74 442,035,827.19 

1200 Өмчийн орлого 1,257,695,762.74 314,311,516.03 

120004 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого 1,257,695,762.74 314,311,516.03 

1200042 Туслах үйл ажиллагааны орлого 1,257,695,762.74 314,311,516.03 

1220 ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО - 127,724,311.16 

122001 Хандив тусламж-дотоод - 127,724,311.16 

13 ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО 11,503,432,761.52 13,085,535,422.18 

1310 Улсын төсвөөс 8,746,992,838.00 9,470,632,456.00 

131001 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт 8,459,423,100.00 9,470,632,456.00 

131005 Хөрөнгийн санхүүжилт 63,569,738.00 - 

131006 Засгийн газрын тусгай сангаас санхүүжих 224,000,000.00 - 

1311 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого 2,756,439,923.52 3,614,902,966.18 

131101 
Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус 
этгээдээс авсан хандив, тусламж 

192,246,283.18 492,246,283.18 

131102 
Төсвийн жилийн явцад УИХ-аас соёрхон 
баталсан, ЗГ хоорондын гэрээ болон ОУ 
байгууллагаас авах хөнгөл 

222,973,782.61 - 

131103 
ЗГНХ, ЗДНХөрөнгө,түүнтэй адилтгах 
ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөөс тухайн 
төсвийн захирагчид хуваарилсан 

778,817,535.00 2,959,480,000.00 

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

128,666,400.00 121,842,125.00 

131105 
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл 
ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт 
орлого 

1,413,660,382.73 41,334,558.00 

131107 Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих-Нэмэлт 20,075,540.00 - 

14 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО 185,544.97 - 

144 Гадаад валютын ханшийн зөрүү 185,544.97 - 

2 
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 
(II) 

12,492,781,318.78 13,373,309,366.82 

21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 12,492,781,318.78 13,373,309,366.82 

210 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 6,388,003,983.06 8,159,989,602.15 

2101 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 2,754,365,630.26 3,186,822,034.15 

210101 Үндсэн цалин 2,003,960,280.56 2,017,295,528.57 

210102 Нэмэгдэл 636,127,749.70 924,705,354.23 

210103 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 114,277,600.00 244,821,151.35 

2102 
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд 
төлөх шимтгэл 

269,473,774.33 426,046,212.35 

210201 Нийгмийн даатгалын шимтгэл 182,593,674.33 292,715,102.52 

210202 Тэтгэмжийн даатгал 21,576,400.00 33,626,193.06 

210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 17,261,000.00 26,631,894.57 

210204 Ажилгүйдлийн даатгал 4,315,300.00 6,643,228.91 

210205 Эрүүл мэндийн даатгал 43,727,400.00 66,429,793.29 

2103 
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол 
зардал 

144,739,582.90 168,491,921.04 
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210301 Гэрэл, цахилгаан 68,207,760.72 76,317,545.82 

210302 Түлш, халаалт 59,795,470.43 77,825,437.22 

210303 Цэвэр, бохир ус 16,736,351.75 14,348,938.00 

2104 Хангамж, бараа материалын зардал 188,534,851.68 244,660,394.41 

210401 Бичиг хэрэг 64,574,530.00 56,195,212.40 

210402 Тээвэр, шатахуун 78,530,000.00 115,653,051.76 

210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 45,430,321.68 54,018,404.42 

210405 
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн 
устгал, ариутгал 

- 9,551,645.83 

210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс - 9,242,080.00 

2105 Норматив зардал 128,814.00 153,000.00 

210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 128,814.00 153,000.00 

2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 7,384,744.00 5,179,975.00 

210601 Багаж, техник, хэрэгсэл - 506,000.00 

210604 Урсгал засвар 7,384,744.00 4,673,975.00 

2107 Томилолт, зочны зардал 1,395,662,567.53 289,898,651.31 

210701 Гадаад албан томилолт 1,272,228,873.54 179,165,801.91 

210702 Дотоод албан томилолт 3,769,545.00 4,473,230.00 

210703 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 119,664,149.00 106,259,619.40 

2108 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, 
үйлчилгээний төлбөр, хураамж 

423,395,282.28 608,494,637.73 

210801 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн нийтлэг ажил 
үйлчилгээний төлбөр хураамж 

345,348,424.28 597,960,104.73 

210807 Газрын төлбөр 48,710,858.00 10,481,533.00 

210808 
Банк, санхүүгийн байгууллагын 
үйлчилгээний хураамж 

21,500.00 - 

210809 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 29,314,500.00 53,000.00 

2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,204,318,736.08 3,230,242,776.16 

210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,198,858,556.08 3,229,420,776.16 

210902 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 5,460,180.00 822,000.00 

213 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 6,104,777,335.72 5,213,319,764.67 

2133 
Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, 
шилжүүлэг 

3,028,615,146.10 2,596,091,941.34 

213303 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 2,581,484,518.87 2,383,805,761.57 

213305 Нэмэлт санхүүжилт төвлөрүүлэх шилжүүлэг 445,125,274.72 201,724,679.77 

213306 
Улсын төсвийн орлогод төвлөрүүлэх 
шилжүүлэг 

2,004,000.51 10,561,500.00 

2135 
Төсвийн захирагчдаас олгосон 
санхүүжилт, шилжүүлэг 

375,494,363.42 196,258,710.00 

213503 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 375,494,363.42 196,258,710.00 

2132 Бусад урсгал шилжүүлэг 902,271,714.79 186,922,356.00 

213204 
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, 
урамшуулал 

238,539,090.00 - 

213205 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал - 136,927,100.00 

213207 
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн 
мөнгөн тэтгэмж 

32,133,576.00 29,915,256.00 

213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 631,599,048.79 20,080,000.00 

21310 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 1,798,396,111.41 2,234,046,757.33 

213102 Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 1,798,396,111.41 2,234,046,757.33 

3 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН 
ГҮЙЛГЭЭ (III=I-II) 

268,532,750.46 154,261,882.55 

4 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ОРЛОГЫН 
ДҮН (IV) 

- - 
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5 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН 
ДҮН (V) 

261,799,703.00 161,054,930.00 

22 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 261,799,703.00 161,054,930.00 

223 БУСАД ХӨРӨНГӨ 261,799,703.00 161,054,930.00 

223004 
Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан 
зардал 

261,799,703.00 161,054,930.00 

6 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН 
ГҮЙЛГЭЭ (VI=IV-V) 

(261,799,703.00) (161,054,930.00) 

9 
САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН 
ДҮН 

- - 

10 
САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН 
ДҮН 

- - 

7 
САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР 
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VII) 

- - 

8 
НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ 
(VIII=III+VI+VII) 

6,733,047.46 (6,793,047.45) 

14 
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн 
эхний үлдэгдэл 

- 11,039,238.45 

15 
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн 
эцсийн үлдэгдэл 

6,733,047.46 4,246,191.00 
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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/ 

Код Үзүүлэлт 

Засгийн газрын 
хөрөнгө 

оруулсан 
капитал 

Дахин 
үнэлгээний 

нөөц 

Хуримтлагдсан 
үр дүн 

Засгийн газрын 
хувь оролцооны 

нийт дүн 

1 
2018 оны 12-р 
сарын 31-нээрх 
үлдэгдэл 

 
3,330,370,602.25  

     
895,088,784.63  

  
6,806,619,948.99  

 
11,032,079,335.87  

2 
Нягтлан бодох 
бүртгэлийн 
бодлогын өөрчлөлт 

                          -    
                         

-    
                        -                             -    

3 
Дахин илэрхийлсэн 
үлдэгдэл 

    
3,330,370,602.25  

     
895,088,784.63  

  
6,806,619,948.99  

 
11,032,079,335.87  

7 Тайлант үеийн үр 
дүн 

                          -                            -    
    

303,558,269.08  
      

303,558,269.08  

 
2019 оны 1-р 
сарын 1-нээрх 
үлдэгдэл 

3,330,370,602.25 895,088,784.63 7,110,178,218.07  11,335,637,604.95 

8 
2019 оны 12-р 
сарын 31-нээрх 
үлдэгдэл 

    
3,330,370,602.25  

     
895,088,784.63  

  
7,110,178,218.07  

 
11,335,637,604.95  

9 
Нягтлан бодох 
бүртгэлийн 
бодлогын өөрчлөлт 

                          -    
                         

-    
                        -                             -    

10 Дахин илэрхийлсэн 
үлдэгдэл 

    
3,330,370,602.25  

     
895,088,784.63  

  
7,110,178,218.07  

 
11,335,637,604.95  

15 Тайлант үеийн үр 
дүн 

                          -    
                         

-    
   

(446,694,473.12) 
    

(446,694,473.12) 

16 
2020 оны 12-р 
сарын 31-нээрх 
үлдэгдэл 

    
3,330,370,602.25  

     
895,088,784.63  

  
6,663,483,744.95  

 
10,888,943,131.83  
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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/ 

Код Үзүүлэлт Төлөвлөгөө   Гүйцэтгэл  Зөрүү Хувь  

2 
НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН 
ДҮН 

13,641,443,400.00 7,196,639,477.91 6,444,803,922.09 52.8 

21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 13,641,443,400.00 7,196,639,477.91 6,444,803,922.09 52.8 

210 
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ЗАРДАЛ 

9,824,738,900.00 4,912,597,464.58 4,912,141,435.42 50.0 

2101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 3,591,941,400.00 3,123,836,559.15 468,104,840.85 86.9 

210101 Үндсэн цалин 2,301,372,300.00 1,954,310,053.57 347,062,246.43 84.9 

210102 Нэмэгдэл 1,120,784,100.00 924,705,354.23 196,078,745.77 82.5 

210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт 169,785,000.00 244,821,151.35 (75,036,151.35) 144.2 

2102 
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд 
төлөх шимтгэл 

484,912,000.00 420,489,670.34 64,422,329.66 86.7 

210201 Тэтгэврийн даатгал 341,234,400.00 287,158,560.51 54,075,839.49 84.2 

210202 Тэтгэмжийн даатгал 35,919,300.00 33,626,193.06 2,293,106.94 93.6 

210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 28,735,500.00 26,631,894.57 2,103,605.43 92.6 

210204 Ажилгүйдлийн даатгал 7,183,900.00 6,643,228.91 540,671.09 92.5 

210205 Эрүүл мэндийн даатгал 71,838,900.00 66,429,793.29 5,409,106.71 92.5 

2103 
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол 
зардал 

430,338,300.00 168,491,921.04 261,846,378.96 39.1 

210301 Гэрэл, цахилгаан 157,300,000.00 76,317,545.82 80,982,454.18 48.5 

210302 Түлш, халаалт 179,978,300.00 77,825,437.22 102,152,862.78 43.2 

210303 Цэвэр, бохир ус 93,060,000.00 14,348,938.00 78,711,062.00 15.4 

2104 Хангамж, бараа материалын зардал 259,256,600.00 240,523,904.41 18,732,695.59 92.8 

210401 Бичиг хэрэг 58,947,800.00 54,909,262.40 4,038,537.60 93.2 

210402 Тээвэр, шатахуун 129,647,200.00 115,653,051.76 13,994,148.24 89.2 

210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 54,211,600.00 54,018,404.42 193,195.58 99.6 

210405 
Хог хаягдал зайлуулах, хортон 
мэрэгчдийн устгал, ариутгал 

10,000,000.00 9,551,645.83 448,354.17 95.5 

210406 
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд 
зүйлс 

6,450,000.00 6,391,540.00 58,460.00 99.1 

2105 Норматив зардал 167,500.00 153,000.00 14,500.00 91.3 

210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 167,500.00 153,000.00 14,500.00 91.3 

2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 60,715,100.00 60,171,105.00 543,995.00 99.1 

210601 Багаж, техник, хэрэгсэл 55,550,000.00 55,497,130.00 52,870.00 99.9 

210604 Урсгал засвар 5,165,100.00 4,673,975.00 491,125.00 90.4 

2107 Томилолт, зочны зардал 1,021,411,300.00 287,334,621.31 734,076,678.69 28.1 

210701 Гадаад албан томилолт 880,051,900.00 179,165,801.91 700,886,098.09 20.4 

210702 Дотоод албан томилолт 5,736,200.00 4,473,230.00 1,262,970.00 78.1 

210703 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах 135,623,200.00 103,695,589.40 31,927,610.60 76.4 

2108 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, 
үйлчилгээний төлбөр, хураамж 

2,237,577,700.00 494,948,218.33 1,742,629,481.67 22.1 

210801 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг 
ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 

1,192,339,300.00 484,466,685.33 707,872,614.67 40.6 

210806 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 990,000,000.00 - 990,000,000.00 0.0 

210807 Газрын төлбөр 55,238,400.00 10,481,533.00 44,756,867.00 18.9 

2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,738,419,000.00 116,648,465.00 1,621,770,535.00 6.7 

210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,734,371,400.00 115,826,465.00 1,618,544,935.00 6.6 

210902 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 4,047,600.00 822,000.00 3,225,600.00 20.3 

213 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 3,816,704,500.00 2,284,042,013.33 1,532,662,486.67 59.8 

2131 Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг 3,471,325,800.00 2,234,046,757.33 1,237,279,042.67 64.3 

213102 Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг 3,471,325,800.00 2,234,046,757.33 1,237,279,042.67 64.3 

2132 Бусад урсгал шилжүүлэг 345,378,700.00 49,995,256.00 295,383,444.00 14.4 

213207 
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн 
мөнгөн тэтгэмж 

322,878,700.00 29,915,256.00 292,963,444.00 9.2 

213209 
Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал 
урамшуулал 

22,500,000.00 20,080,000.00 2,420,000.00 89.2 

III ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 13,641,443,400.00 7,196,639,477.91 6,444,803,922.09 52.7 

31 УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ 12,091,443,400.00 7,089,114,271.23 5,002,329,128.77 58.6 

310001 Улсын төсвөөс санхүүжих 12,091,443,400.00 7,089,114,271.23 5,002,329,128.77 58.6 

35 
ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ 

1,550,000,000.00 107,525,206.68 1,442,474,793.32 6.9 

350001 
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос 
санхүүжих 

990,000,000.00 - 990,000,000.00 0.0 
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350002 
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос 
санхүүжих 

560,000,000.00 107,525,206.68 452,474,793.32 19.2 

4 
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн 
эхний үлдэгдэл 

- 6,567,668.45 (6,567,668.45)  

5 
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн 
эцсийн үлдэгдэл 

- 4,246,191.00 (4,246,191.00)  

61 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1 1  100.0 

610001 Төсвийн байгууллага 1 1  100.0 

62 АЖИЛЛАГСДЫН ТОО 147 147  100.0 

620001 Удирдах ажилтан 10 10  100.0 

620002 Гүйцэтгэх ажилтан 123 123  100.0 

620003 Үйлчлэх ажилтан 14 14  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/            

Код Үзүүлэлт Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

2 НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН              -     3,619,374,536.18   

21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ              -     3,619,374,536.18   

210 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ              -     3,280,722,756.41   

2101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил              -          62,985,475.00   

210101 Үндсэн цалин              -          62,985,475.00   

2102 
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх 
шимтгэл 

             -            5,556,542.01   

210201 Тэтгэврийн даатгал              -            5,556,542.01   

2104 Хангамж, бараа материалын зардал              -            4,136,490.00   

210401 Бичиг хэрэг              -            1,285,950.00   

210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс              -            2,850,540.00   

2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал              -          88,690,383.18   

210601 Багаж, техник хэрэгсэл              -          88,690,383.18   

2107 Томилолт, зочны зардал              -            2,564,030.00   

210703 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах              -            2,564,030.00   

2108 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний 
төлбөр 

             -        130,919,836.22   

210801 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил 
үйлчилгээний төлбөр хураамж 

             -       130,866,836.22   

210809 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх              -                 53,000.00   

2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал              -     2,985,870,000.00   

210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал              -     2,985,870,000.00   

213 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ              -        338,651,779.77   

2132 Бусад урсгал шилжүүлэг              -        136,927,100.00   

213205 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал              -        136,927,100.00   

26 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг              -        201,724,679.77   

261090 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг              -        201,724,679.77   

13 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР              -     3,614,902,966.18   

1311 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого              -     3,614,902,966.18   

131101 
Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс 
авсан 

             -        492,246,283.18   

131103 
ЗГНХ,ЗДНХөрөнгө,түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй 
нөөц хөрөнгөөс тухайн төсвийн захирагчид 
хуваарилсан 

             -     2,959,480,000.00   

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

             -        121,842,125.00   

131105 
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны 
хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого 

             -         41,334,558.00   
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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 Гадаад харилцааны яамны 2020 оны 
санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг 
Төрийн нарийн бичгийн дарга Н.Анхбаяр 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 төсвийн төлөвлөлт, орлогын төлөвлөгөө, 
төсвийн зарцуулалтын талаар өгсөн зөвлөмжүүдийг менежментийн захидалд тусгасан 
болно. 

Аудитыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-аас 2021 оны 02 дугаар сарын 25–ны хооронд 
Үндэсний аудитын газрын аудитор С.Отгонхорлоо хариуцаж хэрэгжүүлэв. 

Гадаад харилцааны яамны 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн 
тайланг Үндэсний аудитын газарт 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 08/366 дугаар 
бүхий албан бичгээр ирүүлсэн байна. 

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

 
Гадаад харилцааны яам нь “Монгол Улсын аюулгүй байдал, үндэсний хөгжилд олон 

улсын таатай гадаад орчныг бүрдүүлэхэд оршино” гэсэн эрхэм зорилгыг дэвшүүлэн 
ажиллаж байна. 

Тус яам нь эрхэм зорилгоо биелүүлэхдээ “Монгол Улсын гадаад харилцааг үндэсний 
аюулгүй байдлын болон гадаад бодлогын үзэл баримтлалд, тодорхойлсон зарчим, 
чиглэлээр улс орны болон дэлхий дахины улс төр, эдийн засгийн шинэ нөхцөл байдалтай 
уялдуулан тууштай хэрэгжүүлж, үндэсний язгуур эрх ашиг, тогтвортой хөгжлийн зорилгод 
нийцсэн бие даасан, нээлттэй, олон тулгуурт гадаад бодлогыг идэвхтэй явуулах, гадаад 
бодлогын залгамж чанар, нэгдмэл байдлыг эрхэмлэж, Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн 
эрхт байдал, олон улсын хамтын нийгэмлэгт эзлэх байр суурийг бэхжүүлэх, гадаад эдийн 
засгийн хамтын ажиллагааны өргөжүүлэх, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх үйл 
ажиллагааг тууштай явуулах зорилтуудыг удирдлага болгоно” гэж үйл ажиллагааны 
зорилтыг тодорхойлсон байна. 

  Гадаад харилцааны яамны үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлийг дараах байдлаар 
тодорхойлжээ. Үүнд:  

• Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, таатай гадаад орчин бүрдүүлэх, 

• Монгол орны хөгжлийг хангах таатай орчин бүрдүүлэх, 

• Монгол улсын иргэдийн эрх ашиг, бизнесийн ашиг сонирхлыг хилийн чандад 
хамгаалах, 

Гадаад харилцааны яамны санхүүгийн үйл ажиллагаандаа Төсвийн тухай хууль, 
Төрийн болон орон нутгийн тухай хууль, Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон 
улсын стандарт /УСНББОУС/, Сангийн сайдын 2006 оны 388 дугаар тушаалаар баталсан 
“Төсөвт байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар, санхүүгийн тайлан, 
тодруулгын маягт, санхүүгийн тайлан бэлтгэж гаргах аргачлал, “Эдийн засгийн ангилал 
батлах тухай” зэрэг эрх зүйн актуудыг мөрдөж байна.  
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Засгийн газрын 2016 оны “Яамдын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг 
батлах тухай” 3 дугаар тогтоолоор Гадаад харилцааны яамны бүтэц, орон тооны хязгаарыг 
142 байхаар баталсныг Засгийн газрын 2019 оны 65 дугаар тогтоолоор орон тоог 147 
болгосон байна.  

 
Гадаад харилцааны яам нь 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар улс төрийн албан 

тушаалтан 2, төрийн тусгай албан хаагч /дипломат ажилтан/ 113, төрийн захиргааны албан 
хаагч 15, төрийн үйлчилгээний албан хаагч 14, гэрээт ажилтан 2, нийт 147 орон тоотойгоор 
үйл ажиллагаа явуулан ажиллаж ирсэн байна. 

Тайлант хугацаанд байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд мөрддөг хууль, 
тогтоомж, бодлого, журамд дараах өөрчлөлт орсон байна. Үүнд:  

 
Засгийн газрын тогтоолууд 

• Монгол Улсын дипломат, албан гадаад паспорт олгох, эзэмших, хадгалах журам 
батлах тухай /2020 №190/ 

• Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай /2020 №203/ 

• Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам /2020 №206 

• Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам /2020 №216/ 

• Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, 
шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам /2020 №217/ 

• Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, 
ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам /2020 №218/ 
 
Хуулиуд 

• Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль /2020.04.24/ 

• Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хууль /2020.05.07/ 
 

3.3 НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ҮНДСЭН БОДЛОГО, ДОТООД ХЯНАЛТ 

Гадаад харилцааны яамны 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.  

Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын газар нь Гадаад харилцааны яамны 

санхүүгийн үйл ажиллагаанд 2020 онд дотоод хяналт хийгээгүй байна.  

 

3.4. МАТЕРИАЛЛАГ БАЙДАЛ 

Аудитыг төлөвлөх болон гүйцэтгэх үе шатны материаллаг байдлыг АДБОУС 2320 
дагуу тодорхойлсон бөгөөд материаллаг байдлын суурь үзүүлэлтээр 2020 оны жилийн 
эцсийн санхүүгийн үр дүнгийн нийт зардлыг сонгож, эрсдэлийн түвшинг “дунд” гэж үнэлэн 
материаллаг байдлын хувь хэмжээг 1 хувиар тогтоов.  

Төлөвлөлтийн үе шатанд материаллаг байдлын түвшинг 2020 оны санхүүгийн үр 
дүнгийн тайлангийн нийт зардлын 13,749,073.5 мянган төгрөгөөс 1 хувиар буюу 137,490.7  
мянган төгрөгөөр материаллаг байдлыг тооцсоныг гүйцэтгэлийн үе шатанд өөрчлөх 
шаардлагагүй гэж үзлээ.  
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3.5. САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

Гадаад харилцааны яамны 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн байдлын тайлангаарх 
нийт хөрөнгийн дүн өмнөх оноос 529,550.8 мянган төгрөгөөр буюу 4.6 хувиар буурсан байна.  

Хүснэгт 1. Санхүүгийн байдлын тайлангийн үзүүлэлт      
                     /мянган төгрөг/ 

Үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл Өөрчлөлт 

Б 1 2 3=2-1 

Мөнгөн хөрөнгө 11,039.2 4,246.1 -6,793.1 

Авлага 332,037.5 283,882.1 -48,155.4 

Урьдчилгаа 82,266.2 18,980.0 -63,286.2 

Бараа материал 148,986.1 332,135.8 183,149.7 

Үндсэн хөрөнгө 10,873,441.9 10,278,976.2 -594,465.7 

Нийт хөрөнгө 11,447,771.1 10,918,220.3 -529,550.8 

Өр төлбөр 112,133.4 29,277.2 -82,856.2 

Засгийн газрын оролцоо /Эздийн 
өмч/ 

11,335,637.6 10,888,943.1 -446,694.5 

Нийт өр төлбөр ба цэвэр хөрөнгө 
өмчийн дүн 

11,447,771.1 10,918,220.3 -529,550.8 

 

Өмнөх оны үзүүлэлтээс мөнгөн хөрөнгө, авлага, урьдчилж гарсан зардал, бараа 
материал, үндсэн хөрөнгийн дансанд материаллаг өөрчлөлт гарсан байна. Тухайлбал:  

Мөнгөн хөрөнгө дансны үлдэгдэл 4,246.1 мянган төгрөг болж 6,793.1 мянган төгрөгөөр 
буурсан нь кассын үлдэгдэл болон нэмэлт санхүүжилтийн данстын үлдэгдэл буурснаас 
шалтгаалжээ. Энэ нь өмнөх оны кассын үлдэгдлийг тухайн онд татан төвлөрүүлэх зөвлөмж 
өгснийг хэрэгжүүлэн ажилласнаар үлдэгдэл буурсан байна. 

Авлага дансны үлдэгдэл 283,882.1 мянган төгрөг болж 48,155.4 мянган төгрөгөөр 
буурсан нь татаас санхүүжилтийн авлага болон хувь хүмүүсээс авах авлагыг 
барагдуулснаас шалтгаалжээ. Авлага дансны үлдэгдэлд 2009-2014 онуудад үүссэн, он 
удаан жил болсон дэлхийн эдийн засгийн чуулга уулзалтай холбоотой 96,672.1 мянган 
төгрөгийн хувь хүнээс авах авлага 24,137.0 мянган төгрөгийн томилолт, дараа тайлангийн 
авлагууд байна.  

Нийт авлагаас тооцоо нийлсэн актаар баталгаажаагүй 120,809.2 мянган төгрөгийн 
авлага байна. Үүнээс барагдах боломжгүй эрсдэлтэй 24,137.0 мянган төгрөгийн авлага 
байна.  

Урьдчилж гарсан зардлын дансны үлдэгдэл 63,286.2 мянган төгрөгөөр буурсан нь 
“Галт хан” мэдээллийн аюулгүй байдлын программын лицензийн урьдчилгаа төлбөрийн 
тайлант онд ноогдох дүн байна.  

Бараа материалын зардлын дансны үлдэгдэл 332,135.8 мянган төгрөг болж 183,149.7 
мянган төгрөг болж өссөн нь тусгай зориулалтын материал буюу цахим болон энгийн е-
паспорт 193,808.7 мянга, бичиг хэргийн материал 61,390.6 мянга, аж ахуйн материал 
2,134,454.1 мянга, барилгын засварын материал 222,588.6 мянга, бусад хангамжийн 
материал 224,832.8 мянган төгрөгөөр тус тус худалдан авсан байна. 

Үндсэн хөрөнгө дансны үлдэгдэл 10,278,976.0 мянган төгрөг болж 594,465.7 мянган 
төгрөгөөр буурсан нь тайлант оны элэгдлийн зардлаас шалтгаалжээ. Үндсэн хөрөнгийн 
данс урсгал төсвийн хөрөнгөөр бэлтгэсэн 161,054.9 мянган төгрөгийн хөрөнгөөр нэмэгдсэн, 
755,520.6 мянган төгрөгийн элэгдлийн зардлын дүнгээр буурсан байна. 
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Өр төлбөр дансны үлдэгдэл 29,277.2 мянган төгрөг болж 82,856.2 мянган төгрөгөөр 
буурсан нь Дипломат байгууллагын үйлчилгээ эрхлэх газар УТҮГ-т өгөх 58,558.4 мянган 
төгрөгийн шатахууны зардлын өглөгийг барагдуулснаас шалтгаалжээ.  

Өглөгийн дансны үлдэгдэлд тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулаагүй, эзэн 
холбогдогч нь тодорхойгүй, байгууллага, хувь хүмүүст өгөх 29,277.2 мянган төгрөгийн өглөг 
байна. Өглөгийн үлдэгдэлд анхаарал хандуулан барагдуулах арга хэмжээ авч ажиллах 
шаардлагатай байна. 

Засгийн газрын оролцоо дансны үлдэгдэл 10,888,943.1 мянган төгрөг болж 446,694.5 
мянган төгрөгөөр буурсан нь бараа үйлчилгээний бусад зардал өсч тайлант оны үр дүн 
буурснаас шалтгаалжээ.  

Орлого өмнөх оноос 212,845.7 мянган төгрөгөөр буурсан байна. Өмнөх оны 
үзүүлэлтээс материаллаг өөрчлөлт гарсан туслах үйл ажиллагааны орлого covid-19 цар 
тахалтай холбоотойгоор 2,043,403.3 мянган төгрөгөөр буурсан байна.  

Нийт зардал өмнөх оноос 537,406.8 мянган төгрөгөөр өссөн байна. Энэ нь цалингийн 
зардал 441,611.0 мянга, НДШ-ийн зардал 139,895.3 мянга, бараа үйлчилгээний бусад 
зардал 1,837,867.2 мянган төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэнээс голлон 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 үүсвэр, нийт 

зарлагыг тус тус 15,762,421.1 мянган төгрөгөөр, тооцон төлөвлөж, дээд шатны төсвийн 

захирагчид хүргүүлсэн байна. 

Төсвийн захирагчийн хүргүүлсэн төсвийн төслөөс 2,120,977.7 мянган төгрөгөөр 

бууруулж 13,641,443.4 мянган төгрөгөөр баталсан байна. Үүнээс үзэхэд төсвийн захирагч 

төсвийг бодитой төлөвлөөгүй гэж үзэхээр байна. 

Тайлант онд төсвийн захирагчийн хэрэгжүүлэх 2 хөтөлбөрийн хүрээнд 10 арга 
хэмжээг санхүүжүүлэхээр 13,641,443.4 мянган төгрөгийн төсөв баталснаас 12,091,443,4 
мянган төгрөгийг улсын төсвөөс, 560,000.0 мянган төгрөгийг туслах үйл ажиллагааны 
орлогоор, 990,000.0 мянган төгрөгийг олон улсын хамтын ажиллагааны сангийн үндсэн үйл 
ажиллагааны орлогоос төвлөрүүлэн санхүүжүүлэхээр төлөвлөжээ.  

Төсвийн гүйцэтгэл  

Гүйцэтгэлээр улсын төсвөөс 9,470,632.5 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч, үндсэн 
болон туслах үйл ажиллагааны орлого 107,525.2 мянган төгрөг, нийт 9,578,157.7 мянган 
төгрөгийн орлого бүрдүүлж, урсгал үйл ажиллагаанд 7,196,639.4 мянган төгрөгийг зарцуулж 
2,381,518.3 мянган төгрөгийг улсын төсөвт буцаан төвлөрүүлсэн байна.  

Төсвийн нийт зардлын гүйцэтгэл 7,196,639.4 мянган төгрөг буюу 52.7 хувьтай байгаа 
нь цалингийн зардлыг 468,104.8 мянга, байр ашиглалттай холбоотой зардал 261,846.4 
мянга, томилолтын зардлыг 734,076.7 мянга, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний 
төлбөр, хураамж 1,742,629.5 мянга, бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,621,770.5 мянга, 
тэтгэмж урамшуулал, урсгал шилжүүлэг 1,237,279.0 мянган төгрөгөөр тус тус зарцуулаагүй 
үлдсэнтэй холбоотой байна.  

Гадаад харилцааны яам тайлант онд 560,000.0 мянган төгрөгийн төсөвт байгууллагын 

туслах үйл ажиллагааны орлого олж санхүүжихээр батлагдсанаас гүйцэтгэлээр 107,525.2 

мянган төгрөгийн орлогыг бүрдүүлж, 452,474.8 мянган төгрөгөөр батлагдсан төлөвлөгөөг 

тасалсан байна.  
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Улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлого 

 Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуульд зааснаар тайлант онд төсөвт 
байгууллагын өөрийн үйл ажиллагааны 1,550,000.0 мянган төгрөгийн орлого 
төвлөрүүлэхээр батлагдсанаас гүйцэтгэлээр 107,525.2 мянган төгрөгийн орлогыг бүрдүүлж, 
1,442,474.8 мянган төгрөг буюу 93.0 хувиар баталсан төлөвлөгөөг тасалсан байна.  

 

Хүснэгт 2  Төвлөрүүлэх орлого                 /мянган төгрөг/ 

Орлогын төрөл Төлөв Гүйц Зөрүү Хувь 

Туслах үйл ажиллагааны орлого 560,000.0 107,525.2 452,474.8 80.8 

Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 990,000.0 - 990,000.0 0.0 

Төсөвт байгууллагын өөрийн үйл 

ажиллагааны орлогын нийт дүн 1,550,000.0 107,525.2 1,442,474.8 93.0 

 

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. 

Хандив тусламжаар  492,246.2 мянган төгрөг, Засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс 

2,959,480.0 мянга, дээд шатны төсвийн захирагчаас 121,842.1 мянга, үндсэн үйл 

ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого 41,334.5 мянга, нийт 3,614,902.9 мянган 

төгрөгийн орлогыг бүрдүүлжээ.  

Үүнээс цалин, НДШ-д 68,541.9 мянга, хангамж, бараа материалд 4,136.5 мянга, эд 

хогшил, урсгал засварын зардалд 88,690.3 мянга, томилолтын зардалд 2,564.0 мянга, 

бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамжийн зардалд 130,919.8 мянга, 

бараа үйлчилгээний бусад зардалд 2,985,870.0 мянга, нийт 3,417,649.9 мянган төгрөгийг 

зарцуулжээ. Нэмэлт санхүүжилтийн дансны эхний үлдэгдэл 4,471.6 мянган төгрөг байсан 

бол 3,614,902.9 мянган төгрөгийн орлогыг бүрдүүлэн, 3,417,649.9 мянган төгрөгийг 

зарцуулж  үлдэгдэл 201,724.7 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. 
 

Шилэн дансны цахим хуудсанд тайлант хугацаанд мэдээлбэл зохих 144 мэдээллээс 
136 мэдээллийг хугацаанд, 8 мэдээллийг хугацаа хоцроож байршуулсан байна. 
 
3.8. ӨМНӨХ ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

Өмнөх оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар 20,487.0 мянган төгрөгийн зөрчилд 

өгсөн 4 төлбөрийн акт, зөрчлийг арилгах 1 албан шаардлага, 5 зөвлөмж өгсөн. Үүнээс 

төлбөрийг актыг барагдуулж, албан шаардлагын хэрэгжилт 80.0, зөвлөмжийн хэрэгжилт 

90.0 хувьтай байна.   

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

шаардлагын хэрэгжилт 
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                                                                          /мянган төгрөг/ 

  

Хэрэгжүүлээгүй 74,153.4 мянган төгрөгийн 1 зөвлөмжид албан шаардлага хүргүүлэв.  

ГХЯ-тай “ХӨМОТЭ” ХХК нь гэрээ байгуулан “Ёслол хүндэтгэлийн өргөө”-ний барилгын ажил 

2013 оноос баригдаж эхэлсэн ба 2017 онд ашиглалтад ороход бэлэн болсон боловч 

дуусаагүй барилга байгууламж дансанд бүртгэлтэй 4 жил болсон бөгөөд одоогоор улсын 

комисс хүлээн авсан шийдвэр гараагүй, тус компанитай шүүхийн маргаантай, эцэслэн 

шийдвэрлэгдээгүй байна.  

3.9. АУДИТЫН ИЛРҮҮЛЭЛТ 

Аудитаар нийт 2,100.689.3 мянган төгрөгийн алдаа зөрчил илэрснээс, 351,724.3 
мянган төгрөгийн алдааг залруулж, 145,435.3 мянган төгрөгийн зөрчлийг арилгах 2 албан 
шаардлага хүргүүлж, 1,603,529.7 мянган төгрөгийн алдаа, зөрчлийг 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. Аж ахуйн нэгж байгууллага, хувь хүмүүсээс орлогыг 127,724.3 мянган төгрөгийн 
хандив тусламжийг хүлээн авч, мөнгөн гүйлгээний тайланд орлого, зарлагаар хүлээн 
зөвшөөрч бүртгээгүй байсныг залруулав.  

2. Хилийн чандад байгаа монгол иргэдэд туслах сангийн 224,000.0 мянган төгрөгийн 
хөрөнгийн зарцуулалтыг ГХЯ-ны аппаратын тайланд нэгтгэн тайлагнаж, аудит 
хийлгэсэн боловч ТЕЗ-ын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд Хилийн чандад байгаа 
монгол иргэдэд туслах сангийн санхүүгийн тайланг салгаж, нэгтгэсэн байна.  

Зөвлөмж өгөхөөс бусад байдлаар шийдвэрлэсэн алдаа, зөрчил 

Аудитаар илэрсэн залруулагдаагүй 145,435.3 мянган төгрөгийн алдаа, зөрчилд 2 албан 
шаардлага хүргүүллээ. Үүнд: 

1. Тайлант онд 283,882.0 мянган төгрөгийн авлага,  29,277.2 мянган төгрөгийн өглөг 
үүссэнээс 120,809.1 мянган төгрөгийн авлага, 24,626.1 мянган төгрөгийн өглөгийг тооцоо 
нийлсэн актаар баталгаажаагүй байна. 

Шийдвэрлэсэн нь: Зөрчлийг арилгах албан шаардлага хүргүүлсэн. 

2. Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу байгууллагын шилэн дансны цахим хуудсанд 
нийт 5,654,253.4 мянган төгрөгийн 144 мэдээлэл мэдээлэхээс, 136 мэдээллийг хугацаанд 
нь, 8 мэдээллийг хугацаа хоцроож байршуулсан байна. 

Энэ нь Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх заалт, Засгийн газрын 2016 
оны 29 дүгээр тогтоолоор баталсан...журам...-д гэж заасныг тус тус хэрэгжүүлж ажиллаагүй 
байна.   

Үзүүлэлт Өмнөх оны илрүүлэлт Биелэлт Зөрүү 

Тоо Дүн Тоо Дүн Тоо Дүн Хувь 

Акт 4 20,487.0 4 20,487.0 
  

100.0  

Албан шаардлага 1 - 
  

1 -  80.0 

Зөвлөмж 5 97,858.7 4 23,705.3 1 74,153.4  90.0 

Нийт дүн 10 118,345.7 8 44,192.3 2 74,153.4  90.0 
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Шийдвэрлэсэн нь: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах 
албан шаардлага хүргүүллээ. 

Аудитын зөвлөмж  

Аудитаар илэрсэн 1,603,529.7 мянган төгрөгийн алдаа, зөрчилд 3 зөвлөмж өгч, 
менежментийн захидалд тусгав.  

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

ТАТАХУЙЦ БУСАД ЧУХАЛ АСУУДЛУУД 

АНУ-д хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх тухай Засгийн газрын 209 дүгээр тогтоолын 
дагуу ГХЯ хамгаалалтын хувцас/комбинезон/ худалдан авахаар Эксклюкиви Медикал ХХК-
аас 400,000.0 мянган төгрөг, Мөнхийн тун ХХК-аас 1,727,250.0 мянган төгрөгийн худалдан 
авалтыг тус тус хийхдээ холбогдох албан тушаалтны шийдвэр гаргаагүй, шууд гэрээ 
байгуулан гүйцэтгэсэн байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гадаад харилцааны яамны 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн  
санхүүгийн тайлангийн аудит 

САГ-2021/335/СТА-ТШЗ                                                                                                                       23 

4. Менежментийн захидал 

 
Менежментийн захидалд цаашид анхаарвал зохих асуудлыг тэргүүлэх ач холбогдлоор 

нь эрэмбэлэн үзүүлэв. Үүнд: 
 

1.Төсвийн төлөвлөлтэй холбоотой асуудал 

1.1. Илрүүлэлт: 
Олон улсын хамтын ажиллагааны санд үндсэн үйл ажиллагааны орлого төвлөрүүлэн 
зарцуулах эрхтэйгээр 990,000.0 мянган төгрөгийн төсөв төлөвлөн батлуулсан боловч 
зарцуулалт гаргаагүй байгаа нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1-т "төсвийг үр 
ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж, зарцуулах" гэсэнтэй нийцэхгүй байна.  
 
1.2. Эрсдэл:  
Төсвийг үнэн зөв бодитой төлөвлөөгүйгээс үргүй зардал гарах; 
 
1.3. Өгсөн зөвлөмж: Төсвийг үнэн зөв, бодитой төлөвлөж байх; 
 
1.4. Байгууллагаас өгсөн хариу тайлбар: 
 Аудитаар гарсан алдаа, зөрчлийг хүлээн зөвшөөрч зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллана. 

2.Төсвийн орлоготой холбоотой асуудал 

2.1.  Илрүүлэлт: 
ГХЯ-ны төсөвт байгууллагын өөрийн үйл ажиллагааны орлогын төлөвлөгөөг 1,550,000.0 
мянган төгрөгөөр төлөвлөснөөс 1,442,474.8 мянган төгрөгийг орлого тасарсан нь Төсвийн 
тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.1-т "хуулийн дагуу улс, орон нутгийн төсөвт оруулах 
болон тухайн төсвийн байгууллагын өөрийн үйл ажиллагааны орлогыг бүрэн төвлөрүүлэх" 
заалттай нийцэхгүй байна. 
 
2.2.  Эрсдэл: 
Орлогыг бүрэн төвлөрүүлээгүй, төсвийн орлого тасрах, холбогдох хууль журам зааврыг 
хэрэгжүүлж ажиллаагүй байх; 
  
2.3. Өгсөн зөвлөмж: 
Төсвийг үнэн зөв бодитой төлөвлөх, орлогын бүрэн төвлөрүүлэн талаар анхаарч ажиллах; 

2.4. Байгууллагаас өгсөн хариу тайлбар: 
Аудитаар гарсан алдаа, зөрчлийг хүлээн зөвшөөрч зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллана. 
 
3.Зардалтай холбоотой асуудал 

3.1.  Илрүүлэлт: 
Урсгал зардлаас нийт 161,054.9 мянган төгрөгийн үндсэн хөрөнгө бэлтгэсэн нь Төсвийн 
тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5-д "батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу 
зарцуулах" гэсэн заалттай нийцэхгүй байна. 
 
3.2.  Эрсдэл: 
Холбогдох хууль тогтоож зөрчигдөх, батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулаагүй 
байх, төсвийг хэтрүүлэн зарцуулсан байх; 
 
3.3. Өгсөн зөвлөмж: 
Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах, холбогдох хууль тогтоомж хэрэгжүүлэн 
ажиллах; 

3.4. Байгууллагаас өгсөн хариу тайлбар: 
Аудитаар гарсан алдаа, зөрчлийг хүлээн зөвшөөрч зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллана. 
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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 

Олон улсын хамтын ажиллагааны 
санд үндсэн үйл ажиллагааны 
орлого төвлөрүүлэн зарцуулах 
эрхтэйгээр 990,000.0 мянган 
төгрөгийн төсөв төлөвлөн 
батлуулсан боловч зарцуулалт 
гаргаагүй хоёр жил болсон байна. 

990,000.0 
Зөвлөм
ж өгөх 

ТНБ-ийн дарга,               

СЭЗХ-ийн дарга,     

Нягтлан бодогч                                       

 

Н.Анхбаяр 

Х.Алтантуяа  

С.Алтангэрэл 

 

2 

ГХЯ-ны төсөвт байгууллагын 
өөрийн үйл ажиллагааны орлогын 
төлөвлөгөөг 1,550,000.0 мянган 
төгрөгөөр төлөвлөснөөс үндсэн 
үйл ажиллагааны орлого 
990,000.0 мянган төгрөг, туслах 
үйл ажиллагааны орлогын 
төлөвлөгөө 560,000.0 мянган 
төгрөг тус тус батлуулан 
гүйцэтгэлээр 107,525.2 мянган 
төгрөг төвлөрүүлж, 452,474.8 
мянган төгрөгийг орлого тасарсан 
байна. 

452,474.8 
Зөвлөм
ж өгөх 

ТНБ-ийн дарга,               

СЭЗХ-ийн дарга,     

Нягтлан бодогч                                       

 

Н.Анхбаяр 

Х.Алтантуяа  

С.Алтангэрэл 

 

3 

Тайлант онд 283,882.1 мянган 
төгрөгийн авлага,  29,277.2 
мянган төгрөгийн өглөг үүссэнээс 
120,809.2 мянган төгрөгийн 
авлага, 24,626.1 мянган төгрөгийн 
өглөгийг тооцоо нийлсэн актаар 
баталгаажаагүй байна. 

145,435.3 
Албан 

шаардл
ага өгөх 

СЭЗХ-ийн дарга,     

Нягтлан бодогч                                      

 

Х.Алтантуяа  

С.Алтангэрэл 

 

4 
Урсгал зардлаас нийт 161,054.9 
мянган төгрөгөөр үндсэн хөрөнгө 
бэлтгэсэн байна.  

161,054.9 
Зөвлөм
ж өгөх 

ТНБ-ийн дарга,               
Нягтлан бодогч                                       

Н.Анхбаяр 
С.Алтангэрэл 

5 

Шилэн дансны тухай хуулийн 
дагуу байгууллагын шилэн 
дансны цахим хуудсанд нийт 
5,654,253.4 мянган төгрөгийн 144 
мэдээлэл мэдээллээс, 8 
мэдээллийг хугацаа хоцроож 
байршуулсан байна. 

- 
Албан 

шаардл
ага өгөх 

ТНБ-ийн дарга,               

СЭЗХ-ийн дарга,      

 

Н.Анхбаяр 

Х.Алтантуяа   

 

ДҮН 1,748,965.0       

 

 

Шалгагдсан 

байгууллагын нэр: 

2021,02,25 

Огноо: 

Гадаад харилцааны яам 

Аудитын 

нэр: 

2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн 
тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн 

санхүүгийн тайлангийн аудит 

Аудитын код: 

САГ-2021/335/СТА-ТШЗ 

Мянган төгрөг 
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