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2.Аудит хийсэн санхүүгийн тайлан  

 

2.1 Аудит хийсэн санхүүгийн байдлын тайлан  

          /төгрөгөөр/ 

Код Үзүүлэлт Эхний үлдэгдэл Эцсийн үлдэгдэл 

1 ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН 5,263,290,922.34 7,052,899,809.77 

31 МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ 0.00 1,122,948,494.04 

31200 Банкинд байгаа бэлэн мөнгө 0.00 1,122,948,494.04 

31210 Төгрөг 0.00 1,122,948,494.04 

31211 Төрийн сангийн харилцах 0.00 0.00 

31212 Монгол банкин дахь харилцах 0.00 0.00 

31213 Арилжааны банк дахь харилцах 0.00 1,122,948,494.04 

33 АВЛАГА 885,392.00 1,976,189,446.11 

33100 Ажиллагчидтай холбогдсон авлага 885,392.00 0.00 

33200 Төлбөртэй үйлчилгээний авлага 0.00 0.00 

33300 Татаас, санхүүжилтийн авлага 0.00 1,946,629,446.11 

33500 Бусад авлага 0.00 29,560,000.00 

33510 Байгууллагаас авах авлага 0.00 29,560,000.00 

34 УРЬДЧИЛГАА 112,269,616.72 1,063,656,008.50 

34600 Урьдчилж гарсан зардал 112,269,616.72 1,063,656,008.50 

35 БАРАА МАТЕРИАЛ 5,150,135,913.62 2,890,105,861.12 

35100 Түүхий эд материал 1,909,201,351.97 1,379,111,346.57 

35110 Тусгай зориулалттай материал 1,908,643,191.97 1,378,952,346.57 

35130 Эм боох материал 558,160.00 159,000.00 

35400 Хангамжийн материал 3,240,934,561.65 1,510,994,514.55 

35410 Бичиг хэргийн материал 149,941,533.40 49,304,230.00 

35420 Аж ахуйн материал 134,313,260.45 112,812,359.60 

35430 Сэлбэг хэрэгсэл 135,922,875.04 40,290,000.00 

35440 Түлш, шатах тослох материал 0.00 0.00 

35450 Барилгын засварын материал 250,000.00 0.00 

35460 Хүнсний материал 36,649,785.00 0.00 

35470 Бусад хангамжийн материал 2,783,857,107.76 1,308,587,924.95 

2 ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН 5,253,508,269.90 4,718,648,346.25 

39 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ 5,253,508,269.90 4,718,648,346.25 

39100 Газар 0.00 0.00 

39200 Биет хөрөнгө 4,932,752,405.51 4,389,017,747.94 

39201 Барилга, байгууламж, орон сууц 3,542,964,144.19 3,542,964,144.19 

39202 Хуримтлагдсан элэгдэл -165,750,601.04 -295,692,991.64 

39203 Авто-тээврийн хэрэгсэл 0.00 0.00 

39204 Хуримтлагдсан элэгдэл 0.00 0.00 

39205 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) 10,701,766,561.15 11,072,897,489.15 

39206 Хуримтлагдсан элэгдэл -9,335,350,910.66 -10,214,819,343.50 

39207 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 559,688,436.25 704,231,036.25 

39208 Хуримтлагдсан элэгдэл -371,564,951.29 -421,547,497.26 

39214 Бусад үндсэн хөрөнгө 12,880,091.55 12,880,091.55 

39215 Хуримтлагдсан элэгдэл -11,880,364.64 -11,895,180.80 

39216 Дуусаагүй барилга, байгууламж 0.00 0.00 

39217 Ном 0.00 0.00 

39300 Биет бус хөрөнгө 320,755,864.39 329,630,598.31 

39301 Програм хангамж 13,951,820.80 23,897,512.80 

39302 Хуримтлагдсан элэгдэл -13,394,876.41 -14,465,834.49 

39303 Бусад биет бус хөрөнгө 320,198,920.00 320,198,920.00 

3 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН III=I+II 10,516,799,192.24 11,771,548,156.02 
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4 НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР 0.00 1,331,268,546.36 

41 БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР 0.00 1,331,268,546.36 

41200 Богино хугацаат зээлийн өглөг 0.00 183,814,452.32 

41210 Төгрөг 0.00 183,814,452.32 

41217 Санхүүгийн бусад байгууллага 0.00 183,814,452.32 

41300 Өглөг 0.00 1,147,454,094.04 

41360 Бусад өглөг 0.00 1,147,454,094.04 

41361 Байгууллагад төлөх өглөг 0.00 1,126,054,094.04 

41362 Хувь хүмүүст төлөх өглөг 0.00 21,400,000.00 

5 ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН 10,516,799,192.24 10,440,279,609.66 

51 Засгийн газрын хувь оролцоо 10,516,799,192.24 10,440,279,609.66 

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

470,087,565.96 470,087,565.96 

51200 Хуримтлагдсан үр дүн 7,562,061,363.61 7,485,541,781.03 

51210 Өмнөх үеийн үр дүн 4,200,053,616.41 7,562,061,363.61 

51220 Тайлант үеийн үр дүн 3,362,007,747.20 -76,519,582.58 

51300 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү 2,484,650,262.67 2,484,650,262.67 

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

10,516,799,192.24 11,771,548,156.02 
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2.2 Аудит хийсэн санхүүгийн үр дүнгийн тайлан 

           /төгрөгөөр/ 

Код Үзүүлэлт ӨМНӨХ ОН ТАЙЛАНТ ОН 

I YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДYН (I) 31,636,817,405.05 44,244,931,775.11 

11 ТАТВАРЫН ОРЛОГО 0.00 0.00 

110 Орлогын албан татвар 0.00 0.00 

12 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 2,102,161,854.61 6,405,000.00 

120 Нийтлэг татварын бус орлого 2,102,161,854.61 6,405,000.00 

120009 Бусад орлого 835,544.00 0.00 

120017 
Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого - 
Үндсэн хөрөнгө 

147,793,950.31 0.00 

120018 
Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого - Бараа 
материал 

1,953,532,360.30 6,405,000.00 

13 ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО 29,534,655,550.44 44,238,526,775.11 

1310 Улсын төвлөрсөн төсвөөс 23,892,835,600.00 27,029,650,700.00 

131001 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт 23,892,835,600.00 27,029,650,700.00 

1311 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого 5,641,819,950.44 17,208,876,075.11 

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

291,020,645.79 4,342,145,601.30 

131102 Хаагдсан данс 0.00 0.00 

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

5,103,016,866.80 10,967,140,877.81 

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

0.00 356,500,000.00 

131105 
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл 
ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт 
орлого 

247,782,437.85 1,543,089,596.00 

II ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН 28,274,809,657.85 44,111,451,357.69 

21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 28,274,809,657.85 44,111,451,357.69 

210 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 25,874,082,698.18 36,303,770,035.25 

2101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1,884,967,470.23 2,184,110,104.10 

210101 Үндсэн цалин 1,083,354,598.23 1,127,700,400.00 

210102 Нэмэгдэл 721,650,972.00 947,247,604.10 

210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт 79,961,900.00 109,162,100.00 

210104 Урамшуулал 0.00 0.00 

210105 Гэрээт ажлын хөлс 0.00 0.00 

2102 
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд 
төлөх шимтгэл 

40,416,035.80 46,619,200.00 

210201 Тэтгэврийн даатгал 2,311,325.00 1,581,499.33 

210202 Тэтгэмжийн даатгал 12,997.00 116,988.00 

210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 10,398.00 93,590.00 

210204 Ажилгүйдлийн даатгал 2,599.00 23,398.00 

210205 Эрүүл мэндийн даатгал 38,078,716.80 44,803,724.67 
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2103 
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол 
зардал 

201,512,742.16 158,436,358.56 

210301 Гэрэл, цахилгаан 84,867,973.44 98,285,208.44 

210302 Түлш, халаалт 36,853,336.69 30,194,495.74 

210303 Цэвэр, бохир ус 13,385,416.46 5,541,901.58 

210304 Байрны түрээс 66,406,015.57 24,414,752.80 

2104 Хангамж, бараа материалын зардал 475,549,327.61 351,286,195.41 

210401 Бичиг хэрэг 246,241,532.22 181,983,134.40 

210402 Тээвэр, шатахуун 5,826,800.00 0.00 

210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 44,198,389.83 42,605,776.71 

210404 Ном, хэвлэл 0.00 0.00 

210405 
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн 
устгал, ариутгал 

1,840,000.00 1,770,000.00 

210406 
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд 
зүйлс 

177,442,605.56 124,927,284.30 

2105 Нормативт зардал 3,407,694,153.50 3,724,506,438.13 

210501 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 3,946,450.00 22,885,057.00 

210502 Хоол, хүнс 2,439,200.00 7,113,998.00 

210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 3,401,308,503.50 3,694,507,383.13 

2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 3,330,181,540.20 2,688,051,940.67 

210601 Багаж, техник, хэрэгсэл 1,517,435,396.54 1,426,215,900.10 

210602 Тавилга 0.00 0.00 

210603 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 177,822,919.70 90,170,470.53 

210604 Урсгал засвар 1,634,923,223.96 1,171,665,570.04 

2107 Томилолт, зочны зардал 12,554,000.00 11,862,080.00 

210701 Гадаад албан томилолт 0.00 0.00 

210702 Дотоод албан томилолт 12,554,000.00 11,862,080.00 

2108 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, 
үйлчилгээний төлбөр, хураамж 

8,874,994,634.30 9,627,494,490.03 

210801 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил 
үйлчилгээний төлбөр хураамж 

8,503,707,880.74 9,184,754,549.19 

210802 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 240,000.00 0.00 

210803 Даатгалын үйлчилгээ 365,194,965.56 442,380,416.72 

210807 Газрын төлбөр 5,851,788.00 359,524.12 

2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 7,646,212,794.38 17,511,403,228.35 

210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 5,354,559,514.88 16,356,729,041.00 

210902 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 82,374,700.00 94,195,043.70 

210903 Yндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол 2,209,278,579.50 1,060,479,143.65 

213 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 2,400,726,959.67 7,807,681,322.44 

2131 Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг 55,599,996.69 169,509,240.00 

213101 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 0.00 0.00 

213102 Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг 55,599,996.69 169,509,240.00 

2132 Бусад урсгал шилжүүлэг 2,120,766,397.00 7,630,452,248.00 

213204 
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, 
урамшуулал 

194,732,708.00 200,000,000.00 
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213205 
Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, 
урамшуулал 

2,600,000.00 4,475,000.00 

213207 
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн 
мөнгөн тэтгэмж 

1,669,876,961.00 7,151,225,500.00 

213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 253,556,728.00 274,751,748.00 

2133 
Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, 
шилжүүлэг 

224,360,565.98 7,719,834.44 

213303 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 216,733,929.55 7,719,834.44 

213304 Хөрөнгийн 0.00 0.00 

213305 
Нэмэлт санхүүжилт төвлөрүүлэх 
шилжүүлэг 

7,626,636.43 0.00 

III YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ YР ДYН (III)=(I)-(II) 3,362,007,747.20 133,480,417.42 

IV 
YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГЫН 
ДYН 

0.00 0.00 

V 
YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН 
ДYН 

0.00 210,000,000.00 

225001 Yндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз 0.00 210,000,000.00 

VI 
YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ YР ДYН 
(VI)=(III)+(IV)-(V) 

3,362,007,747.20 -76,519,582.58 
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2.3 Аудит хийсэн мөнгөн гүйлгээний тайлан 

/төгрөгөөр/ 

Код Үзүүлэлт ӨМНӨХ ОН ТАЙЛАНТ ОН 

I 
YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН 
ДYН (I) 

30,173,106,076.60 70,339,444,889.42 

11 ТАТВАРЫН ОРЛОГО 0.00 0.00 

12 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 0.00 26,100,918,114.31 

120 Нийтлэг татварын бус орлого 0.00 26,100,918,114.31 

120009 Бусад орлого 0.00 26,100,918,114.31 

13 ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО 30,173,106,076.60 44,238,526,775.11 

1310 Улсын төвлөрсөн төсвөөс 23,892,835,600.00 27,029,650,700.00 

131001 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт 23,892,835,600.00 27,029,650,700.00 

1311 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого 6,280,270,476.60 17,208,876,075.11 

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

425,703,270.79 4,342,145,601.30 

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

4,829,416,866.80 10,967,140,877.81 

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

0.00 356,500,000.00 

131105 
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл 
ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт 
орлого 

1,025,150,339.01 1,543,089,596.00 

II НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 30,118,962,186.60 68,727,312,375.38 

21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 30,118,962,186.60 68,727,312,375.38 

210 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 22,721,120,123.93 59,338,723,606.83 

2101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1,884,261,926.23 2,184,110,104.10 

210101 Үндсэн цалин 1,036,706,900.00 1,127,700,400.00 

210102 Нэмэгдэл 780,586,289.25 947,247,604.10 

210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт 66,968,736.98 109,162,100.00 

2102 
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд 
төлөх шимтгэл 

40,416,035.80 46,619,200.00 

210201 Тэтгэврийн даатгал 2,366,813.50 1,815,475.33 

210202 Тэтгэмжийн даатгал 372,916.00 0.00 

210205 Эрүүл мэндийн даатгал 37,676,306.30 44,803,724.67 

2103 
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол 
зардал 

198,341,062.16 236,058,705.74 

210301 Гэрэл, цахилгаан 83,679,973.44 98,285,208.44 

210302 Түлш, халаалт 36,853,336.69 30,194,495.74 

210303 Цэвэр, бохир ус 9,636,736.46 5,541,901.58 

210304 Байрны түрээс 68,171,015.57 102,037,099.98 

210305 Ашиглалтын зардалд төлсөн /ТӨҮГ/ 0.00 0.00 

2104 Хангамж, бараа материалын зардал 154,939,178.57 174,809,966.71 

210401 Бичиг хэрэг 38,660,830.00 23,756,240.00 
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210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 42,601,018.57 42,605,776.71 

210405 
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн 
устгал, ариутгал 

1,998,730.00 1,770,000.00 

210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 71,678,600.00 106,677,950.00 

2105 Нормативт зардал 2,929,885,030.00 4,162,053,664.00 

210501 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 1,719,810.00 1,251,670,120.00 

210502 Хоол, хүнс 7,873,000.00 7,701,044.00 

210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 2,920,292,220.00 2,902,682,500.00 

2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 2,741,925,031.20 2,017,984,053.00 

210601 Багаж, техник, хэрэгсэл 916,219,576.20 506,599,356.00 

210602 Тавилга 0.00 0.00 

210603 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 123,112,955.00 223,329,220.00 

210604 Урсгал засвар 1,702,592,500.00 1,288,055,477.00 

2107 Томилолт, зочны зардал 12,169,200.00 11,862,080.00 

210701 Гадаад албан томилолт 0.00 0.00 

210702 Дотоод албан томилолт 12,169,200.00 11,862,080.00 

2108 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, 
үйлчилгээний төлбөр, хураамж 

8,969,948,337.00 9,847,616,743.31 

210801 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил 
үйлчилгээний төлбөр хураамж 

8,613,232,500.00 9,186,223,415.19 

210802 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 240,000.00 0.00 

210803 Даатгалын үйлчилгээ 350,624,049.00 661,033,804.00 

210807 Газрын төлбөр 5,851,788.00 359,524.12 

2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 5,789,234,322.97 40,657,609,089.97 

210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 5,684,823,722.97 40,545,730,046.27 

210902 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 104,410,600.00 111,879,043.70 

211 ХҮҮ 0.00 0.00 

213 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 7,397,842,062.67 9,388,588,768.55 

2131 Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг 55,599,996.69 169,509,240.00 

213102 Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг 55,599,996.69 169,509,240.00 

2132 Бусад урсгал шилжүүлэг 7,117,881,500.00 7,621,230,248.00 

213204 
Ажил олгогчоос олгох  бусад тэтгэмж, 
урамшуулал 

200,000,000.00 200,000,000.00 

213205 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 4,500,000.00 4,475,000.00 

213207 
Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн 
мөнгөн тэтгэмж 

6,654,732,800.00 7,141,225,500.00 

213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 258,648,700.00 275,529,748.00 

2133 
Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, 
шилжүүлэг 

224,360,565.98 1,597,849,280.55 

213303 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 216,733,929.55 7,719,834.44 

213304 Хөрөнгийн 0.00 0.00 

213305 Нэмэлт санхүүжилт төвлөрүүлэх шилжүүлэг  7,626,636.43 1,590,129,446.11 

III 
YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН 
ГYЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II) 

54,143,890.00 1,612,132,514.04 
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IV 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН 
ОРЛОГЫН ДYН (IV) 

0.00 0.00 

V 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН 
ЗАРДЛЫН ДYН (V) 

54,143,890.00 489,184,020.00 

22 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 54,143,890.00 489,184,020.00 

2200 Дотоод эх үүсвэрээр 54,143,890.00 489,184,020.00 

225106 
Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан 
зардал 

54,143,890.00 489,184,020.00 

VI 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН 
ГYЙЛГЭЭ (VI)=(IV)-(V) 

-54,143,890.00 -489,184,020.00 

VIII 
НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГYЙЛГЭЭ 
(VIII)=(III)+(VI)+(VII) 

0.00 1,122,948,494.04 

101 
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний 
үлдэгдэл 

0.00 0.00 

10 
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн 
үлдэгдэл 

0.00 1,122,948,494.04 
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2.4 Аудит хийсэн цэвэр хөрөнгө/өмчийн өөрчлөлтийн тайлан 

 
/төгрөгөөр/ 

Код Үзүүлэлт 

Засгийн 
газрын 

оруулсан 
капитал 

Дахин  
үнэлгээний  

нөөц 

Хуримтлагдсан 
дүн 

Засгийн газрын 
хувь оролцооний 

нийт дүн 

1 
2018 оны 12-р 
сарын 31-нээрх 
үлдэгдэл 

470,087,565.96 2,485,403,653.87 4,199,300,225.21 7,154,791,445.04 

2 
Нягтлан бодох 
бүртгэлийн 
бодлогын өөрчлөлт 

0.00 0.00 753,391.20 753,391.20 

3 
Дахин илэрхийлсэн 
үлдэгдэл 

470,087,565.96 2,485,403,653.87 4,200,053,616.41 7,155,544,836.24 

4 
Үндсэн хөрөнгийн 
дахин үнэлгээний 
өсөлт бууралт 

0.00 -753,391.20 0.00 -753,391.20 

9 
Тайлант үеийн үр 
дүн 

0.00 0.00 3,362,007,747.20 3,362,007,747.20 

10 
2019 оны 12-р 
сарын 31-нээрх 
үлдэгдэл 

470,087,565.96 2,484,650,262.67 7,562,061,363.61 10,516,799,192.24 

12 
Нягтлан бодох 
бүртгэлийн 
бодлогын өөрчлөлт 

0.00 0.00 0.00 0.00 

13 
Дахин 
илэрхийлсэн 
үлдэгдэл 

470,087,565.96 2,484,650,262.67 7,562,061,363.61 10,516,799,192.24 

19 
Тайлант үеийн үр 
дүн 

0.00 0.00 -76,519,582.58 -76,519,582.58 

20 
2020 оны 12-р 
сарын 31-наарх 
үлдэгдэл 

470,087,565.96 2,484,650,262.67 7,485,541,781.03 10,440,279,609.66 
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2.5 Аудит хийсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 

           /төгрөгөөр/ 

Код Үзүүлэлт Төлөвлөгөө  Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь 

II 
НИЙТ ЗАРЛАГА БА 
ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН 
ДҮН 

27,029,650,700.00 27,022,146,865.56 -7,503,834.44 99.97 

21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 27,029,650,700.00 27,022,146,865.56 -7,503,834.44 99.97 

210 
БАРАА, АЖИЛ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ЗАРДАЛ 

19,238,766,500.00 19,231,407,377.56 -7,359,122.44 99.96 

2101 
Цалин хөлс болон 
нэмэгдэл урамшил 

2,185,467,700.00 2,184,110,104.10 -1,357,595.90 99.94 

210101 Үндсэн цалин 1,127,700,400.00 1,127,700,400.00 0.00 100.00 

210102 Нэмэгдэл 948,605,200.00 947,247,604.10 -1,357,595.90 99.86 

210103 
Унаа хоолны 
хөнгөлөлт 

109,162,100.00 109,162,100.00 0.00 100.00 

2102 
Ажил олгогчоос 
нийгмийн даатгалд 
төлөх шимтгэл 

46,619,200.00 46,619,200.00 0.00 100.00 

210201 Тэтгэврийн даатгал 10,370,400.00 1,815,475.33 -8,554,924.67 17.51 

210202 Тэтгэмжийн даатгал 1,091,600.00 0.00 -1,091,600.00 0.00 

210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 873,300.00 0.00 -873,300.00 0.00 

210204 Ажилгүйдлийн даатгал 218,300.00 0.00 -218,300.00 0.00 

210205 
Эрүүл мэндийн 
даатгал 

34,065,600.00 44,803,724.67 10,738,124.67 131.52 

2103 
Байр ашиглалттай 
холбоотой тогтмол 
зардал 

239,105,000.00 236,058,705.74 -3,046,294.26 98.73 

210301 Гэрэл, цахилгаан 100,796,700.00 98,285,208.44 -2,511,491.56 97.51 

210302 Түлш, халаалт 30,255,100.00 30,194,495.74 -60,604.26 99.80 

210303 Цэвэр, бохир ус 6,016,100.00 5,541,901.58 -474,198.42 92.12 

210304 Байрны түрээс 102,037,100.00 102,037,099.98 -0.02 100.00 

2104 
Хангамж, бараа 
материалын зардал 

175,041,200.00 174,809,966.71 -231,233.29 99.87 

210401 Бичиг хэрэг 23,756,800.00 23,756,240.00 -560.00 100.00 

210403 
Шуудан, холбоо, 
интернэтийн төлбөр 

42,605,800.00 42,605,776.71 -23.29 100.00 

210405 

Хог хаягдал 
зайлуулах, хортон 
мэрэгчдийн устгал, 
ариутгал 

2,000,000.00 1,770,000.00 -230,000.00 88.50 

210406 
Бага үнэтэй, түргэн 
элэгдэх, ахуйн эд 
зүйлс 

106,678,600.00 106,677,950.00 -650.00 100.00 

2105 Нормативт зардал 4,155,070,600.00 4,155,053,664.00 -16,936.00 100.00 

210501 
Эм, бэлдмэл, 
эмнэлгийн хэрэгсэл 

1,251,683,000.00 1,251,670,120.00 -12,880.00 100.00 

210502 Хоол, хүнс 7,703,000.00 7,701,044.00 -1,956.00 99.97 

210503 
Нормын хувцас, 
зөөлөн эдлэл 

2,895,684,600.00 2,895,682,500.00 -2,100.00 100.00 

2106 
Эд хогшил, урсгал 
засварын зардал 

2,398,451,800.00 2,398,412,573.00 -39,227.00 100.00 

210601 
Багаж, техник, 
хэрэгсэл 

796,003,100.00 795,993,376.00 -9,724.00 100.00 
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210603 
Хөдөлмөр хамгааллын 
хэрэглэл 

223,356,200.00 223,329,220.00 -26,980.00 99.99 

210604 Урсгал засвар 1,379,092,500.00 1,379,089,977.00 -2,523.00 100.00 

2107 
Томилолт, зочны 
зардал 

12,169,200.00 11,862,080.00 -307,120.00 97.48 

210702 
Дотоод албан 
томилолт 

12,169,200.00 11,862,080.00 -307,120.00 97.48 

2108 

Бусдаар 
гүйцэтгүүлсэн ажил, 
үйлчилгээний 
төлбөр, хураамж 

9,849,964,100.00 9,847,616,743.31 -2,347,356.69 99.98 

210801 

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн 
бусад нийтлэг ажил 
үйлчилгээний төлбөр 
хураамж 

9,186,238,200.00 9,186,223,415.19 -14,784.81 100.00 

210803 Даатгалын үйлчилгээ 661,033,900.00 661,033,804.00 -96.00 100.00 

210807 Газрын төлбөр 2,692,000.00 359,524.12 -2,332,475.88 13.36 

2109 
Бараа үйлчилгээний 
бусад зардал 

176,877,700.00 176,864,340.70 -13,359.30 99.99 

210901 
Бараа үйлчилгээний 
бусад зардал 

64,985,500.00 64,985,297.00 -203.00 100.00 

210902 
Хичээл 
үйлдвэрлэлийн 
дадлага хийх 

111,892,200.00 111,879,043.70 -13,156.30 99.99 

213 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 7,790,884,200.00 7,790,739,488.00 -144,712.00 100.00 

2131 
Засгийн газрын 
урсгал шилжүүлэг 

169,510,000.00 169,509,240.00 -760.00 100.00 

213102 
Засгийн газрын гадаад 
шилжүүлэг 

169,510,000.00 169,509,240.00 -760.00 100.00 

2132 
Бусад урсгал 
шилжүүлэг 

7,621,374,200.00 7,621,230,248.00 -143,952.00 100.00 

213204 
Ажил олгогчоос олгох  
бусад тэтгэмж, 
урамшуулал 

200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 100.00 

213205 
Төрөөс иргэдэд олгох 
тэтгэмж, урамшуулал 

4,500,000.00 4,475,000.00 -25,000.00 99.44 

213207 
Тэтгэвэрт гарахад 
олгох нэг удаагийн 
мөнгөн тэтгэмж 

7,141,225,500.00 7,141,225,500.00 0.00 100.00 

213209 
Нэг удаагийн тэтгэмж, 
шагнал урамшуулал 

275,648,700.00 275,529,748.00 -118,952.00 99.96 

III 
ЗАРДЛЫГ 
САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ 
ҮҮСВЭР 

27,029,650,700.00 27,022,146,865.56 -7,503,834.44 99.97 

31 
УЛСЫН ТӨСВӨӨС 
САНХҮҮЖИХ 

27,029,650,700.00 27,022,146,865.56 -7,503,834.44 99.97 

310001 
Улсын төсвөөс 
санхүүжих 

27,029,650,700.00 27,022,146,865.56 -7,503,834.44 99.97 

4 
Мөнгө, түүнтэй 
адилтгах хөрөнгийн 
эхний үлдэгдэл 

0.0 0.0 0.0  

5 
Мөнгө, түүнтэй 
адилтгах хөрөнгийн 
эцсийн үлдэгдэл 

0.0 0.0 0.0  

6 
ТӨСВИЙН БУСАД 
МЭДЭЭЛЛИЙН 
АНГИЛАЛ 

105 105 0 100.00 
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61 
БАЙГУУЛЛАГЫН 
ТОО 

1 1 0 100.00 

62 
АЖИЛЛАГСАДЫН 
ТОО 

105 105 0 100.00 

 

2.6 Аудит хийсэн нэмэлт санхүүжилтийн тайлан 

 
           /төгрөгөөр/ 

                              Үзүүлэлт         Төлөвлөгөө            Гүйцэтгэл 

НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН       17,208,876,075.1 

УРСГАЛ ЗАРДАЛ        17,208,876,075.1  

БАРАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ       15,618,746,629.0  

Бараа үйлчилгээний бусад зардал       15,618,746,629.0  

Бараа үйлчилгээний бусад зардал       15,618,746,629.0  

УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ         1,590,129,446.1  

Олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг         1,590,129,446.1  

Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, төвлөрүүлэх 
шилжүүлэг 

        1,590,129,446.1  

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР       17,208,876,075.1  

Нэмэлт санхүүжилтийн орлого       17,208,876,075.1  

Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс 
авсан хандив, тусламж 

        4,342,145,601.3  

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

      10,967,140,877.8  

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

 356,500,000.0 

Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны 
хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого 

        1,543,089,596.0  

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 Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2020 оны 
санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг 
Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, бригадын генерал Г.Ариунбуян 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, 
батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу үр ашигтай зарцуулах, авлага, өглөгийг тооцоо 
нийлж, барагдуулах талаар өгсөн зөвлөмжүүдийг менежментийн захидалд тусгасан болно. 

Аудитыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-наас 2021 оны 02 дугаар сарын 25–ны 
хооронд Үндэсний аудитын газрын ахлах аудитор Р.Цолмон, гэрээт аудитор М.Ганбаатар 
нар хариуцаж хэрэгжүүлэв. 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн 
тайланг Үндэсний аудитын газарт 2021 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 9/149 дүгээр бүхий 
албан бичгээр ирүүлсэн байна. 

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

Онцгой байдлын ерөнхий газрын үйл ажиллагааны чиглэлийг дараах байдлаар 
тодорхойлжээ. Үүнд:  

1. Гамшгаас хамгаалах эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгож, бодлого 
зохицуулалтыг сайжруулах, үндэсний болон бүс нутаг, олон улсын хэмжээнд 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах түншлэл, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, 

2. Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлж бэхжүүлэх, гамшгаас 
хамгаалах үйл ажиллагаанд шинжлэх ухаан, инновацийг нэвтрүүлэх, 

3. Байгууллагын удирдлагын манлайлал, хүний нөөцийн хөгжлийг хангаж, 
чадавхыг бэхжүүлэх, 

4. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг бүх нийтийн үйл хэрэг болгон, 
иргэд, олон нийтийн гамшгаас хамгаалах мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлж, 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад олон нийтийн оролцоог хангах, 

5. Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн удирдлага зохицуулалтыг сайжруулж, хүч 
хэрэгслийн бэлэн байдлыг дээшлүүлэх, гамшгийн голомтод эрэн хайх, аврах, 
хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох чадавхыг бэхжүүлэх, 

6. Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх 
замаар галын аюулгүй байдлыг хангах, гал түймэртэй тэмцэх тогтолцоог 
бэхжүүлж, хүч хэрэгслийн бэлэн байдлыг сайжруулах, 

7. Улсын нөөцийг удирдлага, зохицуулалтаар хангах, хүмүүнлэгийн тусламжийн 
зохицуулалтыг сайжруулж, гамшгийн дараах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, 

8. Төсөв санхүү, хангалт, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, гамшгаас хамгаалах 
үйл ажиллагаанд дэвшилтэт техник технологийг нэвтрүүлэх, 

9. Гамшгаас хамгаалах хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитыг зохион 
байгуулж гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх. 

 
Тайлант хугацаанд байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд мөрддөг хууль, 

тогтоомж,  бодлого, журамд дараах өөрчлөлт орсон байна. Үүнд: 
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• Коронавируст халдварын /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, 
нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийг 2020 оны 4 
дүгээр сарын 29-нд батлуулав, 

• УИХ-ын 2020 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн чуулганаар Гамшгаас хамгаалах 
тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан, 

• ОБЕГ-ын эд хөрөнгийн бүртгэлийн программыг нэвтрүүлж QR коджуулах ажлыг 
нэвтрүүлсэн,  

• Тусгай үүргийн нислэг болон хилийн боомтуудаар татан авсан 22609 иргэдийг 
тусгаарлах байранд түр байршуулсан 26,093,702.1 мянган төгрөгийн төлбөр тооцоог 
Хаан банкны үйлчилгээтэй холбон цахимжуулсан байна. 

 

3.3. Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн бодлого, дотоод хяналт 
 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын 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.  

Дотоод хяналт шалгалт, аюулгүй байдлын газар 2020 онд Онцгой байдлын ерөнхий 

газрын санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийгээгүй байна. 

 

Дотоод хяналт шалгалт, аюулгүй байдлын газар 2020 оны шилэн дансанд хийсэн 
дотоод аудитаар харьяа салбар нэгжийн 4 байгууллагын шилэн дансны 13 мэдээллийг 
оруулсан байна.   
 

Дотоод хяналт шалгалт, аюулгүй байдлын газрын 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 үйл ажиллагааны 
зардлын дүнг сонгож, эрсдэлийн түвшинг “Дунд” гэж үнэлэн материаллаг байдлын хувь 
хэмжээг 1.0 хувиар тогтоов.  

Төлөвлөлтийн үе шатанд материаллаг байдлын түвшинг 2019 оны санхүүгийн үр 
дүнгийн тайлангийн үйл ажиллагааны үр дүн 28,274,809.7 мянган төгрөгөөс 1.0 хувиар буюу 
282,748.1 мянган төгрөгөөр тооцсоныг гүйцэтгэлийн үе шатанд өөрчлөх шаардлагагүй гэж 
үзлээ.  

3.5. Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүд 

Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн байдлын 
тайлангаарх нийт хөрөнгийн дүн өмнөх оноос 1,254,748.9  мянган төгрөгөөр буюу 11.9 
хувиар өссөн байна. Өмнөх оны үзүүлэлтээс материаллаг өөрчлөлт гарсан мөнгөн хөрөнгө 
1,122,948.5 мянган төгрөг, авлага 1,975,304.0 мянга, өр төлбөр 1,331,268.5 мянган 
төгрөгөөр тус тус өссөн байна.  
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Хүснэгт 1. Санхүүгийн байдлын тайлангийн үзүүлэлт      
                       /мянган төгрөг/ 

Үзүүлэлт 
Эхний 

үлдэгдэл 
Эцсийн 

үлдэгдэл 
Өөрчлөлт 

Б 1 2 3=2-1 

Мөнгөн хөрөнгө 0.0 1,122,948.5 1,122,948.5 

Авлага 885.4 1,976,189.4 1,975,304.0 

Урьдчилгаа 112,269.6 1,063,656.0 951,386.4 

Бараа материал 5,150,135.9 2,890,105.9 -2,260,030.0 

Үндсэн хөрөнгө 5,253,508.3 4,718,648.3 -534,860.0 

Нийт хөрөнгө 10,516,799.2 11,771,548.1 1,254,748.9 

Өр төлбөр 0.0 1,331,268.5 1,331,268.5 

Засгийн газрын оролцоо /Эздийн өмч/ 10,516,799.2 10,440,279.6 -76,519.6 

Нийт өр төлбөр ба цэвэр хөрөнгө 
өмчийн дүн 

10,516,799.2 11,771,548.1 1,254,748.9 

 

Мөнгөн хөрөнгө дансны үлдэгдэл 1,122,948.5 мянган төгрөгөөр өссөн  нь “СOVID-19” 
вирусээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Шадар сайдын 2020 оны 23 дугаар тушаалын 
дагуу гадаад улс орнуудаас ирж байгаа иргэдийг түр тусгаарлах байранд байрлуулах ор 
хоногийн төлбөрийг Хаан банкны 5084538375 тоот дансанд төвлөрүүлж, иргэд аж ахуйн 
нэгж байгууллагуудаас хандивласан мөнгөн хөрөнгө нэмэгдсэнээс шалтгаалжээ.  

Авлага дансны үлдэгдэл 1,976,189.4 мянган төгрөг болж 1,975,304.0 мянган төгрөгөөр 
өссөн нь ЗГ-ын 2020 оны 240 дүгээр тогтоолын зарцуулагдаагүй 815,312.4 мянган төгрөг, 
хандивын 1,131,317.0 мянган төгрөгийн орлогыг тус тус тайлант хугацааны эцэст Сангийн 
яаманд татан төвлөрүүлснээр авлага нэмэгдсэн байна.  

Урьдчилж гарсан зардлын дансны тайлант хугацааны эцсийн үлдэгдэлд Онцгой 
байдлын албаны хувцас бэлтгэхэд зарцуулсан 614,500.0 мянган төгрөг, гэнэтийн осол 
болон тээврийн хэрэгсэл, жолооч нарын даатгалын зардлыг хорогдуулан бүртгэсэн 
320,923.0 мянга, засварын ажлын урьдчилгаанд төлсөн 76,796.2 мянга, санхүүгийн 
түрээсийн гэрээгээр Hyundai Sonata DNB /шуурхай алба/-ны автомашиныг худалдан авахад 
51,436.8 мянган төгрөг тус тус байна.  

Бараа материалын дансны үлдэгдэл 2,890,105.9 мянган төгрөг болж 2,260,030 мянган 
төгрөгөөр буурсан нь тайлант хугацаанд 8,196,907.3 мянган төгрөгийг бусад салбар 
нэгжүүдэд шилжүүлэн олгосноос шалтгаалжээ.  

Үндсэн хөрөнгө дансны үлдэгдэл 4,718,648.3 мянган төгрөг болж 534,860.0 мянган 
төгрөгөөр буурсан нь тайлант хугацааны элэгдлийг хуримтлуулан бүртгэснээс шалтгаалжээ. 
Үндсэн хөрөнгийн данс нь урсгал төсвийн худалдан авалтаар 489,184.0 мянган төгрөг, 
хандив болон үнэ төлбөргүй шилжиж ирсэн 306,435.2 мянган төгрөгийн хөрөнгөөр 
нэмэгдсэн байна.  

Үндсэн хөрөнгө үнэ төлбөргүй шилжүүлсэн 270,000.0 мянган төгрөгийн хөрөнгөөр 
хасагдсан байна.  

Өр төлбөр дансны үлдэгдэл 1,331,268.5 мянган төгрөгөөр өссөн  нь  коронавируст 
халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тусгаарлах байруудаар үйлчилж байгаа 
иргэдийн ор хоногийн төлбөр 1,144,348.5 мянган төгрөг, Ди Би Эм Лизинг ХХК-д төлөх 
автобусны 183,814.5 мянган төгрөг, бусад 3,105.5 мянган төгрөгийг өглөгийг тусгаснаас 
шалтгаалжээ.  

Засгийн газрын оролцоо дансны үлдэгдэл 10,440,279.6 мянган төгрөг болж 76,519.6 
мянган төгрөгөөр буурсан нь тайлант үеийн үр дүн буурснаас  шалтгаалжээ. 
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Тайлант хугацааны санхүүгийн үр дүнгийн тайлангаар нийт орлого өмнөх оноос  
12,608,114.4 мянган төгрөгөөр буюу 39.8 хувиар өссөн байна.  

Нийт зардал өмнөх оноос 15,801,692.1 мянган төгрөгөөр буюу 55.8 хувиар өссөн 
байна. Өмнөх оны үзүүлэлтээс материаллаг өөрчлөлт гарсан COVID-19 цар тахалтай 
холбоотой Засгийн газрын тогтоолуудын дагуу гарсан зарцуулалтууд 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 

30,166,465.8  мянган төгрөгөөр төлөвлөж, дээд шатны төсвийн захирагчид хүргүүлсэн 

байна. 

Төсвийн захирагчийн хүргүүлсэн төсвийн төслөөс 3,136,815.1 мянган төгрөгөөр 

бууруулж 27,029,650.7 мянган төгрөгөөр баталсан байна. Энэ нь их засвар, хөрөнгө 

оруулалтын зардлуудыг бууруулж баталсантай холбоотой байна.  

Төсвийн гүйцэтгэл  

Тайлант онд төсвийн захирагчийн хэрэгжүүлэх 1 хөтөлбөрийн 10 арга хэмжээг 
санхүүжүүлэхээр 27,029,650.7 мянган төгрөгийн төсөв баталж, улсын төсвөөс 
санхүүжүүлэхээр төлөвлөжээ.  

Гүйцэтгэлээр улсын төсвөөс 27,022,146.9 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч урсгал 
үйл ажиллагаанд зарцуулж 7,503.8 мянган төгрөгийг улсын төсөвт буцаан төвлөрүүлсэн 
байна.  

Төсвийн нийт зардлын гүйцэтгэл 99.9 хувьтай байгаа нь цалин хөлс болон нэмэгдэл 
урамшууллын зардлыг 1,357.6 мянган төгрөгөөр, байр ашиглалттай холбоотой тогтмол 
зардлыг 3,046.3 мянга, хангамж бараа материалын зардлыг 231.2 мянга, нормативт 
зардлыг 16.9 мянга, эд хогшил худалдан авах зардлыг 39.2 мянга, томилолт, зочны зардлыг 
307.1 мянга, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөрийг 2,347.4 мянга, бараа 
үйлчилгээний бусад зардлыг 13.3 мянга, урсгал шилжүүлгийн зардлыг 144.7 мянган 
төгрөгөөр тус тус хэмнэсэнтэй холбоотой байна.  

Нийт төсвийн зардлын гүйцэтгэлийг дутуу зарцуулсан нь 1 хөтөлбөрийн 9 арга 
хэмжээ 7,503.8 мянган төгрөгөөр дутуу зарцуулж хэмнэсэн байна.  

Батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, түүний хэтрэлт, хэмнэлтийг орлого, зардлын зүйл тус 
бүрээр харуулсан мэдээллийг энэ тайлангийн 4.5-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. 

Хандив тусламжаар 4,342,661.6 мянган төгрөг, гадаад төсөл хөтөлбөрөөс 338,071.7 
мянга, Засгийн газрын нөөц сангаас 10,967,140.9 мянга,  үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд 
бий болсон нэмэлт орлого 1,561,001.9  мянга, нийт 17,208,876.1 мянган төгрөгийн орлогыг 
бүрдүүлжээ.  

Үүнээс Засгийн газрын тогтоолуудаар 10,151,828.4 мянган төгрөг, нөөцийн барааны 
бүрдүүлэлт болон хувцас хэрэгсэлд 1,542,573.6 мянга, COVID-19 цар тахлын зарцуулалтад 
3,924,344.7 мянга, нийт 15,618,746.7 мянган төгрөгийг зарцуулж үлдэгдэл 1,590,129.4 
мянган төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлжээ. 
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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. 
 

Тайлант хугацаанд оруулбал зохих 173 мэдээллээс хугацаандаа оруулсан 75 
мэдээлэл, хугацаа хоцроосон 92 мэдээлэл, 6 мэдээллийг шилэн дансны цахим хуудсанд 
байршуулаагүй байна. 
 

3.8. Өмнөх зөвлөмжийн хэрэгжилт 
 

Өмнөх оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн 184,691.0 мянган төгрөгийн 

зөрчлийг арилгах 2 албан шаардлагыг биелүүлж, 52,674.3 мянган төгрөгийн 3 зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлж, 1 зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллаагүй байна.   

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

шаардлагын хэрэгжилт 

                                                                                                             /мянган.төг/  

                

3.9. Аудитын илрүүлэлт 

Аудитаар нийт 1,212,691.8  мянган төгрөгийн алдаа зөрчил илэрснээс 320,052.2 
мянган төгрөгийн зөрчилд 5 албан шаардлага хүргүүлж, 892,639.6 мянган төгрөгийн алдаа 
зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байх 4 зөвлөмж өглөө.  

Зөвлөмж өгөхөөс бусад байдлаар шийдвэрлэсэн алдаа, зөрчил 

Аудитаар 320,052.2 мянган төгрөгийн залруулагдаагүй алдаа, зөрчил илэрч албан 
шаардлага хүргүүлж, шилэн данстай холбоотой хуулийн хэрэгжилтийг хангуулаагүй албан 
тушаалтанд хариуцлага тооцох албан шаардлага хүргүүллээ. Үүнд: 

1. Шилэн дансны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасны дагуу тайлант хугацаанд 
оруулбал зохих 173 мэдээллээс хугацаандаа оруулсан 75 мэдээлэл, хугацаа хоцроосон 92 
мэдээлэл, 6 мэдээллийг шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулаагүй байна. Энэ нь 
Шилэн дансны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3-т "Шилэн дансны мэдээллийг энэ 
хуулийн дагуу иргэн олон нийтэд хүргэх үүргийг тухайн зарлага, төлбөрийн даалгаварт 
нэгдүгээр, хоёрдугаар гарын үсэг зурж гүйлгээ хийсэн албан тушаалтан хүлээнэ" гэж 
заасныг хэрэгжүүлж ажиллаагүй байна.  

Шийдвэрлэсэн нь: Албан шаардлага өгөх. 

2. ОБЕГ "Монгол Хьюндай автоматив" ХХК-тай 92,000.0 мянган төгрөгийн санхүүгийн 
түрээсийн гэрээ байгуулж, Hyundai Sonata DNB /шуурхай алба/-ны автомашиныг холбогдох 
газрын зөвшөөрөлгүй худалдан авсан байна. Энэ нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.4.7 "төрөөс хэрэгжүүлэх аливаа үйл ажиллагаа, хөтөлбөр, арга хэмжээ, татвар 
ногдуулалт, эсхүл хөнгөлөлт, баталгаа, зээл, өр төлбөр, санхүүгийн үйл ажиллагаа, 

Үзүүлэлт 

Өмнөх оны 
илрүүлэлт 

Биелэлт Зөрүү 

Тоо Дүн Тоо Дүн Тоо Дүн Хувь 

Акт  - -   - -   - -   - 

Албан шаардлага 2   184,691.0  2 184,691.0   - 0.0   0.0 

Зөвлөмж 4 52,674.3  3 52,674.3   1  0.0   0.0  

Нийт дүн 6  237,365.3 5  237,365.3  -  0.0  0.0  
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болзошгүй өр төлбөр, тэдгээрийн үр дүн нь өнөө болон ирээдүй үеийн хооронд тэгш бус 
байдал үүсгэхгүй байх", 6 дугаар зүйлийн 6.4.8-д "төсвийг зохистой удирдаж авлага, өр 
төлбөр үүсгэхгүй байх" гэсэн заалтуудыг хэрэгжүүлж ажиллаагүй байна. 

Шийдвэрлэсэн нь: Албан шаардлага өгөх. 

3. Тайлант хугацаанд ОБЕГ Монголын улаан загалмай нийгэмлэгтэй хамтран 
ажиллах сургалт зохион байгуулах нэмэлт гэрээ байгуулсан байна. Гэвч дээрх байгууллага 
сургалт зохион байгуулаагүй байхад тус байгууллагад 50,000.0 мянган төгрөгийг шилжүүлж 
бусдаар гүйцэтгүүлэх арга хэмжээний зардлаар бүртгэсэн байна. Энэ нь Нягтлан бодох 
бүртгэлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.3.холбогдох олон улсын стандарт, эрх 
бүхий төрийн байгууллагаас баталсан нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт, журам, заавар, 
энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан зарчмыг баримтлан нягтлан бодох бүртгэл хөтөлж, 
санхүүгийн тайлан гаргах гэсэн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллаагүй байна.     

Шийдвэрлэсэн нь: Албан шаардлага өгөх. 

4. Шадар сайдын 2020 оны 37, 54, 65, 73 дугаар тушаалаар нийт 178,052.2 мянган 
төгрөгийн зардлыг батлагдсан төсвийн багцаас санхүүжүүлэхээр заасныг зөрчин 
байгууллага, иргэдийн хандивын хөрөнгөөс зарцуулсан байна. Энэ нь Төсвийн тухай 
хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1-д "Төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж, 
зарцуулах" гэсэн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллаагүй байна. 

Шийдвэрлэсэн нь: Албан шаардлага өгөх. 

5. Урьд оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар ОБЕГ-ын аппаратын санхүүгийн үйл 
ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт хийх талаар өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлээгүй байна. 
Энэ нь Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.6-д "Дотоод аудитын үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх" гэж заасныг хэрэгжүүлж ажиллаагүй байна. 

Шийдвэрлэсэн нь: Албан шаардлага өгөх. 

Аудитын зөвлөмж  

Аудитаар илэрсэн 892,639.6 мянган төгрөгийн алдаа, зөрчилд 4 зөвлөмж өгч, 
менежментийн захидалд тусгав.  

3.10. Балансын дараах үйл явдал болон дараагийн аудитаар авч үзэх 
анхаарал татахуйц бусад чухал асуудлууд 

Онцгой байдлын ерөнхий газар тайлант онд нийт 48,934.1 мянган төгрөгийн 
засварын ажлын гэрээг дүгнэж, акт үйлдээгүй байгаа нь гэрээгээр гүйцэтгэж байгаа ажлын 
хяналтыг бууруулж, хариуцлагыг сулруулж байгаа нь анхаарал татахуйц асуудал байна. 

 
 Нягтлан бодогч нарын ажлын ачаалал жигд бус, ажлын хариуцлага сул, хариуцсан 
ажлаа бүрэн гүйцэтгэж чадахгүй байгаа зэрэг байдал нь аудитыг гүйцэтгэхэд цаг хугацаа их 
шаардагдах, хүндрэл бэрхшээлтэй байв.  

Ковид-19 цар тахлын улмаас бүх нийтийн бэлэн байдал зарласантай холбоотойгоор 
ажлын тусгай горимоор ажилласан нь аудитыг гүйцэтгэх үе шатанд анхан шатны 
баримтуудыг хамруулах, тайлбар тодруулга авах, нотлох баримтуудыг бүрдүүлэх зэрэг 
горим, сорилыг бүрэн хэрэгжүүлэх нөхцөл байдал хязгаарлагдмал байсныг дараагийн 
аудитаар анхаарах нь зүйтэй.  
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4. Менежментийн захидал 

 
Менежментийн захидалд цаашид анхаарвал зохих асуудлыг тэргүүлэх ач холбогдлоор нь 
эрэмбэлэн үзүүлэв. Үүнд: 
 
1.Авлагын данстай холбоотой асуудал 

1.1.  Илрүүлэлт: 
 
Сангийн яамнаас авах татаас санхүүжилтийн 365,500.0 мянган төгрөгийн авлагыг тооцоо 
нийлж баталгаажуулаагүй байна. 

1.2.  Эрсдэл: 
 
Тооцоо нийлж баталгаажуулаагүйгээс санхүүгийн тайланд харилцагч байгууллагуудын 
тооцоо буруу илэрхийлэгдэх. 

1.3. Өгсөн зөвлөмж: 

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.5-д ".дансны өглөг, авлага 
ба төлбөрийн тооцоог хянах, ажил, гүйлгээг гарахаас нь өмнө хянан, баталгаажуулах",  
20.2.6-д "...бэлтгэн нийлүүлэгч, худалдан авагчтай тооцоо хийж, үлдэгдлийг 
баталгаажуулах, баримтжуулах ажлыг зохион байгуулах, удирдах" гэж заасныг хэрэгжүүлж 
ажиллах. 
 
1.4. Байгууллагаас өгсөн хариу тайлбар: 
 
Зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллана. 
 
2. Өглөгийн данстай холбоотой асуудал 

2.1.  Илрүүлэлт: 
 
Коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тусгаарлах байруудаар үйлчилж 

байгаа ААН-үүдтэй ор хоногийн төлбөрийн 201,414.6 мянган төгрөгийн өглөгийг тооцоо 

нийлээгүй байна. 

2.2.  Эрсдэл: 
 
Тооцоо нийлж баталгаажуулаагүйгээс санхүүгийн тайланд харилцагч байгууллагуудын 
тооцоо буруу илэрхийлэгдэх. 

2.3. Өгсөн зөвлөмж: 
 

Энэ нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2.5-д ".дансны өглөг, 
авлага ба төлбөрийн тооцоог хянах, ажил, гүйлгээг гарахаас нь өмнө хянан, 
баталгаажуулах",  20.2.6-д "...бэлтгэн нийлүүлэгч, худалдан авагчтай тооцоо хийж, 
үлдэгдлийг баталгаажуулах, баримтжуулах ажлыг зохион байгуулах, удирдах" гэж заасныг 
хэрэгжүүлж ажиллах. 
 
2.4. Байгууллагаас өгсөн хариу тайлбар: 
 
Зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллана. 
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3.Зардлын данстай холбоотой асуудал 

3.1.  Илрүүлэлт: 
 
Тайлант онд сургалт семинар зохион байгуулахад 46,207.6 мянга, урсгал засвар хийхэд 
238,525.9 мянга, тавилга эд хогшил худалдан авахад 40,991.5 мянган төгрөг, нийт 325,725.0 
мянган төгрөгийг тус тус зарцуулсан байна.   
 
3.2.  Эрсдэл: 
 
Холбогдох дээд байгууллагын тушаал, шийдвэрийг хэрэгжүүлээгүйгээс үргүй зардал гарах. 
 
3.3. Өгсөн зөвлөмж: 
 
ЗГ-ын 2020 оны 114 дүгээр тогтоолын 3.4-т заасан төсвийн урсгал зардлаас гадаад албан 
томилолт, сургалт семинар зохион байгуулах, тавилга эд хогшил худалдан авах, хичээл 
үйлдвэрлэлийн дадлага хийх, цалин хөлснөөс бусад бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 
үйлчилгээний төлбөр, бараа үйлчилгээний бусад зардлын санхүүжилтийг зогсоох гэсэн 
зардлыг санхүүжилтийг түр зогсоох гэсэн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. 

3.4. Байгууллагаас өгсөн хариу тайлбар: 
 
Зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллана. 
 
4.Бүтэц зохион байгуулалттай холбоотой асуудал 

4.1.  Илрүүлэлт: 
 
ОБЕГ-ын Ар тал хангалт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэст ажиллаж байгаа 9 албан хаагчдын 
ажлын ачаалал харилцан адилгүй зарим албан хаагчид хэд хэдэн давхар ажил эрхэлдгээс 
ажлын бүтээмж, хариуцлага сул байна. 
 
4.2.  Эрсдэл: 
 
Ажилчидын ажлын ачааллыг жигдрүүлээгүйгээс ажлын хариуцлага алдагдах. 
 
4.3. Өгсөн зөвлөмж: 
 
Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.9 -д "Төсвийн шууд захирагч дээд шатны 
төсвийн захирагчийн зөвшөөрснөөр үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх, чиг үүргийн 
давхардлыг арилгах, ажлын ачааллыг нягтруулах, бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор 
байгууллагын дотоод зохион байгуулалтын бүтцийг батлагдсан орон тооны хязгаар, 
төсвийн хүрээнд шинэчлэн тогтоох" гэсэн заалтыг хэрэгжүүлж ажиллах. 

4.4. Байгууллагаас өгсөн хариу тайлбар: 
 
 

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 
байгууллагаас 

гаргасан 
шийдэл 

Алдаа, зөрчилтэй асуудал гаргасан 
албан тушаалтны 

Нэр Албан тушаал Овог нэр 

  1 2 3 4 5 

1 

Шилэн дансны тухай хуулийн 
6 дугаар зүйлд заасны дагуу 
тайлант хугацаанд оруулбал 
зохих 173 мэдээллээс 
хугацаандаа оруулсан 75 
мэдээлэл, хугацаа хоцроосон 
92 мэдээлэл, 6 мэдээллийг 
шилэн дансны цахим 
хуудсанд байршуулаагүй 
байна. 

0.0 
 Албан 

шаардлага  

Хангалтын 
хэлтсийн дарга 
Мэргэжилтэн 
 

 
Д.Болорцэцэг 
Ц.Онон 
 

2 

ОБЕГ "Монгол Хьюндай 
автоматив" ХХК-тай 92,000.0 
мянган төгрөгийн санхүүгийн 
түрээсийн гэрээ байгуулж, 
Hyundai Sonata DNB 
/шуурхай алба/-ны 
автомашиныг холбогдох 
газрын зөвшөөрөлгүй 
худалдан авсан байна. 

92,000.0 
Албан 

шаардлага  

Санхүү, 
хангалт,хөрөнгө 
оруулалтын 
газрын дарга 
Санхүү хөрөнгө 
оруулалтын 
хэлтсийн дарга, 
ерөнхий нягтлан 
бодогч 

Я.Гантөмөр 
Г.Бат-Эрдэнэ 

3 

Монголын улаан загалмай 
нийгэмлэгтэй хамтран 
ажиллах 50,000.0 мянган 
төгрөгийн сургалт зохион 
байгуулах нэмэлт гэрээ 
байгуулж гэрээгээр хүлээсэн 
үүргээ хэрэгжүүлээгүй 
байхад зардлаар 
тайлагнасан 

50,000.0 
Албан 

шаардлага  

Санхүү, хангалт, 
хөрөнгө 
оруулалтын 
газрын дарга  
Санхүү хөрөнгө 
оруулалтын 
хэлтсийн дарга, 
ерөнхий нягтлан 
бодогч 

Я.Гантөмөр 
Г.Бат-Эрдэнэ 

4 

Шадар сайдын 2020 оны 37, 
54, 65, 73 дугаар тушаалаар 
нийт 178,052.2 мянган 
төгрөгийн зардлыг 
батлагдсан төсвийн багцаас 
санхүүжүүлэхээр заасныг 
зөрчин байгууллага, 
иргэдийн хандивын 
хөрөнгөөс зарцуулсан байна. 

178,052.2 
Албан 

шаардлага  

Санхүү хөрөнгө 
оруулалтын 
хэлтсийн дарга, 
ерөнхий нягтлан 
бодогч 
Мэргэжилтэн 

Г.Бат-Эрдэнэ 
Д.Байгалмаа 

5 

Урьд оны санхүүгийн 
тайлангийн аудитаар ОБЕГ-
ын аппаратын санхүүгийн 
үйл ажиллагаанд дотоод 
хяналт шалгалт хийх талаар 
өгсөн зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлээгүй байна. 

0.0 
Албан 

шаардлага 

Хяналт 
шинжилгээ, 
үнэлгээ, аюулгүй 
байдлын 
хэлтсийн дарга 
Ахлах 
мэргэжилтэн 

Б.Батболд 
Б.Нямдорж 

 

Шалгагдсан 

байгууллагын нэр: 

2020 

Огноо: 

ОБЕГ-ын 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн 
тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудит 

 

Аудитын 

нэр: 
2020 оны санхүүгийн  аудитын тайлан 

Аудитын код: 

САГ-2021/337/СТА-ТШЗ 

Мянган төгрөг 
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6 

Сангийн яамнаас авах татаас 
санхүүжилтийн 365,500.0 
мянган төгрөгийн авлагыг 
тооцоо нийлж 
баталгаажуулаагүй байна. 

365,500.0 Зөвлөмж 

Санхүү хөрөнгө 
оруулалтын 
хэлтсийн дарга, 
ерөнхий нягтлан 
бодогч 
Мэргэжилтэн 

Г.Бат-Эрдэнэ 
Д.Байгалмаа 

7 

Коронавируст халдвараас 

урьдчилан сэргийлэх 

зорилгоор тусгаарлах 

байруудаар үйлчилж байгаа 

ААН-үүдтэй ор хоногийн 

төлбөрийн 201,414.6 мянган 

төгрөгийн өглөгийг тооцоо 

нийлээгүй байна. 

201,414.6 Зөвлөмж 

Санхүү хөрөнгө 
оруулалтын 
хэлтсийн дарга, 
ерөнхий нягтлан 
бодогч 
Ахлах 
мэргэжилтэн  
 

Г.Бат-Эрдэнэ 
Н.Бадамханд 
 

8 

Тайлант онд сургалт семинар 
зохион байгуулахад 46,207.6 
мянга, урсгал засвар хийхэд 
238,525.9 мянга, тавилга эд 
хогшил худалдан авахад 
40,991.5 мянган төгрөг, нийт 
325,725.0 мянган төгрөгийг 
тус тус зарцуулсан байна.   

325,725.0 Зөвлөмж 

 
Санхүү хөрөнгө 
оруулалтын 
хэлтсийн дарга, 
ерөнхий нягтлан 
бодогч 
Ахлах 
мэргэжилтэн  
 

Г.Бат-Эрдэнэ 
Ц.Бямбацогт  
 

9 

ОБЕГ-ын Ар тал хангалт, 
хөрөнгө оруулалтын хэлтэст 
ажиллаж байгаа 9 албан 
хаагчдын ажлын ачаалал 
харилцан адилгүй зарим 
албан хаагчид хэд хэдэн 
давхар ажил эрхэлдгээс 
ажлын бүтээмж, хариуцлага 
сул байна. 
 

0.0 Зөвлөмж 

Санхүү, хангалт, 

хөрөнгө 

оруулалтын 

газрын дарга  

Санхүү хөрөнгө 

оруулалтын 

хэлтсийн дарга, 

ерөнхий нягтлан 

бодогч 

 

Я.Гантөмөр 

Г.Бат-Эрдэнэ 

 

ДҮН 1,212,691.8       
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