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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 санхүүгийн 

тайлан 

/төгрөгөөр/ 

Дансны 
код 

Балансын зүйл Эхний үлдэгдэл 
Эцсийн 

үлдэгдэл 

1 ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН 870,454,935.22  954,619,238.15  

35    БАРАА МАТЕРИАЛ 870,454,935.22  954,619,238.15  

351       Түүхий эд материал 760,612,222.15  797,410,908.51  

35110            Тусгай зориулалттай материал 307,540,404.50  160,787,626.00  

35130            Эм боох материал 453,071,817.65  636,623,282.51  

354       Хангамжийн материал 109,842,713.07  157,208,329.64  

35410            Бичиг хэргийн материал 3,715,718.00  5,997,070.00  

35420            Аж ахуйн материал 71,284,607.12  90,665,691.12  

35430            Сэлбэг хэрэгсэл 5,692,560.00  3,762,560.00  

35440            Түлш, шатах тослох материал 7,249,068.19  27,873,000.76  

35450            Барилгын засварын материал 12,490,675.00  11,082,685.00  

35470            Бусад хангамжийн материал 9,410,084.76  17,827,322.76  

2 ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН 3,566,380,587.22  4,626,297,534.36  

39    ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ 3,566,380,587.22   4,626,297,534.36  

392       Биет хөрөнгө 2,813,699,274.66  3,875,739,971.86  

39201                Барилга, байгууламж, орон сууц 1,895,666,168.00  1,970,307,124.00  

39202                Хуримтлагдсан элэгдэл  (136,839,673.16)  (267,524,266.52) 

39203                Авто-тээврийн хэрэгсэл 991,975,414.00  1,842,385,395.80  

39204                Хуримтлагдсан элэгдэл  (292,937,440.57)  (360,762,577.86) 

39205                Машин тоног төхөөрөмж (компьютер) 2,063,663,005.07  2,511,540,367.07  

39206                Хуримтлагдсан элэгдэл (1,801,323,459.27) (1,899,391,817.43) 

39207                Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 269,745,496.88  273,230,425.01  

39208                Хуримтлагдсан элэгдэл (176,250,236.29) (194,044,678.21) 

39214                Бусад үндсэн хөрөнгө             446,551.76              446,551.76  

39215                Хуримтлагдсан элэгдэл  (446,551.76) (446,551.76) 

393       Биет бус хөрөнгө 752,681,312.56  750,557,562.50  

39301                Программ хангамж 25,880,567.10         18,444,567.10  

39302                Хуримтлагдсан элэгдэл (22,924,004.54)  (17,611,754.60) 

39303                Бусад биет бус хөрөнгө 749,724,750.00  749,724,750.00  

3 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН III=I+II 4,436,835,522.44  5,580,916,772.51  

5 ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН 4,436,835,522.44  5,580,916,772.51  

51    Засгийн газрын хувь оролцоо 4,436,835,522.44  5,580,916,772.51  

511 
   Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн 
газрын сан/ орон нутгийн сан 2,698,660,655.49  2,698,660,655.49  

51106         Эздийн өмчийн бусад хэсэг   2,698,660,655.49  2,698,660,655.49  

512       Хуримтлагдсан үр дүн 432,956,536.65  1,580,087,586.72  

51210            Өмнөх үеийн үр дүн  (170,138,872.15) 436,006,336.65  

51220            Тайлант үеийн үр дүн 603,095,408.80  1,144,081,250.07  

51300         Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү 1,305,218,330.30  1,302,168,530.30  

6 
ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН 
ДҮН VI=IV+V 4,436,835,522.44  5,580,916,772.51  
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2.2 Аудит хийсэн санхүүгийн үр дүнгийн тайлан 
 

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

тайлан 

/төгрөгөөр/ 

Дансны 

код 
Үзүүлэлт Өмнөх он Тайлант он 

1 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДYН (I) 4,383,780,180.13  6,830,200,645.49  

11  ТАТВАРЫН ОРЛОГО                         -                             -    

120     Нийтлэг татварын бус орлого 1,883,108,950.13  2,821,535,083.10  

13  ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО 2,500,671,230.00  4,008,665,562.39  

1310     Улсын төвлөрсөн төсвөөс 2,246,157,300.00  2,887,763,500.00  

1311    Нэмэлт санхүүжилтийн орлого   254,513,930.00  1,120,902,062.39  

131103 

      ЗГНХ,ЗДНХөрөнгө,түүнтэй адилтгах 

ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөөс тухайн төсвийн 

захирагчид хуваарилсан хөрөнгө                         -    

            

962,000.00  

131104 

      Дээд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт 

тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн 

захирагчид хуваарилсан хөрөнгө     75,169,500.00    909,695,331.49  

134003 
       Нийгмийн даатгалын сангаас эмнэлгүүдэд 

олгох санхүүжилт     

2 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН 2,746,532,213.33  4,383,704,580.34  

21   УРСГАЛ ЗАРДАЛ  2,746,532,213.33  4,383,704,580.34  

210     БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 2,570,643,673.50  3,941,407,942.10  

2101       Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1,313,940,367.26  1,995,292,691.31  

210101           Үндсэн цалин   801,480,358.80     887,333,014.55  

210102           Нэмэгдэл   311,239,008.46    819,506,776.76  

210103           Унаа хоолны хөнгөлөлт   118,965,600.00    118,965,000.00  

2102 
      Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх 

шимтгэл   182,642,845.90    265,320,873.93  

210201           Тэтгэврийн даатгал   117,399,450.47    185,425,073.93  

210202           Тэтгэмжийн даатгал    10,639,117.14      15,979,200.00  

210203           ҮОМШӨ-ний даатгал     26,006,284.16      28,762,500.00  

210204           Ажилгүйдлийн даатгал      2,752,100.00        3,195,800.00  

2103 
      Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол 

зардал     68,758,810.98      66,070,500.00  

210301         Гэрэл, цахилгаан     35,548,826.00      33,937,332.13  

210302         Түлш, халаалт     28,385,325.01      27,531,102.26  

210303         Цэвэр, бохир ус      4,824,659.97        4,602,065.61  

2104       Хангамж, бараа материалын зардал     92,685,115.93     126,507,366.65  

210401         Бичиг хэрэг     15,092,958.00        6,851,568.00  

210402         Тээвэр, шатахуун     62,093,130.00       73,246,179.61  

2105      Нормативт зардал   416,450,609.51     744,672,339.64  

210501          Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл   396,505,559.51     721,882,339.64  

210502          Хоол, хүнс     19,813,400.00      20,700,000.00  

210503          Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл        131,650.00        2,090,000.00  

2106      Эд хогшил, урсгал засварын зардал     18,704,390.00       31,311,988.00  

210603          Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл      1,333,185.00        1,526,700.00  
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210604          Урсгал засвар     17,371,205.00      29,785,288.00  

2108 
     Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний 

төлбөр, хураамж     43,945,243.00    152,300,440.87  

210801 
         Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил 

үйлчилгээний төлбөр хураамж      9,546,500.00     124,393,748.87  

210802          Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох                         -          2,475,000.00  

210803          Даатгалын үйлчилгээ      1,555,000.00        1,710,152.00  

210804          Тээврийн хэрэгслийн татвар     1,182,200.00        1,300,400.00  

210805          Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо        253,000.00           319,000.00  

210806          Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ     7,827,400.00        6,372,400.00  

210807          Газрын төлбөр      6,393,879.00        6,388,680.00  

210808 
         Банк, санхүүгийн байгууллагын 

үйлчилгээний хураамж         198,164.00           178,000.00  

2109      Бараа үйлчилгээний бусад зардал   397,937,190.92     523,932,047.70  

213   УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ   175,888,539.83     442,296,638.24  

213209        Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал     34,006,870.00     359,793,906.90  

225 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДYН 1,024,126,558.00  1,302,414,815.08  
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2.3 Аудит хийсэн мөнгөн гүйлгээний тайлан  
 

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

тайлан 

  /Төгрөгөөр/ 

Дансны 

код 
Үзүүлэлт Өмнөх он Тайлант он 

  YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ     

1 
YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН 

ДYН (1) 2,510,974,267.90  4,018,752,757.39  

12    ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО      10,303,037.90       10,087,195.00  

120       Нийтлэг татварын бус орлого     10,303,037.90       10,087,195.00  

120004         Төсөв байгууллагын өөрийн орлого     10,303,037.90       10,087,195.00  

1200042 
             Туслах үйл ажиллагааны орлогоос 

санхүүжих     10,303,037.90       10,087,195.00  

13  ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО 2,500,671,230.00  4,008,665,562.39  

1310       Улсын төвлөрсөн төсвөөс 2,246,157,300.00  2,887,763,500.00  

131001           Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт 2,246,157,300.00  2,887,763,500.00  

1311       Нэмэлт санхүүжилтийн орлого   254,513,930.00  1,120,902,062.39  

131101 
        Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус 

этгээдээс авсан хандив, тусламж  164,858,560.00    136,304,730.00  

131103 

         ЗГНХ,ЗДНХөрөнгө,түүнтэй адилтгах 

ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөөс тухайн төсвийн 

захирагчид хуваарилсан хөрөнгө                            -             962,000.00  

131104 

         Дээд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт 

тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн 

захирагчид хуваарилсан хөрөнгө     75,169,500.00    909,695,331.49  

131105 
         Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл 

ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого      14,485,870.00       73,940,000.90  

2 
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 

(2) 2,447,672,767.90  3,978,826,057.39  

21    УРСГАЛ ЗАРДАЛ  2,447,672,767.90  3,978,826,057.39  

210 
      БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 

ЗАРДАЛ 2,267,304,228.07  3,536,529,419.15  

2101       Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1,313,940,367.26  1,995,292,691.31  

210101            Үндсэн цалин   801,480,358.80    887,333,014.55  

210102            Нэмэгдэл  311,239,008.46    819,506,776.76  

210103            Унаа хоолны хөнгөлөлт   118,965,600.00    118,965,000.00  

210104            Урамшуулал    82,255,400.00   169,487,900.00  

2102 
     Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх 

шимтгэл  182,642,845.90    265,320,873.93  

210201           Тэтгэврийн даатгал   117,399,450.47    185,425,073.93  

210202           Тэтгэмжийн даатгал    10,639,117.14     15,979,200.00  

210203           ҮОМШӨ-ний даатгал    26,006,284.16     28,762,500.00  

210204           Ажилгүйдлийн даатгал      2,752,100.00        3,195,800.00  

210205           Эрүүл мэндийн даатгал    25,845,894.13      31,958,300.00  

2103 
      Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол 

зардал    74,304,810.98      66,070,500.00  

210301          Гэрэл, цахилгаан    35,548,826.00      33,937,332.13  

210302          Түлш, халаалт    28,385,325.01      27,531,102.26  

210303          Цэвэр, бохир ус      4,824,659.97       4,602,065.61  

210304          Байрны түрээс      5,546,000.00                          -    
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2104       Хангамж, бараа материалын зардал    82,536,020.93    122,579,929.04  

210401           Бичиг хэрэг    13,772,580.00        7,696,930.00  

210402           Тээвэр, шатахуун    52,797,326.00  95,188,200.00  

210403           Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 4,848,114.93  4,676,799.04  

210405 
          Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн 

устгал, ариутгал 11,118,000.00  15,018,000.00  

2105          Нормативт зардал 511,706,040.00  774,497,400.00  

210501                Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 482,111,440.00  730,697,400.00  

210502                Хоол, хүнс 19,813,400.00  20,700,000.00  

210503                Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 9,781,200.00  23,100,000.00  

2106          Эд хогшил, урсгал засварын зардал 21,952,400.00  107,597,400.00  

210601                Багаж, техник, хэрэгсэл                           -    76,250,000.00  

210603                Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 4,450,000.00  4,450,000.00  

210604                Урсгал засвар 17,502,400.00  26,897,400.00  

2107          Томилолт, зочны зардал 35,579,100.00  35,999,694.00  

210702                Дотоод албан томилолт 35,579,100.00  35,999,694.00  

2108 
         Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, 

үйлчилгээний төлбөр, хураамж 42,178,643.00  153,681,430.87  

210801 
               Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг 

ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж 9,546,500.00  124,393,748.87  

210802 
               Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл 

тогтоох                            -    2,475,000.00  

210803                Даатгалын үйлчилгээ 1,555,000.00  1,710,152.00  

210804                Тээврийн хэрэгслийн татвар 1,182,200.00  1,300,400.00  

210805                Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 253,000.00  319,000.00  

210806                Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 7,877,400.00  6,372,400.00  

210807                Газрын төлбөр  6,393,879.00  6,388,680.00  

210808 
               Банк, санхүүгийн байгууллагын 

үйлчилгээний хураамж 198,164.00  199,550.00  

210809                Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 
        

15,172,500.00  

         

10,522,500.00  

2109          Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2,464,000.00  15,489,500.00  

210901                Бараа үйлчилгээний бусад зардал 2,000,000.00  15,489,500.00  

210902                Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  
464,000.00  

                           

-    

213       УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 180,368,539.83  442,296,638.24  

2131          Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг 91,437,469.83  900,000.04  

213101                Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 91,437,469.83  900,000.04  

2132          Бусад урсгал шилжүүлэг 88,931,070.00  402,557,406.90  

213204 
               Ажил олгогчоос олгох  бусад тэтгэмж, 

урамшуулал 4,480,000.00  -    

213207 
               Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн 

мөнгөн тэтгэмж 50,444,200.00  42,763,500.00  

213209 
               Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал 

урамшуулал  34,006,870.00  359,793,906.90  

2133 
         Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, 

шилжүүлэг                           -    38,839,231.30  

213303                Төвлөрүүлэх шилжүүлэг                           -    38,839,231.30  

3 
YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН 

ГYЙЛГЭЭ (3)=(1)-(2) 63,301,500.00  39,926,700.00  

  
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГYЙЛГЭЭ     

5 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН 

ЗАРДЛЫН ДYН (5) 63,301,500.00  39,926,700.00  

22    ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 63,301,500.00  39,926,700.00  
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2200       Дотоод эх үүсвэрээр 63,301,500.00  39,926,700.00  

225106 
         Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан 

зардал 63,301,500.00  39,926,700.00  

6 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН 

ГYЙЛГЭЭ (6)=(4)-(5)  (63,301,500.00)  (39,926,700.00) 
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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 санхүүгийн 

тайлан 

         /Төгрөгөөр/ 

Код Үзүүлэлт 

Засгийн 
газрын 

оруулсан 
капитал 

Дахин 
үнэлгээний 

нөөц 

Хуримтлагдсан 
дүн 

Засгийн 
газрын хувь 
оролцооны 

нийт дүн 

C01 
2018 оны 12-р 
сарын 31-нээрх 
үлдэгдэл 

2,698,660,655.49 1,305,218,330.30 (170,138,872.15) 3,833,740,113.64 

C02 
Нягтлан бодох 
бүртгэлийн 
бодлогын өөрчлөлт 

- - 3,049,800.00 3,049,800.00 

C03 
Дахин 
илэрхийлсэн 
үлдэгдэл 

2,698,660,655.49 1,305,218,330.30 (167,089,072.15) 3,836,789,913.64 

C04 
Үндсэн хөрөнгийн 
дахин үнэлгээний 
өсөлт 

- - - - 

C05 
Үндсэн хөрөнгийн 
дахин үнэлгээний  
бууралт 

- - - - 

C06 

Орлогын тайланд 
хүлээн 
зөвшөөрөөгүй олз, 
гарз 

- - - - 

C07 
Тайлант үеийн үр 
дүн 

  603,095,408.80 603,095,408.80 

C08 
2019 оны 12-р 
сарын 31-нээрх 
үлдэгдэл 

2,698,660,655.49 1,305,218,330.30 436,006,336.65 4,439,885,322.44 

D02 
Нягтлан бодох 
бүртгэлийн 
бодлогын өөрчлөлт 

- - 3,049,800.00 3,049,800.00 

D03 
Дахин 
илэрхийлсэн 
үлдэгдэл 

2,698,660,655.49 1,305,218,330.30 439,056,136.65 4,442,935,122.44 

D04 
Үндсэн хөрөнгийн 
дахин үнэлгээний 
өсөлт,  бууралт 

- (3,049,800.00) - (3,049,800.00) 

D05 
Үндсэн хөрөнгийн 
өсөлт, бууралт 

- - - - 

D06 

Орлогын тайланд 
хүлээн 
зөвшөөрөөгүй олз, 
гарз 

- - - - 

D07 
Гадаад валютын 
хөрвүүлэлтийн зөрүү 

   - 

D08 
Тайлант үеийн үр 
дүн 

  1,144,081,250.07 1,144,081,250.07 

D09 
2020 оны 12-р 
сарын 31-нээрх 
үлдэгдэл 

2,698,660,655.49 1,302,168,530.30 1,583,137,386.72 5,583,966,572.51 
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2.5 Аудит хийсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 

 

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

тайлан 

/Төгрөгөөр/ 

Эдийн 
засгийн 
ангилал 

Үзүүлэлт Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь 

2 
НИЙТ ЗАРЛАГА БА 
ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 4,015,297,262.39 3,979,913,526.09 35,383,736.30 99.1 

21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 4,015,297,262.39 3,979,913,526.09 35,383,736.30 99.1 

210 
БАРАА, АЖИЛ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ЗАРДАЛ 3,594,708,855.49 3,576,456,119.15 18,252,736.34 99.5 

2101 
Цалин хөлс болон 
нэмэгдэл урамшил 1,996,998,172.05 1,995,292,691.31 1,705,480.74 99.9 

210101 Үндсэн цалин 893,038,495.25 887,333,014.55 5,705,480.70 99.4 

210102 Нэмэгдэл 815,506,776.80 819,506,776.76 (3,999,999.96) 100.5 

210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт 118,965,000.00 118,965,000.00 - 100.0 

210104 Урамшуулал 169,487,900.00 169,487,900.00 - 100.0 

2102 
Ажил олгогчоос 
нийгмийн даатгалд 
төлөх шимтгэл 280,844,059.44 265,320,873.93 15,523,185.51 94.5 

210201 Тэтгэврийн даатгал 200,948,259.44 185,425,073.93 15,523,185.51 92.3 

210202 Тэтгэмжийн даатгал 15,979,200.00 15,979,200.00 - 100.0 

210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 28,762,500.00 28,762,500.00 - 100.0 

210204 Ажилгүйдлийн даатгал 3,195,800.00 3,195,800.00 - 100.0 

210205 Эрүүл мэндийн даатгал 31,958,300.00 31,958,300.00 - 100.0 

2103 
Байр ашиглалттай 
холбоотой тогтмол 
зардал 66,070,500.00 66,070,500.00 - 100.0 

210301 Гэрэл, цахилгаан 33,909,700.00 33,937,332.13 (27,632.13) 100.1 

210302 Түлш, халаалт 27,441,000.00 27,531,102.26 (90,102.26) 100.3 

210303 Цэвэр, бохир ус 4,719,800.00 4,602,065.61 117,734.39 97.5 

2104 
Хангамж, бараа 
материалын зардал 122,579,930.00 122,579,929.04 0.96 100.0 

210401 Бичиг хэрэг 7,696,930.00 7,696,930.00 - 100.0 

210402 Тээвэр, шатахуун 95,188,200.00 95,188,200.00 - 100.0 

210403 
Шуудан, холбоо, 
интернэтийн төлбөр 4,676,800.00 4,676,799.04 0.96 100.0 

210405 
Хог хаягдал зайлуулах, 
хортон мэрэгчдийн 
устгал, ариутгал 15,018,000.00 15,018,000.00 - 100.0 

210406 
Бага үнэтэй, түргэн 
элэгдэх, ахуйн эд зүйлс   - - 

210407 
Аж ахуйн материал 
худалдан авах зардал   - - 

2105 Нормативт зардал 775,397,400.00 774,497,400.00 900,000.00 99.9 

210501 
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн 
хэрэгсэл 731,597,400.00 730,697,400.00 900,000.00 99.9 

210502 Хоол, хүнс 20,700,000.00 20,700,000.00 - 100.0 

210503 
Нормын хувцас, зөөлөн 
эдлэл 23,100,000.00 23,100,000.00 - 100.0 

2106 
Эд хогшил, урсгал 
засварын зардал 147,524,100.00 147,524,100.00 - 100.0 

210601 Багаж, техник, хэрэгсэл 116,176,700.00 116,176,700.00 - 100.0 

210603 Хөдөлмөр хамгааллын 4,450,000.00 4,450,000.00 - 100.0 
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хэрэглэл 

210604 Урсгал засвар 26,897,400.00 26,897,400.00 - 100.0 

2107 
Томилолт, зочны 
зардал 35,999,694.00 35,999,694.00 - 100.0 

210702 Дотоод албан томилолт 35,999,694.00 35,999,694.00 - 100.0 

2108 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн 
ажил, үйлчилгээний 
төлбөр, хураамж 153,805,500.00 153,681,430.87 124,069.13 99.9 

210801 

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн 
бусад нийтлэг ажил 
үйлчилгээний төлбөр 
хураамж 124,511,800.00 124,393,748.87 118,051.13 99.9 

210802 
Аудит, баталгаажуулалт, 
зэрэглэл тогтоох 2,475,000.00 2,475,000.00 - 100.0 

210803 Даатгалын үйлчилгээ 1,710,500.00 1,710,152.00 348.00 100.0 

210804 
Тээврийн хэрэгслийн 
татвар 1,300,400.00 1,300,400.00 - 100.0 

210805 
Тээврийн хэрэгслийн 
оношлогоо 319,000.00 319,000.00 - 100.0 

210806 
Мэдээлэл, технологийн 
үйлчилгээ 6,372,400.00 6,372,400.00 - 100.0 

210807 Газрын төлбөр 6,393,900.00 6,388,680.00 5,220.00 99.9 

210808 
Банк, санхүүгийн 
байгууллагын 
үйлчилгээний хураамж 200,000.00 199,550.00 450.00 99.8 

210809 
Улсын мэдээллийн маягт 
хэвлэх, бэлтгэх 10,522,500.00 10,522,500.00 - 100.0 

2109 
Бараа үйлчилгээний 
бусад зардал 15,489,500.00 15,489,500.00 - 100.0 

210901 
Бараа үйлчилгээний 
бусад зардал 15,489,500.00 15,489,500.00 - 100.0 

213 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 420,588,406.90 403,457,406.94 17,130,999.96 95.9 

2131 
Засгийн газрын урсгал 
шилжүүлэг - 900,000.04 (900,000.04) - 

213101 
Засгийн газрын дотоод 
шилжүүлэг - 900,000.04 (900,000.04) - 

2132 
Бусад урсгал 
шилжүүлэг 420,588,406.90 402,557,406.90 18,031,000.00 95.7 

213207 
Тэтгэвэрт гарахад олгох 
нэг удаагийн мөнгөн 
тэтгэмж 60,794,500.00 42,763,500.00 18,031,000.00 70.3 

213209 
Нэг удаагийн тэтгэмж, 
шагнал урамшуулал 359,793,906.90 359,793,906.90 - 100.0 

  
ЗАРДЛЫГ 
САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ 
ҮҮСВЭР 2,894,395,200.00 2,897,850,695.00 (3,455,495.00) 100.1 

1310 
УЛСЫН ТӨСВӨӨС 
САНХҮҮЖИХ 2,887,763,500.00 2,887,763,500.00 - 100.0 

131001 
Улсын төсвөөс 
санхүүжих 2,887,763,500.00 2,887,763,500.00 - 100.0 

120004 
ТӨСӨВТ 
БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНААС 6,631,700.00 10,087,195.00 (3,455,495.00) 152.1 

1200042 
Туслах үйл ажиллагааны 
орлогоос санхүүжих 6,631,700.00 10,087,195.00 (3,455,495.00) 152.1 

4 
Мөнгө, түүнтэй 
адилтгах хөрөнгийн 
эхний үлдэгдэл - - - - 

5 
Мөнгө, түүнтэй 
адилтгах хөрөнгийн 
эцсийн үлдэгдэл - - - - 
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61 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1 1 - 100.0 

610001 Төсвийн байгууллага 1 1 - 100.0 

610002 
Төсвөөс гадуур 
байгууллага - - - - 

62 АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО 103 103 - 100.0 

620001 Удирдах ажилтан 3 3 - 100.0 

620002 Гүйцэтгэх ажилтан 87 87 - 100.0 

620003 Үйлчлэх ажилтан 13 13 - 100.0 

620004 Гэрээт ажилтан - - - - 
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2.6 Аудит хийсэн нэмэлт санхүүжилтийн тайлан 
 

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

тайлан 

/Төгрөгөөр/ 

Дансны 

код 
Үзүүлэлт Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

  
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний 

үлдэгдэл 
   

I НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН - 1,120,902,062.39  

21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ - 1,120,902,062.39  

210 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ - 762,268,155.45  

2101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил - 399,081,172.01  

210101 Үндсэн цалин - 2,452,295.25  

210102 Нэмэгдэл - 360,128,876.76  

210104 Урамшуулал - 36,500,000.00  

2102 
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх 

шимтгэл - 49,146,159.44  

210201 Тэтгэврийн даатгал - 49,146,159.44  

2104 Хангамж, бараа материалын зардал 
- 

              

51,563,030.00  

210401 Бичиг хэрэг - 4,689,830.00  

210402 Тээвэр, шатахуун - 46,873,200.00  

2105 Нормативт зардал - 64,079,700.00  

210501 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл - 43,379,700.00  

210502 Хоол, хүнс - 17,700,000.00  

210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл - 3,000,000.00  

2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал - 27,726,700.00  

210601 Багаж, техник, хэрэгсэл - 12,926,700.00  

210604 Урсгал засвар - 14,800,000.00  

2107 Томилолт, зочны зардал - 22,828,094.00  

210702 Дотоод албан томилолт - 22,828,094.00  

2108 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний 

төлбөр, хураамж - 132,353,800.00  

210801 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил 

үйлчилгээний төлбөр хураамж - 123,095,800.00  

210806 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ - 1,258,000.00  

210809 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх - 8,000,000.00  

2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал - 15,489,500.00  

210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал - 15,489,500.00  

213 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ - 358,633,906.94  

2131 Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг - 900,000.04  

213101 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг - 900,000.04  

2132 Бусад урсгал шилжүүлэг - 357,733,906.90  

213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал - 357,733,906.90  

II ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР - 1,120,902,062.39  

1311 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого - 1,120,902,062.39  

131101 
Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс 

авсан хандив, тусламж - 136,304,730.00  
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131103 

ЗГНХ,ЗДНХөрөнгө,түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй 

нөөц хөрөнгөөс тухайн төсвийн захирагчид 

хуваарилсан хөрөнгө - 

                   

962,000.00  

131104 

Дээд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт тусгагдсан 

төсвөөс доод шатны төсвийн захирагчид 

хуваарилсан хөрөнгө - 

            

909,695,331.49  

131105 
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны 

хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого - 

              

73,940,000.90  
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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 Зоонозын өвчин судлалын үндэсний 
төвийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн 
аудитын дүгнэлтийг төвийн захирал Н.Цогбадрах танд танилцуулж байна.  

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

 Аудитын тайланд шалгагдагч этгээдэд шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангах, 
санхүүгийн программд сайжруулалт хийх, цалин хөлсний тооцооллыг зөв хийх талаар 
өгсөн зөвлөмжүүдийг менежментийн захидалд тусгасан болно. 

Аудитыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 06-наас 2021 оны 02 дугаар сарын 25–ны 
хооронд Бодьтусгал-Аудит ХХК-ийн Захирал З.Мягмарсүрэн аудитын чанарын хяналтыг 
хэрэгжүүлэн, аудитор Г.Юмчмаа, М.Энхмаа нар хариуцаж хэрэгжүүлэв. 

Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн 
гүйцэтгэлийн тайланг Бодь тусгал-Аудит ХХК-д 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 
15/32 дугаар бүхий албан бичгээр ирүүлсэн байна. 

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

Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн эрхэм зорилгоо “Зоонозын  халдварт 

өвчнийг тандах, хянах, эрт сэрэмжлүүлэх, хариу арга хэмжээг судалгаа, нотолгоонд 

тулгуурлан мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулж, халдварын эрсдлийг багасгах 

замаар хүн амын өвчлөл эндэгдлийг бууруулахад оршино” гэж тодорхойлжээ. 

Тус төвийн үйл ажиллагааны чиглэлийг дараах байдлаар тодорхойлжээ. Үүнд:  

• Зоонозын халдварт өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх үйл ажиллагааны эрх зүйн орчинг 
боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулж төрийн захиргааны төв 
байгууллагад тавьж шийдвэрлэх  

• Зоонозын өвчний дэгдэлтийн үед голомтод эрт сэрэмжлүүлэх, хариу арга хэмжээг 
оновчтой зохион байгуулах, хүн амын дунд нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээг зохион байгуулан, зоонозын өвчний тархалтын тандалт судалгааг хийх, 
хүн амыг уг халдварт өртөх эрсдэлээс сэргийлэх 

• Улсын хэмжээнд зоонозын халдварт өвчнүүдийг тандах, хянах, урьдчилан 
сэргийлэх үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, зоонозын өвчний байгаль 
дахь тархалт цар хүрээ, идэвхжлийг тогтоож, эрсдэлийн дагуу бүсчлэх 

• Чиг үүргийн хүрээнд лабораторийн лавлагаа тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, улсын 
хэмжээнд зоонозын халдварт өвчний мэдээллийн сан бүрдүүлэх  

• Тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг хангах   
 
Тайлант хугацаанд байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд мөрддөг хууль, 

тогтоомж, бодлого, журамд ковидтой холбоотой Засгийн газрын шийдвэрүүд нэмэгдсэн 
байна. 

 
3.3 НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ҮНДСЭН БОДЛОГО, ДОТООД ХЯНАЛТ 

Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн 2020 оны санхүүгийн болон төсвийн 
гүйцэтгэлийн тайлангаа Төсвийн тухай хууль болон УСНББОУС, түүнд нийцүүлэн 
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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 нийцэж 
байгаа эсэхийг судалж үзэхэд тус байгууллага нь Мишээл-Од Аудит ХХКомпаниар 
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулан хүлээн авсан  боловч, 
энэхүү бодлогын баримт бичгийг мөрдөж ажиллах талаар захирлын тушаалаар 
баталгаажуулаагүй байна.    

Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн дотоод хяналт, шалгалтын ажилтан  
санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудитын үүргийг гүйцэтгэж ажилласан байна.  

Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн 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 2020 оны санхүүгийн 
үр дүнгийн тайлангийн нийт зардлыг сонгож, эрсдэлийн түвшинг “дунд” гэж үнэлэн 
материаллаг байдлын хувь хэмжээг 1 хувиар тогтоов.  

Төлөвлөлтийн үе шатанд материаллаг байдлын түвшинг 2019 оны санхүүгийн үр 
дүнгийн тайлангийн нийт зардлыг 2,019,978.2 мянган төгрөгөөс 1.0 хувиар буюу 20,199.8  
мянган төгрөгөөр материаллаг байдлыг тодорхойлж, баталгаажууллаа. 

Гүйцэтгэлийн үе шатанд 2020 оны санхүүгийн үр дүнгийн тайлангийн нийт зардал 
5,686,119.4 мянган төгрөгөөс 1.0 хувиар буюу 56,861.2 мянган төгрөгөөр тооцон авлаа.  

3.5. САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн 
байдлын тайлангаарх нийт хөрөнгийн дүн өмнөх оноос 1,144,081.2 мянган төгрөгөөр буюу 
39.4 хувиар өссөн байна. Өмнөх оны үзүүлэлтээс материаллаг өөрчлөлт гарсан бараа 
материал, үндсэн хөрөнгө, цэвэр хөрөнгийн өмчийн данс нэмэгдсэн байна.  

Хүснэгт 1. Санхүүгийн байдлын тайлангийн үзүүлэлт      
                      /мянган төгрөг/ 

Үзүүлэлт 
Эхний 

үлдэгдэл 

Эцсийн 

үлдэгдэл 
Өөрчлөлт 

Б 1 2 3=2-1 

Мөнгөн хөрөнгө - - - 

Авлага - - - 

Урьдчилгаа - - - 

Бараа материал 870,454.9 954,619.2 84,164.3 

Үндсэн хөрөнгө 3,566,380.6 4,626,297.5 1,059,916.9 

Нийт хөрөнгө 4,436,835.5 5,580,916.7 1,144,081.2 

Өр төлбөр    

Засгийн газрын оролцоо /Эздийн өмч/ 4,436,835.5 5,580,916.7 1,144,081.2 

Нийт өр төлбөр ба цэвэр хөрөнгө 

өмчийн дүн 

4,436,835.5 5,580,916.7 1,144,081.2 
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Бараа материалын дансны үлдэгдэл 954,619.2 мянган төгрөг болж 84,164.3 мянган 
төгрөгөөр өссөн нь ковидтой холбоотой хандив тусламжийн бараа хүлээн авсантай  
холбоотой байна. 

Үндсэн хөрөнгө дансны үлдэгдэл 4,626,297.5 мянган төгрөг болж 1,059,916.9 мянган 
төгрөгөөр өссөн нь 39,926.7 мянган төгрөгийн хөрөнгө худалдаж авсан, Эрүүл мэндийн 
яамнаас үнэ төлбөргүй 458,340.9 мянган төгрөг, үнэ төлбөргүй хандив тусламжаар 
923,490.1 мянган төгрөгийн хөрөнгө хүлээж авсантай холбоотой байна.  

Засгийн газрын оролцоо дансны үлдэгдэл 5,580,916.8 мянган төгрөг болж 
1,144,081.2 мянган төгрөгөөр өссөн нь хандив тусламжийн орлого өссөнтэй холбоотой 
байна.  

Нийт зардал өмнөх оноос 1,627,146.4 мянган төгрөгөөр буюу 59.0 хувиар өссөн 
байна. Энэ нь ковидтой холбоотой материаллаг өөрчлөлттэй цалингийн зардал 681,352.3 
мянган төгрөг, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардал 82,678.1 мянган төгрөг, нормативт 
зардалын 328,221.7 мянган төгрөг, бусдаар гүйцэтгүүлсэн төлбөр хураамж 108,355.2 
мянган төгрөг, бараа үйлчилгээний бусад зардал 125,994.8 мянган төгрөгөөр тус тус 
өссөнтэй холбоотой 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 2,836,233.7 мянган төгрөгөөр тооцон төлөвлөж, дээд шатны төсвийн захирагчид 

хүргүүлсэн байна.   

Төсвийн захирагчийн хүргүүлсэн төсвийн төслөөс 261,831.5 мянган төгрөгөөр 

бууруулж 2,574,402.2 мянган төгрөгөөр баталсан нь 1 хөтөлбөр, 7 арга хэмжээний  

зардлыг бууруулсантай холбоотой байна.  

Төсвийн гүйцэтгэл  

Тайлант онд төсвийн захирагчийн хэрэгжүүлэх үндсэн үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрийн төсөл арга хэмжээг санхүүжүүлэхээр 2,894,395.2 мянган төгрөгийн төсөв 
баталснаас 2,887,763.5 мянган төгрөгийг улсын төсвөөс 6,631.7 мянган төгрөгийг үндсэн 
үйл ажиллагааны орлогоор санхүүжүүлэхээр төлөвлөжээ.  

Гүйцэтгэлээр улсын төсвөөс 2,887,763.5 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч, үндсэн 
болон туслах үйл ажиллагааны орлого 10,087.2 мянган төгрөг, дээд шатны төсвийн 
захирагчаас 909,695.3 мянган төгрөг, төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс 
авсан хандив, тусламж 136,304.7 мянган төгрөг, ЗГНХ, ЗДНХ түүнтэй адилтгах 
ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөөс 982.0 мянган төгрөг, төсвийн байгууллагын үндсэн үйл 
ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого 73,940.0 мянган төгрөг нийт 4,018,752.7  
мянган төгрөгийн орлого бүрдүүлж, урсгал үйл ажиллагаанд 3,978,826.0 мянган төгрөгийг 
зарцуулж 39,739.2 мянган төгрөгийг улсын төсөвт буцаан төвлөрүүлсэн байна.  

Төсвийн нийт зардлын гүйцэтгэл 98.8 хувьтай байгаа нь цалин, нийгмийн 
даатгалын шимтгэлийн зардлыг 17,228.7 мянган төгрөгөөр, тэтгэвэрт гарахад олгох нэг 
удаагийн мөнгөн тэтгэмж 18,031.0 мянган төгрөгөөр тус тус дутуу зарцуулсантай 
холбоотой байна.  

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

Гадаад төсөл хөтөлбөрөөс 74,804.7 мянган, дээд шатны төсвийн захирагчаас 

7,128,177.3 мянган, бусад төрийн байгууллагаас хандив тусламж 260,880.1 мянган төгрөг, 

үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого 73,940.0 мянган төгрөг нийт 

1,121,802,1 мянган төгрөгийн орлогыг бүрдүүлжээ.  

Үүнээс цалин нийгмийн даатгалын зардалд 399,081.2 мянган төгрөг, нэг удаагийн 

тэтгэмж, шагнал урамшуулалд 357,733.9 мянган төгрөг, эм боох материалд 44,279,7 

мянган төгрөг, тээвэр шатахуун 46,873.2 мянган төгрөг, олон нийтэд мэдээлэл өгөх зардал 

123,095.8 мянган төгрөг, дотоод томилолтын зардал 22,828.1 мянган төгрөг, бусад 

зардалд 127,910.2 мянган төгрөг, үлдэгдэл 900.0 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. 
 

Тайлант хугацаанд оруулбал зохих 161 мэдээллээс хугацаандаа оруулсан 144 
мэдээлэл, 17 мэдээллийг хугацаа хоцроож мэдээлсэн байна.  

 
 
3.8. ӨМНӨХ ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

Өмнөх оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн 13,085.2 мянган төгрөгийн 

зөрчлийг арилгах 1 албан шаардлагыг биелүүлсэн байна. Аудитаар өгсөн 1 зөвлөмжийн 

хэрэгжилт 100 хувьтай байна.   

Хүснэгт 3 Өмнөх оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн албан шаардлагын 

хэрэгжилт 

/мянган.төгрөг/ 

                                                                                

3.9. АУДИТЫН ИЛРҮҮЛЭЛТ 

Аудитаар 3 алдаа зөрчилд давтан гаргахгүй байх 1 албан шаардлага, 2 
зөвлөмжийг өглөө.  

Үзүүлэлт 

Өмнөх оны 
илрүүлэлт 

Биелэлт Зөрүү 

Тоо Дүн Тоо Дүн 
То
о 

Дүн Хувь 

Албан шаардлага 1 13,085.2 1 13,085.2 - - - 

Зөвлөмж 1 - 1 - - - - 

Нийт дүн 2 13,085.2 2 13,085.2 - - - 
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Зөвлөмж өгөхөөс бусад байдлаар шийдвэрлэсэн алдаа, зөрчил 

Аудитаар шилэн дансны цахим хуудаст байршуулах 17 мэдээллийг хугацаа хоцроож 
мэдээлсэн зөрчилд Албан шаардлага хүргүүлсэн. Үүнд: 

1. Тайлант онд тус байгууллага нь шилэн дансны цахим хуудаст байршуулах 161 
мэдээллээс 17 мэдээллийг хугацаа хоцроож мэдээлсэн Шилэн дансны тухай 
хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1 “Мэдээлэл үнэн зөв бодитой, иж бүрэн байх”, 4.1.3 
“Тогтоосон хугацаанд, тогтмол шуурхай мэдээлдэг байх”, 6 дугаар зүйлийн 6.4 
“Энэ хуулийн 3.1.1, 3.1.2-т заасан байгууллага дараах мэдээллийг долоо 
хоногийн дотор мэдээлнэ“, 6.4.5 “Цалингийн зардлаас бусад таван сая 
төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ тус бүрээр, 
гүйлгээний агуулга,хүлээн авагчийн нэр” гэсэн заалтуудыг зөрчиж байна. 

 

Шийдвэрлэсэн нь:   Албан шаардлага хүргүүлэх 

Аудитын зөвлөмж  

Аудитаар илэрсэн  3 алдаа зөрчилд 1 албан шаардлага, 2 зөвлөмж өгч, 
менежментийн захидалд тусгав.  

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

ТАТАХУЙЦ БУСАД ЧУХАЛ АСУУДЛУУД 

Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тооцоо, 
хэрэгжиж  байгаа төсөл хөтөлбөрийн орлого, зарлагын гүйлгээг коронавирустэй холбоотой 
нөхцөл байдлаас шалтаагалан нарийвчлан шалгаж амжаагүй тул дараагийн аудитаар авч 
үзэх нь зүйтэй гэж үзлээ.  
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4. Менежментийн захидал 
 
Менежментийн захидалд цаашид анхаарвал зохих асуудлыг тэргүүлэх ач 

холбогдлоор нь эрэмбэлэн үзүүлэв. Үүнд: 
 
1. Санхүүгийн программ хангамж, дансны бичилттэй холбоотой асуудал 

 
1.1 Илрүүлэлт: 
 
Нэмэлт санхүүжилтийн тайлангийн үзүүлэлтүүдийн дүн ерөнхий дансны дүнтэй 

зөрүүтэй, цалин хөлсний программ нэмэгдэл цалингийн үзүүлэлтүүдийг нэгтгэж боддог, 
үзүүлэлт тус бүрээр гардаггүй зэрэг мэдээлэл боловсруулалтын алдаанууд байна. 

 
Энэ нь үнэн зөв байдал, хэмжилт, толилуулга ба тодруулга зэрэг батламж 

мэдэгдэлтэй нийцэхгүйгээс гадна Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1-д "Аж ахуйн нэгж, байгууллага нягтлан бодох бүртгэлээ аккруэл сууриар 
хөтөлнө”, 14.3 /Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээлэл боловсруулах ажиллагааг дараах 
дарааллаар гүйцэтгэнэ: анхан шатны баримт бүрдүүлэх, журналд бичих, дэлгэрэнгүй 
болон ерөнхий данс хөтлөх, ажил гүйлгээний мэдээ гаргах, санхүүгийн тайлан гаргах/ гэх 
заалтуудтай нийцэхгүй байна. 

 
1.2 Эрсдэл: Санхүүгийн тайлан мэдээ алдаатай илэрхийлэгдэх, журнал, ерөнхий 

данстай тохирохгүй байх  
 
1.3 Өгсөн зөвлөмж: 
 
Санхүүгийн программдаа шинэчлэлт хийж, гарсан алдааг давтахгүй байх, тайлангийн 

үзүүлэлтүүд, журналтай тохирч байхаар нягтлан бодох бүртгэлийг зохион байгуулах  
 
1.4 Байгууллагаас өгсөн хариу, тайлбар: 

Санхүүгийн программыг сайжруулж, өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллана. 
 

 
2. Цалин хөлстэй холбоотой асуудал 
 
2.1 Илрүүлэлт: 
 
 Тухайн сарын илүү цагийн нэмэгдлийг, дараа сарын цалин дээр тооцож олгосон, 

өдрийн болон цагийн цалингийн дунджийг дараа сарын цалингаас бодсон нь  ажлын хоног, 
цалингийн зөрүү гарах эрсдлийг бий болгосон байна.  

 
Энэ нь үнэн зөв байдал, иж бүрэн байх, эрх ба үүрэг зэрэг, хэмжилт зэрэг батламж 

мэдэгдэлтэй нийцэхгүйгээс гадна Монгол улсын Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн 
сайдын 2005 оны 5 дугаар сарын 05-ны өдрийн 55 тоот тушаалын 5-д /Ажилтанд тодорхой 
хугацаанд олгосон нийлбэр дүнг сарын ажлын цагийн дундаж тоонд хувааж нэг цагийн, нэг 
өдрийн дундаж цалин хөлсийг тус тус тодорхойлно/ гэж заасантай нийцэхгүй байна. 

 
2.2 Эрсдэл:  
 
Цалин хөлсийг илүү дутуу олгох, дундаж цалин хөлсийг буруу тодорхойлох, 

цалингийн зардал буруу тооцоологдох 
 
2.3 Өгсөн зөвлөмж: 
Илүү цаг болон бусад нэмэгдэл цалинг тооцоолж олгохдоо дундаж цалин хөлс бодох 

журмыг баримтлах 
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2.4 Байгууллагаас өгсөн хариу, тайлбар: 
 
Зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллана. 
 
 

Дээрх зөвлөмжийн биелэлтийг төрийн аудитын байгууллагад 2021 оны 06 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 

Нэмэлт санхүүжилтийн 
тайлангийн үзүүлэлтүүдийн 
дүн ерөнхий дансны дүнтэй 
зөрүүтэй, цалин хөлсний 
программ нэмэгдэл цалингийн 
үзүүлэлтүүдийг нэгтгэж 
боддог, үзүүлэлт тус бүрээр 
гардаггүй 

- 
Зөвлөмж 

өгөх 

Захирал,                    
Ахлах 

нягтлан 
бодогч 

Н.Цогбадрах      
З.Ууганцэцэг 

2 

Тухайн сарын илүү цагийн 
нэмэгдлийг, дараа сарын 
цалин дээр тооцож олгосон, 
өдрийн болон цагийн 
цалингийн дунджийг дараа 
сарын цалингаас бодсон нь  
ажлын хоног, цалингийн зөрүү 
гарах эрсдлийг бий болгосон   

- 
 

Зөвлөмж 
өгөх 

Захирал,                    
Ахлах 

нягтлан 
бодогч 

Н.Цогбадрах      
З.Ууганцэцэг 

3 

Шилэн дансанд 5.0 саяас 
дээш үнийн дүн бүхий 17 
худалдан авалтын 
мэдээллийг хугацаа хоцроож 
мэдээлсэн  

- 
Албан 

шаардлага 
өгөх 

Захирал,                    
Дотоод 
аудитор 

Н.Цогбадрах      
Б.Ариунболд 

ДҮН -       
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