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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) 151,014,761.00 2,633,708,288.47 

31 МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ - 260,000.00 

31200 Банкинд байгаа бэлэн мөнгө - 260,000.00 

31214 Ахмадын сан харилцах  - 260,000.00 

33 АВЛАГА - 1,394,033,915.32 

33500 Бусад авлага - 1,394,033,915.32 

33510 Байгууллагаас авах авлага - 1,394,033,915.32 

34 УРЬДЧИЛГАА  72,000,000.00 

34600 Урьдчилж гарсан зардал  72,000,000.00 

35 БАРАА МАТЕРИАЛ 151,014,761.00 1,167,414,373.15 

35100 Түүхий эд материал 30,350,310.00 748,016,950.00 

35110 Тусгай зориулалттай материал 6,108,600.00 16,232,300.00 

35130 Эм боох материал 24,241,710.00 731,784,650.00 

35400 Хангамжийн материал 120,664,451.00 414,629,267.15 

35410 Бичиг хэргийн материал 5,926,272.00 10,879,485.00 

35420 Аж ахуйн материал 3,692,640.00 6,661,360.00 

35430 Сэлбэг хэрэгсэл 11,403,954.00 17,802,316.00 

35440 Түлш, шатах тослох материал 12,081,105.00 9,522,168.00 

35450 Барилгын засварын материал 6,343,784.00 5,949,900.00 

35460 Хүнсний материал - 976,180.00 

35470 Бусад хангамжийн материал 81,216,696.00 367,606,014.15 

2 ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН (II) 2,050,124,480.87 2,005,830,453.31 

39 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ 2,050,124,480.87 2,005,830,453.31 

39200 Биет хөрөнгө 1,923,421,445.79 1,874,895,859.79 

39201 Барилга, байгууламж, орон сууц 1,479,086,220.71 1,479,086,220.71 

39202 Хуримтлагдсан элэгдэл - Барилга (101,614,890.38) (202,746,816.62) 

39203 Авто-тээврийн хэрэгсэл 121,333,120.00 159,233,120.00 

39204 Хуримтлагдсан элэгдэл - Тээврийн хэрэгсэл (65,863,120.16) (74,903,120.18) 

39205 Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) 1,380,346,790.89 1,552,200,140.89 

39206 Хуримтлагдсан элэгдэл - Тоног төхөөрөмж (1,040,094,081.63) (1,157,463,267.56) 

39207 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 325,796,120.00 327,546,120.00 

39208 Хуримтлагдсан элэгдэл - Тавилга (189,944,189.64) (215,918,277.45) 

39214 Бусад үндсэн хөрөнгө 24,909,713.00 24,909,713.00 

39215 Хуримтлагдсан элэгдэл - Бусад үндсэн хөрөнгө (15,302,393.00) (17,047,973.00) 

39300 Биет бус хөрөнгө 126,703,035.08 130,934,593.52 

39301 Программ хангамж 73,569,093.55 86,019,698.55 

39302 Хуримтлагдсан элэгдэл - Программ хангамж (53,137,218.47) (61,356,265.03) 

39303 Бусад биет бус хөрөнгө 106,271,160.00 106,271,160.00 

3 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН (III=I+II) 2,201,139,241.87 4,639,538,741.78 

4 НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР (IV) - - 

5 ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН (V) 2,201,139,241.87 4,639,538,741.78 

51 Засгийн газрын хувь оролцоо 2,201,139,241.87 4,639,538,741.78 

51101 -Төрийн 2,390,485,153.08 2,390,485,153.08 

51200 Хуримтлагдсан үр дүн (1,053,816,242.51) 1,384,583,257.40 

51210 Өмнөх үеийн үр дүн (1,053,816,242.51) (1,053,816,242.51) 

51220 Тайлант үеийн үр дүн - 2,443,167,655.91 

51300 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү 864,470,331.30 864,470,331.30 

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

2,201,139,241.87 4,639,538,741.78 
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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) 5,815,214,476.53 10,877,785,955.39 

12 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 947,861,076.53 2,638,257,840.79 

1200 Нийтлэг татварын бус орлого 947,861,076.53 2,633,489,684.79 

120004 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого 947,861,076.53 1,003,125,970.00 

1200041 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 587,573,009.53 906,142,904.00 

1200042 Туслах үйл ажиллагааны орлого 107,256,550.00 96,983,066.00 

1200045 Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого 253,031,517.00 - 

120009 Бусад нийтлэг татварын бус орлого - 4,680,000.00 

120017 
Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого - Үндсэн 

хөрөнгө 
- 37,900,000.00 

120018 
Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого - 

Материал 
- 1,592,551,870.79 

13 ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО 4,867,353,400.00 8,239,528,154.60 

1310 Улсын төсвөөс 4,715,996,700.00 5,628,267,200.00 

131001 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт 4,715,996,700.00 5,628,267,200.00 

1311 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого 151,356,700.00 2,611,260,954.60 

131101 
Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус 

этгээдээс авсан хандив, тусламж 
73,550,500.00 64,518,000.00 

131104 

Дээд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт 

тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн 

захирагчид хуваарилсан х 

46,900,000.00 1,813,112,000.00 

131105 

Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл 

ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт 

орлого 

30,906,200.00 733,630,954.60 

2 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II) 5,746,376,305.79 7,379,011,789.84 

21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 5,746,376,305.79 7,379,011,789.84 

210 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 5,637,124,446.88 6,523,604,973.28 

2101 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1,090,881,494.84 1,940,351,064.80 

210101 Үндсэн цалин 1,090,881,494.84 1,700,216,641.19 

210102 Нэмэгдэл - 36,334,423.61 

210104 Урамшуулал - 203,800,000.00 

2102 
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх 

шимтгэл 
137,947,955.38 172,629,750.30 

210201 Тэтгэврийн даатгал 95,801,450.74 119,424,648.30 

210202 Тэтгэмжийн даатгал 11,037,132.64 13,929,369.00 

210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 8,567,771.00 10,794,054.00 

210204 Ажилгүйдлийн даатгал 2,049,236.00 2,589,245.00 

210205 Эрүүл мэндийн даатгал 20,492,365.00 25,892,434.00 

2103 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 91,754,573.67 91,777,094.21 

210301 Гэрэл, цахилгаан 38,721,543.71 42,379,457.48 

210302 Түлш, халаалт 25,222,475.49 25,661,501.81 

210303 Цэвэр, бохир ус 27,810,554.47 23,736,134.92 

2104 Хангамж, бараа материалын зардал 101,891,810.08 114,379,284.55 

210401 Бичиг хэрэг 25,376,234.00 28,447,615.00 

210402 Тээвэр, шатахуун 18,745,655.00 21,829,737.00 

210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 10,431,658.08 12,146,988.55 

210404 Ном, хэвлэл 11,228,080.00 - 

210405 
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн 

устгал, ариутгал 
13,458,879.00 23,010,720.00 
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210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 8,936,709.00 28,944,224.00 

210408 Бараа материал акталсны зардал 13,714,595.00 - 

2105 Нормативт зардал 240,000.00 345,987,200.00 

210501 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл - 341,799,200.00 

210502 Хоол, хүнс - 2,508,000.00 

210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 240,000.00 1,680,000.00 

2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 39,433,338.00 283,301,932.00 

210601 Багаж, техник, хэрэгсэл 145,000.00 10,380,000.00 

210603 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл - 42,846,900.00 

210604 Урсгал засвар 39,288,338.00 230,075,032.00 

2107 Томилолт, зочны зардал 122,950,917.00 99,255,112.00 

210702 Дотоод албан томилолт 122,950,917.00 99,255,112.00 

2108 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний 

төлбөр, хураамж 
455,552,361.30 542,569,687.86 

210801 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн нийтлэг ажил 

үйлчилгээний төлбөр хураамж 
374,061,643.30 488,867,153.86 

210803 Даатгалын үйлчилгээ 903,760.00 1,655,120.00 

210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар 191,400.00 185,400.00 

210805 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 146,900.00 110,298.00 

210806 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 23,632,370.00 25,091,750.00 

210807 Газрын төлбөр 692,948.00 1,670,404.00 

210809 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 55,923,340.00 24,989,562.00 

2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 3,596,471,996.61 2,933,353,847.56 

210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 21,570,220.00 106,901,398.00 

210902 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 3,326,730,117.35 2,562,972,623.00 

210903 Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл хорогдол 248,171,659.26 263,479,826.56 

213 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 109,251,858.91 855,406,816.56 

2132 Бусад урсгал шилжүүлэг 68,867,036.00 803,653,165.67 

213204 
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, 

урамшуулал 
67,305,036.00 779,804,765.67 

213207 
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн 

мөнгөн тэтгэмжп 
- 17,768,400.00 

213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 1,562,000.00 6,080,000.00 

2133 
Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, 

шилжүүлэг 
40,384,822.91 51,753,650.89 

213303 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 40,384,822.91 51,753,650.89 

3 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (III=I-II) 68,838,170.74 3,498,774,205.55 

5 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН (V) - 1,055,606,549.64 

225 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ - 1,055,606,549.64 

225005 Yнэ төлбөргүй гарсан зардал - 1,055,606,549.64 

6 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН 

(VI=III+IV-V) 
68,838,170.74 2,443,167,655.91 
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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) 
5,573,617,729.53 9,247,334,124.60 

12 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 694,829,559.53 1,007,805,970.00 

1200 Нийтлэг татварын бус орлого 694,829,559.53 1,007,805,970.00 

120004 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого 694,829,559.53 1,003,125,970.00 

1200041 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 587,573,009.53 906,142,904.00 

1200042 Туслах үйл ажиллагааны орлого 107,256,550.00 96,983,066.00 

120009 Бусад нийтлэг татварын бус орлого - 4,680,000.00 

13 ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО 4,878,788,170.00 8,239,528,154.60 

1310 Улсын төсвөөс 4,715,996,700.00 5,628,267,200.00 

131001 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт 4,715,996,700.00 5,628,267,200.00 

1311 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого 162,791,470.00 2,611,260,954.60 

131101 
Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус 

этгээдээс авсан хандив, тусламж 
84,985,270.00 64,518,000.00 

131104 

Дээд шатны төсвийн захирагчийн төсөвт 

тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн 

захирагчид хуваарилсан х 

46,900,000.00 1,813,112,000.00 

131105 

Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл 

ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт 

орлого 

30,906,200.00 733,630,954.60 

2 НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II) 5,505,321,589.53 9,061,020,169.60 

21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 5,505,321,589.53 9,061,020,169.60 

210 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 5,396,069,730.62 7,402,983,222.72 

2101 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1,090,456,350.22 1,884,184,349.80 

210101 Үндсэн цалин 714,540,850.22 1,077,712,813.19 

210102 Нэмэгдэл 144,987,900.00 284,446,836.61 

210103 Унаа хоолны Хөнгөлөлт 156,358,400.00 129,888,000.00 

210104 Урамшуулал 74,569,200.00 392,136,700.00 

2102 
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх 

шимтгэл 
136,438,200.00 162,644,700.00 

210201 Тэтгэврийн даатгал 92,778,000.00 114,453,700.00 

210202 Тэтгэмжийн даатгал 10,915,100.00 12,047,800.00 

210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 8,732,000.00 9,638,200.00 

210204 Ажилгүйдлийн даатгал 2,183,000.00 2,409,500.00 

210205 Эрүүл мэндийн даатгал 21,830,100.00 24,095,500.00 

2103 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 91,754,573.67 91,777,094.21 

210301 Гэрэл, цахилгаан 38,721,543.71 42,379,457.48 

210302 Түлш, халаалт 25,222,475.49 25,661,501.81 

210303 Цэвэр, бохир ус 27,810,554.47 23,736,134.92 

2104 Хангамж, бараа материалын зардал 91,975,343.08 136,403,997.55 

210401 Бичиг хэрэг 21,624,900.00 32,038,168.00 

210402 Тээвэр, шатахуун 14,494,600.00 19,270,800.00 

210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 10,397,233.08 18,048,988.55 

210404 Ном, хэвлэл 12,100,000.00 - 

210405 
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн 

устгал, ариутгал 
16,223,220.00 33,841,660.00 

210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 17,135,390.00 33,204,381.00 

2105 Нормативт зардал 656,000.00 727,668,000.00 

210501 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл - 721,722,500.00 
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210502 Хоол, хүнс - 2,448,000.00 

210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 656,000.00 3,497,500.00 

2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 47,251,988.00 754,703,270.00 

210601 Багаж, техник, хэрэгсэл 4,353,000.00 472,084,900.00 

210603 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл - 44,911,200.00 

210604 Урсгал засвар 42,898,988.00 237,707,170.00 

2107 Томилолт, зочны зардал 122,950,917.00 99,255,112.00 

210702 Дотоод албан томилолт 122,950,917.00 99,255,112.00 

2108 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний 

төлбөр, хураамж 
470,457,161.30 802,817,108.16 

210801 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн нийтлэг ажил 

үйлчилгээний төлбөр хураамж 
390,714,783.30 512,208,054.16 

210803 Даатгалын үйлчилгээ 903,760.00 1,655,120.00 

210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар 191,400.00 185,400.00 

210805 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 146,900.00 110,298.00 

210806 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 23,632,370.00 225,091,750.00 

210807 Газрын төлбөр 692,948.00 1,670,404.00 

210809 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 54,175,000.00 61,896,082.00 

2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 3,344,129,197.35 2,743,529,591.00 

210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 17,150,000.00 105,808,798.00 

210902 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 3,326,979,197.35 2,637,720,793.00 

213 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 109,251,858.91 1,658,036,946.88 

2132 Бусад урсгал шилжүүлэг 68,867,036.00 854,724,380.67 

213204 
Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, 

урамшуулал 
67,305,036.00 830,875,980.67 

213207 
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн 

мөнгөн тэтгэмжп 
- 17,768,400.00 

213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 1,562,000.00 6,080,000.00 

2133 
Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, 

шилжүүлэг 
40,384,822.91 803,312,566.21 

213303 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 40,384,822.91 803,312,566.21 

3 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН 

ГҮЙЛГЭЭ (III=I-II) 
68,296,140.00 186,313,955.00 

4 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН 

ОРЛОГЫН ДҮН (IV) 
- - 

5 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН 

ДҮН (V) 
68,296,140.00 186,053,955.00 

22 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 68,296,140.00 186,053,955.00 

223 БУСАД ХӨРӨНГӨ 68,296,140.00 186,053,955.00 

223004 
Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан 
зардал 

68,296,140.00 186,053,955.00 

6 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН 

ГҮЙЛГЭЭ (VI=IV-V) 
(68,296,140.00) (186,053,955.00) 

8 
НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ 

(VIII=III+VI+VII) 
- 260,000.00 

14 
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний 

үлдэгдэл 
- - 

15 
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн 

үлдэгдэл 
- 260,000.00 
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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/ 

№ Үзүүлэлт 
Засгийн хөрөнгө 

оруулсан 
капитал 

Дахин 
үнэлгээний 

нөөц 

Хуримтлагдсан 
үр дүн 

Засгийн газрын 
хувь оролцооны 

нийт дүн 

1 
2018 оны 12-р сарын 
31-нээрх үлдэгдэл 

2,390,485,153.08  864,470,331.30  (1,122,654,413.25) 2,132,301,071.13  

2 
Нягтлан бодох 
бүртгэлийн бодлогын 
өөрчлөлт 

                          -                           -                                -                              -    

3 
Дахин илэрхийлсэн 
үлдэгдэл 

2,390,485,153.08  864,470,331.30  (1,122,654,413.25) 2,132,301,071.13  

4 
Үндсэн хөрөнгийн 
дахин үнэлгээний 
өсөлт бууралт 

                          -                           -                                -                              -    

5 
Үндсэн хөрөнгийн 
өсөлт бууралт 

                          -                           -                                -                              -    

6 

Орлогын тайланд 
хүлээн 
зөвшөөрөгдөөгүй 
олз, гарз 

                          -                           -                                -                              -    

7 Тайлант үеийн үр дүн                           -                           -           68,838,170.74       68,838,170.74  

9 
2019 оны 12-р сарын 
31-нээрх үлдэгдэл 

2,390,485,153.08  864,470,331.30  (1,053,816,242.51) 2,201,139,241.87  

10 
Нягтлан бодох 
бүртгэлийн бодлогын 
өөрчлөлт 

                          -                           -           (4,768,156.00)     (4,768,156.00) 

11 
Дахин илэрхийлсэн 
үлдэгдэл 

2,390,485,153.08  864,470,331.30  (1,058,584,398.51) 2,196,371,085.87  

12 
Үндсэн хөрөнгийн 
дахин үнэлгээний 
өсөлт бууралт 

                          -                           -                                -                              -    

13 
Үндсэн хөрөнгийн 
өсөлт бууралт 

                          -                           -                                -                              -    

14 

Орлогын тайланд 
хүлээн 
зөвшөөрөгдөөгүй 
олз, гарз 

                          -                           -                                -                              -    

15 
Гадаад валютын 
хөрвүүлэлтийн зөрүү 

                          -                           -                                -                              -    

16 Тайлант үеийн үр дүн                           -                           -      2,443,167,655.91  2,443,167,655.91  

17 
2020 оны 12-р сарын 
31-нээрх үлдэгдэл 

2,390,485,153.08  864,470,331.30    1,384,583,257.40  4,639,538,741.78  
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2.5 Аудит хийсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 

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

/төгрөгөөр/ 

Үзүүлэлт Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь 

НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР 
ЗЭЭЛИЙН ДҮН 

6,614,015,800.00 6,579,639,519.11 34,376,280.89 99.5 

УРСГАЛ ЗАРДАЛ 6,614,015,800.00 6,579,639,519.11 34,376,280.89 99.5 

БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ЗАРДАЛ 

6,568,599,700.00 6,560,211,119.11 8,388,580.89 99.9 

Цалин хөлс болон нэмэгдэл 
урамшил 

1,207,986,000.00 1,207,985,999.19 0.81 100 

Үндсэн цалин 741,476,400.00 741,476,399.19 0.81 100 

Нэмэгдэл 225,400,100.00 225,400,100.00 0.00 100 

Унаа хоолны хөнгөлөлт 129,888,000.00 129,888,000.00 0.00 100 

Гэрээт ажлын хөлс 111,221,500.00 111,221,500.00 0.00 100 

Ажил олгогчоос нийгмийн 
даатгалд төлөх шимтгэл 

162,644,700.00 162,644,700.00 0.00 100 

Тэтгэврийн даатгал 114,453,700.00 114,453,700.00 0.00 100 

Тэтгэмжийн даатгал 12,047,800.00 12,047,800.00 0.00 100 

ҮОМШӨ-ний даатгал 9,638,200.00 9,638,200.00 0.00 100 

Ажилгүйдлийн даатгал 2,409,500.00 2,409,500.00 0.00 100 

Эрүүл мэндийн даатгал 24,095,500.00 24,095,500.00 0.00 100 

Байр ашиглалттай холбоотой 
тогтмол зардал 

94,290,800.00 91,777,094.21 2,513,705.79 97.3 

Гэрэл, цахилгаан 42,671,200.00 42,379,457.48 291,742.52 99.3 

Түлш, халаалт 27,186,100.00 25,661,501.81 1,524,598.19 94.4 

Цэвэр, бохир ус 24,433,500.00 23,736,134.92 697,365.08 97.1 

Хангамж, бараа материалын 
зардал 

131,996,000.00 131,693,997.55 302,002.45 99.8 

Бичиг хэрэг 30,929,900.00 30,919,168.00 10,732.00 100 

Тээвэр, шатахуун 17,040,000.00 17,000,800.00 39,200.00 99.8 

Шуудан, холбоо, интернэтийн 
төлбөр 

16,734,200.00 16,488,988.55 245,211.45 98.5 

Хог хаягдал зайлуулах, хортон 
мэрэгчдийн устгал, ариутгал 

33,848,300.00 33,841,660.00 6,640.00 100 

Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, 
ахуйн эд зүйлс 

33,443,600.00 33,443,381.00 219.00 100 

Нормативт зардал 716,721,400.00 716,617,500.00 103,900.00 100 

Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 713,146,400.00 713,120,000.00 26,400.00 100 

Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 3,575,000.00 3,497,500.00 77,500.00 97.8 

Эд хогшил, урсгал засварын 
зардал 

844,291,000.00 842,707,720.00 1,583,280.00 99.8 

Багаж, техник, хэрэгсэл 556,468,000.00 556,419,000.00 49,000.00 100 

Хөдөлмөр хамгаалал 44,911,200.00 44,911,200.00 0.00 100 

Урсгал засвар 242,911,800.00 241,377,520.00 1,534,280.00 99.4 

Томилолт, зочны зардал 99,256,100.00 99,255,112.00 988.00 100 

Дотоод албан томилолт 99,256,100.00 99,255,112.00 988.00 100 

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 
үйлчилгээний төлбөр, хураамж 

812,260,400.00 808,684,713.16 3,575,686.84 99.6 
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Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад 
нийтлэг ажил үйлчилгээний 
төлбөр хураамж 

519,767,600.00 518,075,659.16 1,691,940.84 99.7 

Даатгалын үйлчилгээ 1,655,200.00 1,655,120.00 80.00 100 

Тээврийн хэрэгслийн татвар 185,400.00 185,400.00 0.00 100 

Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 110,300.00 110,298.00 2.00 100 

Мэдээлэл, технологийн 
үйлчилгээ 

226,975,300.00 225,091,750.00 1,883,550.00 99.2 

Газрын төлбөр 1,670,500.00 1,670,404.00 96.00 100 

Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, 
бэлтгэх 

61,896,100.00 61,896,082.00 18.00 100 

Бараа үйлчилгээний бусад 
зардал 

2,499,153,300.00 2,498,844,283.00 309,017.00 100 

Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага 
хийх 

2,499,153,300.00 2,498,844,283.00 309,017.00 100 

УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 45,416,100.00 19,428,400.00 25,987,700.00 42.8 

Ажил олгогчоос олгох  бусад 
тэтгэмж, урамшуулал 

1,680,000.00 1,660,000.00 20,000.00 98.8 

Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг 
удаагийн мөнгөн тэтгэмж 

43,736,100.00 17,768,400.00 25,967,700.00 40.6 

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ 
ҮҮСВЭР 

6,614,015,800.00 6,579,639,519.11 34,376,280.89 99.5 

УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ 5,628,267,200.00 5,576,513,549.11 51,753,650.89 99.1 

Улсын төсвөөс санхүүжих 5,628,267,200.00 5,576,513,549.11 51,753,650.89 99.1 

ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНААС 

985,748,600.00 1,003,125,970.00 -17,377,370.00 101.8 

Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 885,748,600.00 906,142,904.00 -20,394,304.00 102.3 

Туслах үйл ажиллагааны 
орлогоос санхүүжих 

100,000,000.00 96,983,066.00 3,016,934.00 97 

Мөнгө, түүнтэй адилтгах 
хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 

        

Мөнгө, түүнтэй адилтгах 
хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 

        

ТӨСВИЙН БУСАД 
МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ 

        

БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО         

Төсвийн байгууллага 1 1     

АЖИЛЛАГСДЫН ТОО         

Удирдах ажилтан 1 1     

Гүйцэтгэх ажилтан 8 7     

Үйлчлэх ажилтан 75 72     
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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 

I НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (I)   2,611,260,954.60 

21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ   2,611,260,954.60 

210 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ   1,028,826,058.61 

2101 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил   676,198,350.61 

210101 Үндсэн цалин   336,236,414.00 

210102 Нэмэгдэл   59,046,736.61 

210104 Урамшуулал   280,915,200.00 

2104 Хангамж, бараа материалын зардал   4,949,000.00 

210401 Бичиг хэрэг   1,119,000.00 

210402 Тээвэр, шатахуун   2,270,000.00 

210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр   1,560,000.00 

2105 Нормативт зардал   11,050,500.00 

210501 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл   8,602,500.00 

210502 Хоол, хүнс   2,448,000.00 

2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал   78,509,900.00 

210601 Багаж, техник, хэрэгсэл   78,509,900.00 

2108 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, 
хураамж 

  13,433,000.00 

210801 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн нийтлэг ажил үйлчилгээний 
төлбөр хураамж 

  13,433,000.00 

2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал   244,685,308.00 

210901 Бараа үйлчилгээний бусад зардал   105,808,798.00 

210902 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх   138,876,510.00 

213 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ   1,582,434,895.99 

2132 Бусад урсгал шилжүүлэг   830,875,980.67 

213204 Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал   830,875,980.67 

2133 Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг   751,558,915.32 

213303 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг   751,558,915.32 

II ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР (II)   2,615,940,954.60 

12 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО   4,680,000.00 

1200 Нийтлэг татварын бус орлого   4,680,000.00 

120009 Бусад нийтлэг татварын бус орлого   4,680,000.00 

13 ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО   2,611,260,954.60 

1311 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого   2,611,260,954.60 

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

  64,518,000.00 

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

  1,813,112,000.00 

131105 
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны 
хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого 

  733,630,954.60 

III НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГYЙЛГЭЭ (III)=(II)-(I)   0.00 
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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 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2020 оны 

санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг 

захирал Б.Нарантуяа 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 үндсэн хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, 

хамгаалалтад анхаарах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу 

зарцуулах талаар албан шаардлага хүргүүлсэн болно. 

Аудитыг 2021 оны 01 дүгээр сарын 25-наас 2021 оны 02 дугаар сарын 25–ны хооронд 

Үндэсний аудитын газрын Аудитын хоёрдугаар газрын аудитын менежер Г.Гүнжидмаа анхан 

шатны чанарын хяналт хэрэгжүүлж, ахлах аудитор Р.Цолмон, аудитор Э.Энхбаатар, 

П.Амарсанаа нар гүйцэтгэв. 

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн 

тайланг Үндэсний аудитын газарт 2021 оны  01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 96 тоот албан 

бичгээр ирүүлсэн байна. 

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

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв үйл ажиллагааны эрхэм зорилгоо “Эрүүл мэндийн 

салбарыг хөгжүүлэх бодлого, хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох нотолгоо бүрдүүлэх, 

байгууллага, хүний нөөц, техник технологи, тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, 

салбарын удирдлага, манлайллыг дээшлүүлэх замаар хүн амын эрүүл мэндийн сайжруулахад 

дэмжлэг үзүүлэх” гэж тодорхойлсон байна.  

Дээрх зорилгын хүрээнд үйл ажиллагааны чиглэлийг дараах байдлаар тодорхойлжээ. 

Үүнд:  

• Эрүүл мэндийн салбарын бодлогын болон тогтолцооны судалгааг хөгжүүлж, олон 

улсын жишигт нийцүүлэх; 

• Эрүүл мэндийн статистик мэдээ, мэдээлэл, зайн анагаах ухаан, цахим эрүүл мэнд, 

мэдээллийн технологийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг үндэсний хэмжээнд 

зохион байгуулж олон улсын болон бүсийн жишигт нийцүүлэх; 

• Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хууль эрх зүй, шалгалт баталгаажуулалт, засвар 

үйлчилгээ, сургалт, бүртгэл мэдээллийн тогтолцоог бэхжүүлэх; 

• Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хөгжлийн дэмжих, төгсөлтийн дараах 

сургалтын үйл ажиллагааг цахимжуулах замаар удирдлага, зохион байгуулалтыг 

боловсронгуй болгох; 

• Тусламж, үйлчилгээний чанарын тасралтгүй хөгжлийг дэмжих, чанар, аюулгүй байдал, 

магадлал итгэмжлэлийн тогтолцоог бэхжүүлэх; 

• Эмийн зохицуулалтын үйл ажиллагааг олон улсын эмийн зах зээлийн хөгжлийн 

түвшинд нийцүүлэх; 

• Байгууллагын бие даасан, тогтвортой байдлыг хангах; 
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Тайлант хугацаанд байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд мөрддөг хууль, 

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

• Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль;  

• Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль;  

• Коронавируст халдвар (covid-19) цар  тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, 

эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль; 

• Засгийн газрын 2019 оны 472 дугаар тогтоол “Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын 

цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай”-ын 10 дугаар хавсралт “Эрүүл 

мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний бусад байгууллага болон төрийн 

байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаалын цалингийн 

сүлжээ”;  

• Засгийн газрын 2020 оны 78 дугаар тогтоолоор баталсан Бэлэн байдлын зэрэгт 

шилжүүлсэнтэй холбогдуулан эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр авах зарим арга 

хэмжээний тухай; 

• Засгийн газрын 2020 оны 98 дугаар тогтоолоор баталсан Эрүүл мэндийн сургалт, эрдэм 

шинжилгээний зарим байгууллагын талаар авах арга хэмжээний тухай; 

• Засгийн газрын 2020 оны 114 дүгээр тогтоолоор баталсан Бэлэн байдлын зэрэгт 

шилжүүлсэнтэй холбогдуулан эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр авах зарим арга 

хэмжээний тухай; 

• Засгийн газрын 2020 оны 168 дугаар тогтоолоор баталсан Коронавируст халдвар 

(covid-19)-ын цар тахлын үед төсвийн зохицуулалт хийх зарим арга хэмжээний тухай; 

• Засгийн газрын 2020 оны 183 дугаар тогтоолоор баталсан Бүх нийтийн бэлэн байдлын 

зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр авах зарим арга 

хэмжээний тухай; 

3.3 Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн бодлого, дотоод хяналт 

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв 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 байгууллага нь Эрүүл мэндийн яамнаас 2010 онд боловсруулсан Эрүүл мэндийн 

салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг мөрдөж байна. Уг нягтлан 

бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг нь байгууллагын онцлогт тохироогүй, нягтлан бодох 

бүртгэлийн бодлого, холбогдох стандарт, хууль тогтоомжийн өөрчлөлтийг бүрэн тусгаагүй 

байна.   

Эрүүл мэндийн яамны Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын газар 2020 онд 

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийгээгүй байна. 

Эрүүл мэндийн хөгжлийн 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 санхүүгийн үр дүнгийн 

тайлангийн нийт орлогыг 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 нийт орлогын 5,817,254.0 мянган төгрөгөөс 1.0 хувиар буюу 58,172.5 мянган 

төгрөгөөр тооцсоныг гүйцэтгэлийн үе шатанд өөрчлөх шаардлагагүй гэж үзлээ.  
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3.5. Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүд 

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн байдлын 

тайлангаарх нийт хөрөнгийн дүн өмнөх оноос 2,366,399.5 мянган төгрөгөөр буюу 108.0 хувиар 

өссөн байна. Өмнөх оны үзүүлэлтээс материаллаг өөрчлөлт гарсан авлага, урьдчилж гарсан 

зардал, бараа материалын данс байна.  

Хүснэгт 1. Санхүүгийн байдлын тайлангийн үзүүлэлт      
                       /мянган төгрөг/ 

Үзүүлэлт 
Эхний 

үлдэгдэл 
Эцсийн 

үлдэгдэл 
Өөрчлөлт 

Б 1 2 3=2-1 

Мөнгөн хөрөнгө - 260.0 260.0 

Авлага - 1,394,033.9 1,394,033.9 

Урьдчилгаа  72,000.0 72,000.0 

Бараа материал 151,014.8 1,167,414.4 1,016,399.6 

Үндсэн хөрөнгө 2,050,124.4 2,005,830.4 (44,294.0) 

Нийт хөрөнгө 2,201,139.2 4,639,538.7 2,438,399.5 

Засгийн газрын оролцоо /Эздийн өмч/ 2,201,139.2 4,639,538.7 2,438,399.5 

Нийт өр төлбөр ба цэвэр хөрөнгө өмчийн дүн 2,201,139.2 4,639,538.7 2,438,399.5 

Авлага дансны үлдэгдэл 1,394,033.9 мянган төгрөг нь Коронавируст халдвар (covid-19) 

цар тахлын эрсдэлээс хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх тусламж 

үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийг дэмжих төвүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн 

худалдан авалтын 6 багц ажлын санхүүжилт 442,475.0 мянган төгрөг, салбарын хүний нөөцийн 

мэдээний сангийн программ хангамжийг хөгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээний төлбөр 200,000.0 

мянган төгрөг, нэмэлт санхүүжилтийн дансны төвлөрүүлсэн үлдэгдэл 751,558.9 мянган төгрөг 

байна.  

Урьдчилгаа дансны үлдэгдэл 72,000.0 мянган төгрөг нь Эрүүл мэндийн ажилтнуудад 

ажлын байран дээр “Халдвар, хамгааллын дэглэм баримтлах, сэтгэцийн эрүүл мэндийн 

тусламж үйлчилгээ” сэдвээр дадлага, сургуулилтыг цахим хэлбэрээр мэргэжил арга зүйн 

зөвлөгөө өгөх” ажлын урьдчилгаа санхүүжилт байна.  

Бараа материалын дансны үлдэгдэл 1,167,414.4 мянган төгрөг болж 1,016,399.6 мянган 

төгрөгөөр өссөн нь Коронавируст халдвар (covid-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, 

тэмцэхэд зориулж Эрүүл мэндийн яам, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв, Онцгой 

байдлын ерөнхий газар болон бусад аж ахуйн нэгж, иргэдээс хандив тусламжаар ирсэн 

тусгаарлан ажиглах байранд ажиллаж байгаа резидент эмч нарт олгох нэг удаагийн хамгаалах 

хувцас хэрэглэл, шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нэмэгдсэнээс шалтгаалжээ. 

Оны эцэст 354,824.4 мянган төгрөгийн бараа материалыг үнэ төлбөргүй, 48,527.3 мянган 

төгрөгийн худалдан авалт хийж бараа материалын нөөц үүсгэсэн нь Улсын онцгой комиссын 

шийдвэрийн дагуу тусгай үүргийн онгоцоор эх орондоо ирж байгаа иргэдийн тусгаарлан 

ажиглах байр хариуцан ажиллаж байгаа резидент эмч нарт олгох нэг удаагийн хамгаалах 

хувцас хэрэглэл, эм, эмнэлгийн материал байна. 

Засгийн газрын оролцоо дансны үлдэгдэл 4,639,538.7 мянган төгрөг болж 2,438,399.5 

мянган төгрөгөөр өссөн нь байгууллагаас авах авлага болон бараа материал дансны үлдэгдэл 

материаллаг хэмжээгээр нэмэгдсэнээс шалтгаалжээ. 

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн санхүүгийн үр дүнгийн тайлангаар нийт орлого өмнөх 

оноос 5,062,571.5 мянган төгрөгөөр буюу 87.0 хувиар өссөн байна.  

Өмнөх оны үзүүлэлтээс материаллаг өөрчлөлт гарсан дараах орлогууд байна. Үүнд:  

• Үндсэн үйл ажиллагааны орлого- 318,570.0 мянган төгрөг; 
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• Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан хөрөнгийн орлого- 1,630,451.9 мянган төгрөг; 

• Дээд шатны төсвийн захирагчаас хуваарилсан хөрөнгө- 1,766,212.0 мянган 

төгрөг; 

• Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт 

орлого- 702,724.7 мянган төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна.  

Үндсэн үйл ажиллагааны орлого нь эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудын эм, эмнэлгийн 

хэрэгсэл бүртгүүлэх бүртгэлийн тоо нэмэгдсэнээс шалтгаалсан байна.   

Нийт зардал өмнөх оноос 1,632,635.5 мянган төгрөгөөр буюу 28.4 хувиар өссөн байна. 

Өмнөх оны үзүүлэлтээс материаллаг өөрчлөлт гарсан цалин хөлс, нэмэгдэл урамшууллын 

зардал, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр хураамжийн зардал, ажил 

олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшууллын зардлууд байна. Энэ нь Эрүүл мэндийн яамнаас 

олгосон Коронавируст халдвар (covid-19) цар тахлын голомтот тусгаарлан ажиглах байр 

хариуцан ажилласан резидент эмч нарын урамшуулал, Эрүүл мэндийн сайдын А/432 дугаар 

тушаалаар цар тахлын үед ажилласан эмч, эмнэлгийн ажилчдын ар гэрт олгосон дэмжлэг, 

Засгийн газрын 179 дүгээр тогтоолоор цар тахлын голомтот бүсэд ажиллаж байгаа эмч, 

эмнэлгийн ажилчдад олгосон урамшууллын зардлууд 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 7,075,238.6 мянган төгрөгөөр тооцон төлөвлөж, дээд шатны төсвийн захирагчид 

хүргүүлсэн байна.   

Төсвийн захирагчийн хүргүүлсэн төсвийн төслөөс 461,222.8 мянган төгрөгөөр бууруулж 

6,614,015.8 мянган төгрөгөөр баталсан байна. Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 

эх үүсвэрийг 565,000.0 мянган төгрөгөөр баталж, төсвийн тодотголоор 2020 оны 06 дугаар 

сард 770,970.7 мянга, 08 дугаар сард 885,748.7 мянган төгрөгөөр баталсан байна.   

Дээд шатны байгууллагад хүргүүлсэн төсвийн төслийн саналаас 461,222.8 мянган 

төгрөгийг бууруулж баталсан, мөн төсвийн гүйцэтгэлээр тайлант хугацаанд үндсэн үйл 

ажиллагааны орлогыг 2 удаа нэмэгдүүлэн баталсан, 51,753.7 мянган төгрөгийг улсын төсөвт 

буцаан төвлөрүүлсэн нь төсвийн төлөвлөлтийг бодитой боловсруулаагүй байгааг харуулж 

байна. 

Төсвийн гүйцэтгэл  

Тайлант онд төсвийн захирагчийн хэрэгжүүлэх 1 хөтөлбөрийн 6 арга хэмжээг 

санхүүжүүлэхээр 6,614,015.7 мянган төгрөгийн төсөв баталснаас 5,628,267.2 мянган төгрөгийг 

улсын төсвөөс 885,748.6 мянган төгрөгийг үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос 100,000.0 мянган 

төгрөгийг туслах үйл ажиллагааны орлогоор санхүүжүүлэхээр төлөвлөжээ.  

Гүйцэтгэлээр улсын төсвөөс 5,628,267.2 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч, үндсэн 

болон туслах үйл ажиллагааны орлого 1,003,126.0 мянган төгрөг, нийт 6,631,393.2 мянган 

төгрөгийн орлого бүрдүүлж, урсгал үйл ажиллагаанд 6,579,639.5 мянган төгрөгийг зарцуулж 

51,753.7 мянган төгрөгийг улсын төсөвт буцаан төвлөрүүлсэн байна.  

Төсвийн нийт зардлын гүйцэтгэл 99.5 хувьтай байгаа нь бараа, ажил үйлчилгээний 

зардалд 8,388.5 мянга, тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийн зардлыг 

25,967.7 мянган төгрөгөөр тус тус дутуу зарцуулсантай холбоотой байна.  
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Нийт төсвийн зардлын гүйцэтгэлийг дутуу зарцуулсан нь эрүүл мэндийн бодлого, 

удирдлагын хөтөлбөрийн үндсэн үйл ажиллагааны зардал арга хэмжээ 50,672.9 мянган 

төгрөгөөр, нэг удаагийн, шагнал урамшуулал арга хэмжээ 978.7 мянган төгрөгөөр, гэрээт 

ажиллагсдын зардал арга хэмжээ 93.0 мянган төгрөгөөр тус тус дутуу зарцуулагдсантай 

холбоотой байна.  

Батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, түүний хэтрэлт, хэмнэлтийг орлого, зардлын зүйл тус 

бүрээр харуулсан мэдээллийг энэ тайлангийн 2.5-д харуулав.  

Нэмэлт санхүүжилт 

Төсвийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2-т нэмэлт төсөв, түүнтэй холбогдсон үйл 

ажиллагаа нь төсвийн нэгэн адил санхүүгийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн 

бүрэлдэхүүн хэсэг байна гэж заасны дагуу байгууллага нэмэлт санхүүжилтийн тайлан гаргах 

үүрэгтэй. 

Хандив тусламжаар 64,518.0 мянга, дээд шатны төсвийн захирагчаас 1,813,112.0 мянга, 

үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий болсон нэмэлт орлого 733,631.0 мянга, нийт 2,611,261.0 

мянган төгрөгийн орлогыг бүрдүүлжээ.  

Үүнээс бараа, үйлчилгээний зардалд 1,028,826.1 мянга, ажил олгогчоос олгох бусад 

тэтгэмж, урамшууллын зардалд 830,876.0 мянга, нийт 1,859,702.1 мянган төгрөгийг зарцуулж, 

үлдэгдэл 751,558.9 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 107 мэдээллээс хугацаандаа оруулсан 101 

мэдээлэл, хугацаа болоогүй 2 мэдээлэл, хугацаа хоцроосон 3 мэдээлэл, 1 мэдээллийг шилэн 

дансны цахим хуудсанд байршуулаагүй байна.  

3.8. Өмнөх зөвлөмжийн хэрэгжилт 

Өмнөх оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн 12,590.0 мянган төгрөгийн зөрчлийг 

арилгах 1 албан шаардлагыг биелүүлсэн байна. Аудитаар өгсөн 43,471.3 мянган төгрөгийн 5 

зөвлөмжийн хэрэгжилт 96.0 хувьтай байна.   

Хүснэгт 2  Өмнөх оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн төлбөрийн акт, албан 

шаардлагын хэрэгжилт                                                                     

 /мянган төгрөгөөр/ 

Үзүүлэлт 
Өмнөх оны үзүүлэлт Биелэлт Зөрүү 

Тоо Дүн Тоо Дүн Тоо Дүн Хувь 

Албан шаардлага 1 12,590.0 1 12,590.0    

Зөвлөмж 5 43,471.3 5 43,471.3    

Нийт дүн 6 56,061.3 6 56,061.3    

3.9. Аудитын илрүүлэлт 

Аудитаар нийт 333,682.4 мянган төгрөгийн алдаа, зөрчил илэрснээс, 296,678.6 мянган 

төгрөгийн алдааг залруулж, 37,003.8 мянган төгрөгийн зөрчилд 3 албан шаардлага хүргүүллээ.  

Залруулсан алдаа 

Аудитаар нягтлан бодох бүртгэлийн бичилт, тооцоолол болон тайлагналын алдаатай 

дараах залруулгыг санхүүгийн тайланд тусгаж, баталгаажуулав. Үүнд: 
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1. Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2020 оны А-1/791 "Зөвшөөрөл олгох 

тухай" албан бичигт Эрүүл мэндийн яамны харьяа төрийн өмчийн хуулийн этгээдийн 

үндсэн хөрөнгийн данснаас эргэлтийн хөрөнгийн дансанд бүртгэх 4,768.1 мянган 

төгрөгийн номыг бараа материал дансанд бүртгэж тайлагнаагүйг; 

2. Нэмэлт санхүүжилтийн данснаас Эрүүл мэндийн ажилтнуудад "Халдвар 

хамгааллын дэглэм баримтлах, сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ 

сэдвээр, дадлага сургуулилтыг цахим хэлбэрээр мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх" 

ажлын урьдчилгаа санхүүжилтийг гэрээний дагуу 90 хувийг олгож шууд зардлаар 

бүртгэснийг; 

3. Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн нэгдсэн мэдээний сангийн программ 

хангамжийг хөгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээний санхүүжилтийг гэрээний дагуу бүрэн 

олгож шууд зардлаар хүлээн зөвшөөрч, тооцооны данс бүртгэлд тусгаагүйг аудитын 

явцад залруулав.  

4. Ажилчдад ажлын үр дүнгээр тооцон урамшуулал олгохдоо Засгийн газрын 2019 оны 

5 дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн албан хаагчид мөнгөн урамшуулал олгох 

журам"-д заасан ажлын үр дүнгийн үнэлгээнээс хамаарах хувь хэмжээнд ногдох 

хувиар тооцоогүй, илүү дүнгээр тооцож олгосон талаар завсрын аудитаар өгсөн 

зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажилласан байна.  

Зөвлөмж өгөхөөс бусад байдлаар шийдвэрлэсэн алдаа, зөрчил 

Аудитаар 37,003.8 мянган төгрөгийн залруулагдаагүй алдаа, зөрчил илэрснээс 37,003.8 

мянган төгрөгийн зөрчилд 3 албан шаардлага хүргүүллээ . Үүнд: 

1. Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн 2015 оны 02-07-94/1425 дугаартай захиргааны 

актаар цаашид ашиглах боломжгүй болохыг тодорхойлсон барилгыг резидент эмч 

нарын дотуур байр, сургалт, судалгааны төвийн зориулалтаар ашиглаж байгаа нь 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 “эрхэлсэн 

салбар, хүрээний төрийн өмчит хуулийн этгээдийн аж ахуй, санхүүгийн үйл ажиллагааг 

мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, захиалга, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт, 

шаардлагатай бусад асуудлаар санал боловсруулж холбогдох газарт оруулна”, 

Барилгын тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.5 “барилга байгууламжийг галын 

аюулаас урьдчилан сэргийлэх, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн болон экологийн шаардлагыг 

хангуулах”, 46.1.14-д “барилга байгууламжийн ашиглалтын хугацааны 15 жил тутамд 

барилга, байгууламжийн төлөв байдалд барилгын улсын хяналтын асуудал эрхэлсэн 

байгууллагаар дүгнэлт гаргуулж, холбогдох арга хэмжээг авах” гэсэн заалтуудтай тус 

тус нийцэхгүй, тохиолдсон байх, үнэн зөв байдал батламж мэдэгдлийг хангахгүй байна. 

Шийдвэрлэсэн нь: Албан шаардлага хүргүүлсэн.  

2. Биет бус хөрөнгийн дансанд бүртгэлтэй аж ахуйн зориулалттай 31,635.3 мянган 

төгрөгийн балансын үнэтэй, 977 м.кв хэмжээтэй газрыг хувь хүнд үнэ төлбөргүй 

ашиглуулж байгаа нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 26 дугаар 

зүйлийн 26.1 “төрийн өмчит хуулийн этгээд өөрт олгогдсон эд хөрөнгийг энэ хуулиар 

тогтоосон журмын дагуу эзэмшиж ашиглана”, газрын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 

35.3.2-т газрыг үр ашигтай, зохистой ашиглах, хамгаалах, байгаль орчныг хамгаалах 

тухай хууль тогтоомж болон төрийн эрх бүхий байгууллагаас газар ашиглалттай 

холбогдуулан тавьсан нийтлэг шаардлагыг биелүүлэх” гэсэн заалтуудтай тус тус 

нийцэхгүй, тохиолдсон байх, үнэн зөв байдал батламж мэдэгдлийг хангахгүй байна. 

Шийдвэрлэсэн нь: Албан шаардлага хүргүүлсэн.   
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3. Сүхбаатар дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 181/ШШ2019/2526 

дугаартай шийдвэрээр ажлаас үндэслэлгүй халагдсан ажилтанд ажилгүй байсан 

хугацааны нөхөн олговрын 5,368.5 мянган төгрөгийг байгууллагаас олгосон нь 

Захиргааны ерөнхий хуулийн 103 дугаар зүйлийн Захиргааны ерөнхий хуулийн 103 

дугаар зүйлийн 103.1 "Иргэн, хуулийн этгээдийн хохирлыг барагдуулсны улмаас өөрт 

учирсан хохирлыг захиргааны байгууллага Иргэний хуулийн 498.5-д заасны дагуу гэм 

буруутай албан тушаалтнаар буцааж төлүүлнэ” гэсэн заалттай нийцэхгүй байна. 

Шийдвэрлэсэн нь: Албан шаардлага хүргүүлсэн.   

3.10. Балансын дараах үйл явдал болон дараагийн аудитаар авч үзэх анхаарал 

татахуйц бусад чухал асуудлууд 

Коронавируст халдвар (covid-19) цар тахлын улмаас бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт 

шилжүүлсэнтэй холбоотойгоор ажлын тусгай горимоор ажилласан нь аудитыг гүйцэтгэх үе 

шатанд анхан шатны баримтуудыг  хамруулах, тайлбар тодруулга авах, үндсэн хөрөнгө, бараа 

материалын дансанд түүвэр тооллого хийх зэрэг биет горим сорил хэрэгжүүлэх нөхцөл байдал 

хязгаарлагдмал байсныг дараагийн аудитаар анхаарах нь зүйтэй.  
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4. 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 

Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн 2015 
оны 02-07-94/1425 дугаартай захиргааны 
актаар цаашид ашиглах боломжгүй болохыг 
тодорхойлсон барилгыг Эрүүл мэндийн 
хөгжлийн төв нь резидент эмч нарын дотуур 
байр, сургалт, судалгааны төвийн 
зориулалтаар ашиглаж байна.  

- 
Албан 

шаардлага 
хүргүүлэх 

Захирал 
Ахлах нягтлан 

бодогч 

Б.Нарантуяа 
Б.Очир 

2 

Биет бус хөрөнгийн дансанд бүртгэлтэй аж 
ахуйн зориулалттай 31,635.3 мянган 
төгрөгийн балансын үнэтэй, 977 м.кв 
хэмжээтэй газрыг хувь хүнд үнэ төлбөргүй 
ашиглуулж байна.  

31,635.3 
Албан 

шаардлага 
хүргүүлэх 

Захирал  
Ахлах нягтлан 

бодогч 

Б.Нарантуяа 
Б.Очир 

3 

Сүхбаатар дүүргийн иргэний хэргийн анхан 
шатны шүүхийн 181/ШШ2019/2526 
дугаартай шийдвэрээр ажлаас үндэслэлгүй 
халагдсан ажилтанд ажилгүй байсан 
хугацааны нөхөн олговор олгосон.  

5,368.5 
Албан 

шаардлага 
хүргүүлэх  

Захирал 
Ахлах нягтлан 

бодогч 

Б.Нарантуяа 
Б.Очир 

ДҮН 37,003.8       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалгагдсан 

байгууллагын нэр: 

2021,02,25 

Огноо: 

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв 

Аудитын 

нэр: 

Төсвийн шууд захирагчийн 2020 оны жилийн 
эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд 

хийсэн аудит 

Аудитын код: 

САГ-2021/60/СТА-ТШЗ 

Мянган төгрөг 
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