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2.1 Аудит хийсэн санхүүгийн байдлын тайлан 

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

Дансны 
код 

Балансын үзүүлэлт  Эхний үлдэгдэл   Эцсийн үлдэгдэл  

1 ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН 22,695,461.69 37,928,265.27 

33 АВЛАГА 349,058.49 755,589.27 

33100 Ажиллагчидтай холбогдсон авлага 349,058.49 755,589.27 

35 БАРАА МАТЕРИАЛ 22,346,403.20 37,172,676.00 

354 Хангамжийн материал 22,346,403.20 37,172,676.00 

35410 Бичиг хэргийн материал 2,743,400.00 1,905,500.00 

35420 Аж ахуйн материал 229,470.00 3,586,930.00 

35430 Сэлбэг хэрэгсэл 603,000.00 603,000.00 

35440 Түлш, шатах тослох материал 3,193,782.00 1,048,981.00 

35470 Бусад хангамжийн материал 15,576,751.20 30,028,265.00 

2 ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН 4,453,529,945.99 5,703,690,211.52 

39 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ 4,453,529,945.99 5,703,690,211.52 

392 Биет хөрөнгө 4,259,164,563.67 5,509,991,473.24 

39201 Барилга, байгууламж, орон сууц 1,892,610,585.10 3,064,939,664.10 

39202   Хуримтлагдсан элэгдэл -231,211,984.30 -284,171,050.30 

39203 Авто-тээврийн хэрэгсэл 372,230,774.18 372,230,774.18 

39204   Хуримтлагдсан элэгдэл -316,373,445.32 -357,302,115.06 

39205 Машин тоног төхөөрөмж (компьютер) 544,031,862.90 695,160,865.37 

39206   Хуримтлагдсан элэгдэл -427,748,752.80 -456,998,142.76 

39207 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил 347,774,442.15 425,007,688.30 

39208   Хуримтлагдсан элэгдэл -253,001,431.41 -276,493,423.92 

39214 Бусад үндсэн хөрөнгө 10,562,371.72 10,562,371.72 

39215   Хуримтлагдсан элэгдэл -3,518,058.55 -6,753,358.39 

39216 Дуусаагүй барилга, байгууламж 2,323,808,200.00 2,323,808,200.00 

393 Биет бус хөрөнгө 194,365,382.32 193,698,738.28 

39301 Програм хангамж 8,133,220.00 3,333,220.00 

39302   Хуримтлагдсан элэгдэл -5,522,197.68 -1,388,841.72 

39303 Бусад биет бус хөрөнгө 191,754,360.00 191,754,360.00 

3 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН III=I+II 4,476,225,407.68 5,741,618,476.79 

4 НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР 285,337.65 1,748,713.87 

41 БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР 285,337.65 1,748,713.87 

413 Өглөг 285,337.65 1,748,713.87 

41310 Ажилчидтай холбогдсон өглөг 285,337.65 1,748,713.87 

5 ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ ӨМЧИЙН ДҮН 4,475,940,070.03 5,739,869,762.92 

51 Засгийн газрын хувь оролцоо 4,475,940,070.03 5,739,869,762.92 

511 
Засгийн газрын оруулсан капитал /Засгийн 
газрын сан/ орон нутгийн сан 3,271,431,489.68 3,271,431,489.68 

51101 Өмч:  - төрийн  3,271,431,489.68 3,271,431,489.68 

512 Хуримтлагдсан үр дүн 14,520,691.26 1,278,450,384.15 

51210 Өмнөх үеийн үр дүн 14,520,691.26 14,520,691.26 

51220 Тайлант үеийн үр дүн - 1,263,929,692.89 

51300 Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү 1,189,987,889.09 1,189,987,889.09 

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

4,476,225,407.68 5,741,618,476.79 
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2.2 Аудит хийсэн санхүүгийн үр дүнгийн тайлан 

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

Дансны 
код 

Үзүүлэлт Өмнөх он Тайлант он 

1 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДYН (I) 31,716,009,521.80 41,230,835,297.05 

12 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 78,669,021.80 1,304,912,028.45 

120 Нийтлэг татварын бус орлого 78,669,021.80 1,304,912,028.45 

120004 Төсөв байгууллагын өөрийн орлого 77,362,221.80 1,302,999,865.45 

1200042 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 269,980.00 - 

1200045 Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого 77,092,241.80 1,302,999,865.45 

120009 Бусад орлого 1,306,800.00 1,912,163.00 

13 ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО 31,637,340,500.00 39,925,923,268.60 

1310 Улсын төвлөрсөн төсвөөс 18,887,340,500.00 27,358,895,088.60 

131001 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт 18,887,340,500.00 27,358,895,088.60 

1311 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого 12,750,000,000.00 12,567,028,180.00 

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

12,750,000,000.00 12,567,028,180.00 

2 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН 31,801,310,141.39 39,965,227,726.88 

21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 31,801,310,141.39 39,965,227,726.88 

210 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1,829,556,818.72 2,523,274,487.42 

2101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1,280,277,548.54 1,884,552,007.45 

210101 Үндсэн цалин 803,461,305.54 1,278,849,299.36 

210102 Нэмэгдэл 476,816,243.00 551,236,708.09 

210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт - 54,466,000.00 

2102 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх 
шимтгэл 

164,288,551.47 264,034,062.47 

210201 Тэтгэврийн даатгал 112,449,707.63 177,534,364.43 

210202 Тэтгэмжийн даатгал 12,975,974.16 21,624,899.45 

210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 11,346,397.36 17,299,999.20 

210204 Ажилгүйдлийн даатгал 2,484,635.67 4,324,999.48 

210205 Эрүүл мэндийн даатгал 25,031,836.66 43,249,799.91 

2103 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол 
зардал 

68,530,703.30 74,744,572.21 

210301 Гэрэл, цахилгаан 46,171,584.40 51,136,600.00 

210302 Түлш, халаалт 16,125,118.95 18,205,972.21 

210303 Цэвэр, бохир ус 6,233,999.95 5,402,000.00 

2104 Хангамж, бараа материалын зардал 61,594,620.12 75,552,013.45 

210401 Бичиг хэрэг 17,543,000.00 13,364,550.00 

210402 Тээвэр, шатахуун 11,446,218.00 12,996,801.00 

210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 
23,206,212.88 29,373,031.45 

210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн 
устгал, ариутгал 

1,411,000.00 1,050,000.00 

210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 6,001,958.00 17,969,431.00 

210408 Бараа материал акталсны зардал 1,986,231.24 798,200.00 

2105 Нормативт зардал 2,712,000.00 1,378,479.00 

210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 2,712,000.00 1,378,479.00 

2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 26,707,989.00 2,909,940.00 

210603 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 1,070,300.00 0.00 

210604 Урсгал засвар 25,637,689.00 2,909,940.00 

2107 Томилолт, зочны зардал 35,489,716.00 3,313,300.00 

210702 Дотоод албан томилолт 
35,489,716.00 3,313,300.00 
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2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, 
үйлчилгээний төлбөр, хураамж 

20,931,922.00 30,888,924.00 

210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар 4,594,494.00 4,689,246.00 

210806 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 11,321,950.00 19,981,700.00 

210807 Газрын төлбөр - 1,828,478.00 

210809 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 5,015,478.00 4,389,500.00 

2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 169,023,768.28 185,901,188.84 

210903 Yндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол 169,023,768.28 185,901,188.84 

212 ТАТААС 29,900,000,000.00 37,060,986,362.00 

2121 Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас 17,150,000,000.00 24,420,788,000.00 

212101 Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас 17,150,000,000.00 24,420,788,000.00 

2122 Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох 
татаас 

12,750,000,000.00 12,640,198,362.00 

212201 Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас 12,750,000,000.00 12,640,198,362.00 

213 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 71,753,322.67 380,966,877.46 

2131 Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг 2,816,288.00 3,495,036.00 

213101 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 2,816,288.00 - 

213102 Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг - 3,495,036.00 

2132 Бусад урсгал шилжүүлэг 37,998,219.00 63,912,745.60 

213204 Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, 
урамшуулал 

37,998,219.00 24,985,720.00 

213207 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн 
тэтгэмж 

- 38,927,025.60 

2133 Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, 
шилжүүлэг 

30,938,815.67 313,559,095.86 

213301 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт 30,938,815.67 313,559,095.86 

3 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ YР ДYН (3)=(1)-(2) -85,300,619.59 1,265,607,570.17 

225 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДYН 71,504,942.80 1,677,877.28 

225001 Yндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз 71,504,942.80 320,849.10 

225005 Yнэ төлбөргүй гарсан зардал 4,530,190.55 1,357,028.18 

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

-71,504,942.80 -1,677,877.28 

 НИЙТ ҮР ДҮН (3+4) -156,805,562.39 1,263,929,692.89 
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2.3 Аудит хийсэн мөнгөн гүйлгээний тайлан 

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

Дансны 
код 

Үзүүлэлт Өмнөх он Тайлант он 

1 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН 
ДYН (1) 31,637,340,500.00 39,925,923,268.60 

13 ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО 31,637,340,500.00 39,925,923,268.60 

1310 Улсын төвлөрсөн төсвөөс 18,887,340,500.00 27,358,895,088.60 

131001 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт 18,887,340,500.00 27,358,895,088.60 

1311 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого 12,750,000,000.00 12,567,028,180.00 

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

12,750,000,000.00 12,567,028,180.00 

2 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 
(2) 

31,636,996,867.00 39,775,934,088.60 

21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ  31,636,996,867.00 39,775,934,088.60 

210 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1,665,243,544.33 2,333,980,849.14 

2101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1,295,332,730.42 1,881,582,999.01 

210101 Үндсэн цалин  952,956,935.00 1,278,849,299.36 

210102 Нэмэгдэл 262,881,672.42 548,267,699.65 

210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт  79,494,123.00 54,466,000.00 

2102 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх 
шимтгэл 

146,566,120.43 264,034,062.47 

210201 Тэтгэврийн даатгал 106,629,479.92 177,534,364.43 

210202 Тэтгэмжийн даатгал 11,183,507.23 21,624,899.45 

210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 5,093,742.83 17,299,999.20 

210204 Ажилгүйдлийн даатгал 896,568.46 4,324,999.48 

210205 Эрүүл мэндийн даатгал 22,762,821.99 43,249,799.91 

2103 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол 
зардал 

78,741,583.60 74,744,572.21 

210301 Гэрэл, цахилгаан 46,171,584.40 51,136,600.00 

210302 Түлш, халаалт 26,335,999.25 18,205,972.21 

210303 Цэвэр, бохир ус 6,233,999.95 5,402,000.00 

2104 Хангамж, бараа материалын зардал 57,882,354.88 75,200,802.45 

210401 Бичиг хэрэг 13,338,000.00 11,990,100.00 

210402 Тээвэр, шатахуун 14,640,000.00 10,852,000.00 

210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 22,988,399.88 29,793,031.45 

210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн 
устгал, ариутгал 1,411,000.00 1,050,000.00 

210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 5,504,955.00 21,515,671.00 

2105 Нормативт зардал 2,712,000.00 1,429,539.00 

210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 2,712,000.00 1,429,539.00 

2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 24,788,237.00 2,786,650.00 

210603 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 1,070,300.00 00.00 

210604 Урсгал засвар 23,717,937.00 2,786,650.00 

2107 Томилолт, зочны зардал 35,575,583.00 3,313,300.00 

210702 Дотоод албан томилолт 35,575,583.00 3,313,300.00 

2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, 
үйлчилгээний төлбөр, хураамж 23,644,935.00 30,888,924.00 

210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар 4,616,494.00 4,689,246.00 

210806 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 10,155,963.00 19,981,700.00 

210807 Газрын төлбөр  - 1,828,478.00 

210809 Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 8,872,478.00 4,389,500.00 
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212 ТАТААС 29,900,000,000.00 37,060,986,362.00 

2121 Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас 17,150,000,000.00 24,420,788,000.00 

212101 Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас 17,150,000,000.00 24,420,788,000.00 

2122 Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох 
татаас 

12,750,000,000.00 12,640,198,362.00 

212201 Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас 
12,750,000,000.00 12,640,198,362.00 

213 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 71,753,322.67 380,966,877.46 

2131 Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг 2,816,288.00 3,495,036.00 

213102 Засгийн газрын гадаад шилжүүлэг 2,816,288.00 3,495,036.00 

2132 Бусад урсгал шилжүүлэг 37,998,219.00 63,912,745.60 

213204 Ажил олгогчоос олгох  бусад тэтгэмж, 
урамшуулал 

37,998,219.00 24,985,720.00 

213207 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн 
тэтгэмж 

- 38,927,025.60 

2133 Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, 
шилжүүлэг 30,938,815.67 313,559,095.86 

213301 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт 30,938,815.67 313,559,095.86 

3 YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН 
ГYЙЛГЭЭ (3)=(1)-(2) 343,633.00 149,989,180.00 

5 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН 
ЗАРДЛЫН ДYН (5) 542,300.00 149,989,180.00 

22 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 542,300.00 149,989,180.00 

2200 Дотоод эх үүсвэрээр 542,300.00 149,989,180.00 

225106 Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан 
зардал 

542,300.00 149,989,180.00 

6 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГYЙЛГЭЭ 
(6)=(4)-(5) 

-542,300.00 -149,989,180.00 

8 НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГYЙЛГЭЭ 
(8)=(3)+(6)+(7) -198,667.00 - 

9 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний 
үлдэгдэл 

198,667.00 - 

10 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн 
үлдэгдэл - - 

1 
YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН 
ДYН (1) 

31,637,340,500.00 39,925,923,268.60 
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2.4 Аудит хийсэн цэвэр хөрөнгө/өмчийн өөрчлөлтийн тайлан 

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

Төгрөгөөр 

Үзүүлэлт 

Засгийн 
газрын 

оруулсан 
капитал 

Дахин 
үнэлгээний 

нөөц 

Хуримтлагдсан 
дүн 

Засгийн газрын 
хувь 

оролцооний 
нийт дүн 

2018 оны 12-р сарын 
31-нээрх үлдэгдэл 

8,638,160,489.68 1,189,987,889.09 171,326,253.65 9,999,474,632.42 

Нягтлан бодох 
бүртгэлийн бодлогын 
өөрчлөлт 

- - - - 

Дахин илэрхийлсэн 
үлдэгдэл 

8,638,160,489.68 1,189,987,889.09 171,326,253.65 9,999,474,632.42 

Үндсэн хөрөнгийн 
дахин үнэлгээний 
өсөлт бууралт 

-5,366,729,000.0 0.00 0.00 -5,366,729,000.0 

Тайлант үеийн үр дүн - - -156,805,562.39 -156,805,562.39 

2019 оны 12-р сарын 
31-нээрх үлдэгдэл 

3,271,431,489.68 1,189,987,889.09 14,520,691.26 4,475,940,070.03 

Нягтлан бодох 
бүртгэлийн бодлогын 
өөрчлөлт 

- - - - 

Дахин илэрхийлсэн 
үлдэгдэл 

3,271,431,489.68 1,189,987,889.09 14,520,691.26 4,475,940,070.03 

Тайлант үеийн үр дүн - - 1,263,929,692.89 1,263,929,692.89 

2020 оны 12-р сарын 
31-нээрх үлдэгдэл 

3,271,431,489.68 1,189,987,889.09 1,278,450,384.15 5,739,869,762.92 
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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/ 

Эдийн 
засгийн 
ангилал 

Үзүүлэлт Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Зөрүү Хувь 

2 НИЙТ ЗАРЛАГА БА 
ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН 
ДҮН 

29,653,467,000.00 27,045,335,992.74 2,608,131,007.26 91.2 

21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 29,653,467,000.00 27,045,335,992.74 2,608,131,007.26 91.2 

210 БАРАА, АЖИЛ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ЗАРДАЛ 

2,795,762,000.00 2,483,970,029.14 311,791,970.86 88.8 

2101 Цалин хөлс болон 
нэмэгдэл урамшил 

2,162,491,900.00 1,881,582,999.01 280,908,900.99 87.0 

210101 Үндсэн цалин 1,534,563,900.00 1,278,849,299.36 255,714,600.64 83.3 

210102 Нэмэгдэл 548,267,700.00 548,267,699.65 0.35 100.0 

210103 Унаа хоолны 
хөнгөлөлт 

79,660,300.00 54,466,000.00 25,194,300.00 68.4 

2102 Ажил олгогчоос 
нийгмийн даатгалд 
төлөх шимтгэл 

291,936,400.00 264,034,062.47 27,902,337.53 90.4 

210201 Тэтгэврийн даатгал 205,436,700.00 177,534,364.43 27,902,335.57 86.4 

210202 Тэтгэмжийн даатгал 21,624,900.00 21,624,899.45 0.55 100.0 

210203 ҮОМШӨ-ний даатгал 17,300,000.00 17,299,999.20 0.80 100.0 

210204 Ажилгүйдлийн 
даатгал 

4,325,000.00 4,324,999.48 0.52 100.0 

210205 Эрүүл мэндийн 
даатгал 

43,249,800.00 43,249,799.91 0.09 100.0 

2103 Байр ашиглалттай 
холбоотой тогтмол 
зардал 

74,744,600.00 74,744,572.21 27.79 100.0 

210301 Гэрэл, цахилгаан 51,136,600.00 51,136,600.00 0.00 100.0 

210302 Түлш, халаалт 18,206,000.00 18,205,972.21 27.79 100.0 

210303 Цэвэр, бохир ус 5,402,000.00 5,402,000.00 0.00 100.0 

2104 Хангамж, бараа 
материалын зардал 

78,120,700.00 75,200,802.45 2,919,897.55 96.3 

210401 Бичиг хэрэг 12,686,700.00 11,990,100.00 696,600.00 94.5 

210402 Тээвэр, шатахуун 10,852,000.00 10,852,000.00 0.00 100.0 

210403 Шуудан, холбоо, 
интернэтийн төлбөр 

31,226,500.00 29,793,031.45 1,433,468.55 95.4 

210405 Хог хаягдал 
зайлуулах, хортон 
мэрэгчдийн устгал, 
ариутгал 

1,072,600.00 1,050,000.00 22,600.00 97.9 

210406 Бага үнэтэй, түргэн 
элэгдэх, ахуйн эд 
зүйлс 

22,282,900.00 21,515,671.00 767,229.00 96.6 

2105 Нормативт зардал 1,429,900.00 1,429,539.00 361.00 100.0 

210503 Нормын хувцас, 
зөөлөн эдлэл 

1,429,900.00 1,429,539.00 361.00 100.0 

2106 Эд хогшил, урсгал 
засварын зардал 

152,786,700.00 152,775,830.00 10,870.00 100.0 

210601 Багаж, техник, 
хэрэгсэл 

150,000,000.00 149,989,180.00 10,820.00 100.0 

210604 Урсгал засвар 2,786,700.00 2,786,650.00 50.00 100.0 

2107 Томилолт, зочны 
зардал 

3,313,300.00 3,313,300.00 0.00 100.0 

210702 Дотоод албан 
томилолт 

3,313,300.00 3,313,300.00 0.00 100.0 
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2108 Бусдаар 
гүйцэтгүүлсэн ажил, 
үйлчилгээний 
төлбөр, хураамж 

30,938,500.00 30,888,924.00 49,576.00 99.8 

210804 Тээврийн хэрэгслийн 
татвар 

4,712,400.00 4,689,246.00 23,154.00 99.5 

210806 Мэдээлэл, 
технологийн 
үйлчилгээ 

19,986,600.00 19,981,700.00 4,900.00 100.0 

210807 Газрын төлбөр 1,850,000.00 1,828,478.00 21,522.00 98.8 

210809 Улсын мэдээллийн 
маягт хэвлэх, бэлтгэх 

4,389,500.00 4,389,500.00 0.00 100.0 

212 ТАТААС 26,765,613,800.00 24,493,958,182.00 2,271,655,618.00 91.5 

2121 Төрийн өмчит 
байгууллагад олгох 
татаас 

24,420,788,000.00 24,420,788,000.00 0.00 100.0 

212101 Төрийн өмчит 
байгууллагад олгох 
татаас 

24,420,788,000.00 24,420,788,000.00 0.00 100.0 

2122 Хувийн хэвшлийн 
байгууллагад олгох 
татаас 

2,344,825,800.00 73,170,182.00 2,271,655,618.00 3.1 

212201 Хувийн хэвшлийн 
байгууллагад олгох 
татаас 

2,344,825,800.00 73,170,182.00 2,271,655,618.00 3.1 

213 УРСГАЛ 
ШИЛЖҮҮЛЭГ 

92,091,200.00 67,407,781.60 24,683,418.40 73.2 

2131 Засгийн газрын 
урсгал шилжүүлэг 

4,400,000.00 3,495,036.00 904,964.00 79.4 

213102 Засгийн газрын 
гадаад шилжүүлэг 

4,400,000.00 3,495,036.00 904,964.00 79.4 

2132 Бусад урсгал 
шилжүүлэг 

87,691,200.00 63,912,745.60 23,778,454.40 72.9 

213204 Ажил олгогчоос олгох  
бусад тэтгэмж, 
урамшуулал 

28,340,700.00 24,985,720.00 3,354,980.00 88.2 

213207 Тэтгэвэрт гарахад 
олгох нэг удаагийн 
мөнгөн тэтгэмж 

59,350,500.00 38,927,025.60 20,423,474.40 65.6 

  ЗАРДЛЫГ 
САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ 
ҮҮСВЭР 

29,653,467,000.00 27,045,335,992.74 2,608,131,007.26 91.2 

1310 УЛСЫН ТӨСВӨӨС 
САНХҮҮЖИХ 

29,653,467,000.00 27,045,335,992.74 2,608,131,007.26 91.2 

131001 Улсын төсвөөс 
санхүүжих 

29,653,467,000.00 27,045,335,992.74 2,608,131,007.26 91.2 
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2.6 Аудит хийсэн нэмэлт санхүүжилтийн тайлан 

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

/Төгрөгөөр/ 

Дансны 
код 

Үзүүлэлт Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл 

I НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН - 12,567,028,180.00 

21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ  - 12,567,028,180.00 

212 ТАТААС - 12,567,028,180.00 

2121 Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас - - 

212101 Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас - - 

2122 Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох 
татаас 

- 12,567,028,180.00 

212201 Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас - 12,567,028,180.00 

II ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР - 12,567,028,180.00  

1311 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого - 12,567,028,180.00  

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

- 12,567,028,180.00 
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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 Эрчим хүчний яамны 2020 оны санхүүгийн 
тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлтийг 
Б.Насантогтох 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 балансын данстай холбоотой 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 аудитор Г.Түвшинзаяа, С.Бат-эрдэнэ нар хариуцаж 
хэрэгжүүлэв. 

Эрчим хүчний яамны 2020 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг 
Үндэсний аудитын газарт 2021 оны 01 сарын 25-ний өдрийн в/298 дугаар бүхий албан 
бичгээр ирүүлсэн байна. 

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

Эрчим хүчний яамны үйл ажиллагааны чиглэлийг дараах байдлаар тодорхойлжээ. 
Үүнд:  

 Эрчим хүчний салбарын аюулгүй, найдвартай ажиллагаа, үр ашигтай байдлыг 
хангах; 

 Эрчим хүчний шинэ эх үүсвэр бий болгох, бүс нутгийн шугам сүлжээ байгуулах; 

 Эрчим хүчний хангамжийн тасралтгүй, найдвартай, аюулгүй байдлыг хангах; 

 Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг дэмжин хөгжүүлэх; 

 Эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийн түлшний баланс гаргах замаар нүүрсний 
уурхайнуудын хүчин чадлыг өргөжүүлэх; 

 Эрчим хүчний нүүрсний болон шинэ, хийн түлшний технологийг хөгжүүлэх, 
инновацийг дэмжих; 

 Салбарын эдийн засгийн үр ашиг, санхүүгийн чадавхийг сайжруулах, дотоод, 
гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах, олон улсын хөгжлийн чиг хандлагатай 
уялдуулан хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх; 

 Салбарын удирдлага болон тогтолцоог боловсронгуй болгох, тус салбарт хувийн 
хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлж, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх 
замаар салбарын өрсөлдөх чадавхийг дээшлүүлэх; 

 Эрчим хүч, түлш (эрчим хүчний нүүрс)-ний салбарт шинжлэх ухаан, технологи, 
эрчим хүчний балансын судалгаа, стандарт, норм, нормативын баримт бичиг, техник, 
тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт хийж, эрчим хүчний хэмнэлттэй, дэвшилтэт 
технологийг нэвтрүүлэх; 

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

3.3 НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ҮНДСЭН БОДЛОГО, ДОТООД ХЯНАЛТ 

Эрчим хүчний яам нь 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 нийцээгүй 
байна.  

 Эрчим хүчний яамны Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитын газар 2020 онд 

санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийгээгүй байна.  
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Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын газар 2020 оны шилэн дансанд хийсэн 
дотоод аудитаар дүгнэлт зөвлөмж хүргүүлж, хуулийн хэрэгжилтэнд тогтмол хяналт тавин 
зөрчил арилгах дараах арга хэмжээг аваагүй байна. 

Эрчим хүчний яамны дотоод хяналтын эрсдэлийг төлөвлөлтийн үе шатанд “Дунд” 

гэж үнэлсэн бөгөөд гүйцэтгэлийн үе шатанд дахин хянахад дотоод хяналт үр нөлөөтэй гэж 

үзлээ.  

3.4. МАТЕРИАЛЛАГ БАЙДАЛ 

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

Төлөвлөлтийн үе шатанд материаллаг байдлын түвшинг 2020 оны жилийн эцсийн 
санхүүгийн үр дүнгийн тайлангийн нийт зардлын 39,966,905.6  мянган төгрөгөөс 1 хувиар 
буюу 399,669.1  мянган төгрөгөөр материаллаг байдлыг тооцсоныг гүйцэтгэлийн үе шатанд 
өөрчлөх шаардлагагүй гэж үзлээ.  

3.5. САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

Эрчим хүчний яамны 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн байдлын тайлангаарх нийт 
хөрөнгийн дүн өмнөх оноос 1,265,393.1 мянган төгрөгөөр буюу 28.3 хувиар өссөн байна. 
Өмнөх оны үзүүлэлтээс материаллаг өөрчлөлт гарсан бараа материал, үндсэн хөрөнгийн  
данс байна.  

Хүснэгт 1. Санхүүгийн байдлын тайлангийн үзүүлэлт      
                       /мянган төгрөг/ 

Үзүүлэлт 
Эхний 

үлдэгдэл 
Эцсийн 

үлдэгдэл 
Өөрчлөлт 

Б 1 2 3=2-1 

Мөнгөн хөрөнгө - - - 

Авлага 349.1 755.6 406.5 

Урьдчилгаа - - - 

Бараа материал 22,346.4 37,172.7 14,826.3 

Үндсэн хөрөнгө 4,453,529.9 5,703,690.2 1,250,160.3 

Нийт хөрөнгө 4,476,225.4 5,741,618.5 1,265,393.1 

Өр төлбөр 285.3 1,748.7 1,463.4 

Засгийн газрын хувь оролцоо /Эздийн 
өмч/ 

4,475,940.1 5,739,869.8 1,263,929.7 

Нийт өр төлбөр ба цэвэр хөрөнгө 
өмчийн дүн 

4,476,225.4 5,741,618.5 1,265,393.1 

Авлага дансны үлдэгдэл 755.6 мянган төгрөг болж 406.5 мянган төгрөгөөр өссөн нь 
ажиллагчидтай холбогдсон авлагаас шалтгаалжээ.  

Бараа материалын дансны үлдэгдэл 37,172.7 мянган төгрөг болж 14,826.3 мянган 
төгрөгөөр өссөн нь Диспетчерийн үндэсний төв ХХК-иас бараа материал үнэ төлбөргүй 
хүлээн авсан, ТӨБЗГ-ын 2020 оны А-1/1988 дугаартай албан бичгээр үндсэн хөрөнгийн 
дансанд бүртгэлтэй эргэлтийн хөрөнгийг шилжүүлэн бүртгэснээс шалтгаалжээ.  

Үндсэн хөрөнгө дансны үлдэгдэл 5,703,690.2 мянган төгрөг болж 1,250,160.3 мянган 
төгрөгөөр өссөн нь тус байгууллагын барилгын их засварын зардлыг ТӨБЗГ-ын 2020 оны 
751 дүгээр тогтоолын дагуу капиталжуулж бүртгэснээс голлон шалтгаалжээ. Үндсэн 
хөрөнгө урсгал төсвөөс бэлтгэсэн 149,989.2 мянга, Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн, 
Диспетчерийн үндэсний төв ХХК, Улаанбаатар-Мандалговь ЦДАШДСБ төслөөс үнэ 
төлбөргүй шилжиж ирсэн 1,302,999.9 мянган төгрөгийн хөрөнгөөр нэмэгдсэн байна.  

Үндсэн хөрөнгө Эрчим хүчний хөгжлийн төв, Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэнд 
үнэ төлбөргүй шилжүүлсэн 16,822.4 мянга, ТӨБЗГ-ын 2020 оны а1/949  тоот албан бичгийн 
дагуу 26,928.2 мянган төгрөгийн акталсан хөрөнгөөр хасагдсан байна.  
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Биет бус хөрөнгө 4,800.0 мянган төгрөгөөр буурсан нь ашиглалтгүй албан хэрэг 
хөтлөлтийн архивын программыг ТӨБЗГ-ын 2020 оны А-1/949 дугаартай актлах 
зөвшөөрлийн албан бичгийн дагуу хасалт хийснээс шалтгаалсан байна. 

Өр төлбөр дансны үлдэгдэл 1,748.7 мянган төгрөг болж 1,463.4 мянган төгрөгөөр 
өссөн нь хувь хүний орлогын албан татварын өглөг үүссэнээс шалтгаалжээ.  

Засгийн газрын хувь оролцоо дансны үлдэгдэл 5,739,869.8 мянган төгрөг болж 
1,263,929.7 мянган төгрөгөөр өссөн нь тайлант үеийн үр дүнгээс шалтгаалжээ. Энэ нь үнэ 
төлбөргүй орлого хүлээн авснаас шалтгаалсан байна.  

Эрчим хүчний яамны санхүүгийн үр дүнгийн тайлангаар нийт орлого өмнөх оноос 
9,517,603.5 мянган төгрөгөөр буюу 30 хувиар өссөн байна.  

Өмнөх оны үзүүлэлтээс материаллаг өөрчлөлт гарсан татварын бус орлого, тусламж 
санхүүжилтийн орлого байна. Энэ нь үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого ба урсгал үйл 
ажиллагааны санхүүжилт буюу эрчим хүчний үйлдвэр, компанид олгох дизелийн станцын 
алдагдлын татаас, цахилгаан дамжуулах системийн алдагдлын татаас, дулааны станцын 
алдагдлын татаасууд байна.  

Нийт зардал өмнөх оноос 8,092,469.0 мянган төгрөгөөр буюу 20.2 хувиар өссөн байна. 
Өмнөх оны үзүүлэлтээс материаллаг өөрчлөлт гарсан цалингийн зардал, төрийн өмчит 
байгууллагад олгох татаасын зардлууд байна. Энэ нь төрийн албан хаагчийн цалингийн 
хэмжээ нэмэгдсэн, эрчим хүчний үйлдвэр, компанид олгох дизелийн станцын алдагдлын 
татаас, цахилгаан дамжуулах системийн алдагдлын татаас, дулааны станцын алдагдлын 
татаасын зардал нэмэгдсэнээс шалтгаалсан байна.  

3.6. ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТ  

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

Төсвийн төлөвлөлт 

 Тус байгууллагын 2020 оны төсвийн төсөлд зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг 

67,352,515.1  мянган төгрөгөөр, нийт зарлагыг 67,352,515.1 мянган төгрөгөөр тооцон 

төлөвлөж, дээд шатны төсвийн захирагчид хүргүүлсэн байна.   

Төсвийн захирагчийн хүргүүлсэн төсвийн төслөөс 37,699,048.1 мянган төгрөгөөр 

бууруулж 29,653,467.0 мянган төгрөгөөр баталсан байна. Төсвийн саналыг бууруулж 

баталсан шалтгаан нь “Гэр хорооллын айл өрхүүдэд олгох цахилгааны хөнгөлөлт”-д олгох 

татаасыг 2020 онд Эрчим хүчний сайдын төсвийн багцад төлөвлөсөн саналыг Сангийн яам 

хүлээн аваагүй байна. 

Төсвийн гүйцэтгэл  

Тайлант онд төсвийн захирагчийн хэрэгжүүлэх 1 хөтөлбөрийн 8 арга хэмжээг 
санхүүжүүлэхээр 29,653,467.0 мянган төгрөгийг улсын төсвөөс санхүүжүүлэхээр  
төлөвлөжээ.  

Гүйцэтгэлээр улсын төсвөөс 27,358,895.1 мянган төгрөгийн санхүүжилт авч, урсгал 
үйл ажиллагаанд 27,045,336.0 мянган төгрөгийг зарцуулж 313,559.1 мянган төгрөгийг улсын 
төсөвт буцаан төвлөрүүлсэн байна.  

Төсвийн нийт зардлын гүйцэтгэл 27,045,336.0 мянган төгрөг буюу 91.2 хувьтай 
байгаа нь улсын төсвөөс 2,294,571.9 мянган төгрөгийн санхүүжилт дутуу олгогдсоноос 
шалтгаалжээ.  

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 
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бүрэлдэхүүн хэсэг байна гэж заасны дагуу байгууллага нэмэлт санхүүжилтийн тайлан 
гаргах үүрэгтэй. 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 

“Гэр хорооллын айл өрхөд цахилгаан эрчим хүчний тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх журам” 

батлах тухай 199 дугаар тогтоолын дагуу шилжүүлсэн нийт 12,567,028.2 мянган төгрөгийн 

орлого нэмэлт санхүүжилтээр орсон байна. 

Үүнийг эрчим хүчний компаниудад 12,567,028 мянган төгрөгийн татаасыг 

шилжүүлсэн байна. 

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 156 мэдээллээс 136 мэдээллийг хугацаанд нь, а 
2 мэдээлэл оруулах хугацаа болоогүй, 11 мэдээллийг хугацаа хоцроосон, 364,096.1 мянган 
төгрөгийн 7 мэдээллийг шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулаагүй байна. Үүнд:  

 Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалтын хэсгийн таван сая төгрөгөөс 
дээш үнийн дүн бүхий 3 аж ахуйн нэгж байгууллагаас худалдан авсан 22,166.0 
мянган төгрөгийн бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, 
нийлүүлэгчийн нэр хаягыг мэдээллээгүй; 

 Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад 
хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, 
хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр хэсэгт Төсөв 
захирагчийн төсвийн зарцуулалтын Б/78 дугаартай 33,223.6 мянган төгрөг, 
Б/130 дугаартай 32,875.7 мянган төгрөг, Б/215 дугаартай 35,148.6 мянган 
төгрөг, Б283 дугаартай 240,682.2 мянган төгрөгийн тушаалуудыг 
байршуулаагүй. 

 

3.8. ӨМНӨХ ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 

Өмнөх оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн 2,356,795.3 мянган төгрөгийн 7 

зөвлөмжийн хэрэгжилт 89 хувьтай байна.                                                         

Хэрэгжүүлээгүй 2,323,808.2 мянган төгрөгийн 1 зөвлөмжийн хэрэгжилтэнд дараах 

нөхцөл байдал үүссэн байна. Үүнд:  

 “Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэгт байрлалтай хуваарилах байгууламж №7-
ийн хүчин чадлын нэмэгдүүлж өргөтгөх барилга угсралтын ажил”-ын (1,481,600.0 
мянган  төгрөг) барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах техникийн комисс 
ажиллаж 2011 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 174/2011 дугаартай акт үйлдэн 
хүлээн авсан. Гэвч тус барилга, байгууламж нь газрын маргаантай Эрчим хүчний 
яамнаас шалтгаалахгүй ажил тул хэрэгжих боломжгүй байна. 

 Булган аймгийн дулааны станцын байгууламжийн (842,208.2 мянган  төгрөг) барилга, 
байгууламжийг ашиглалтад оруулах улсын комисс ажиллаж 2019 оны 08 дугаар 
сарын 26-ны өдрийн 41/2019 дугаартай акт үйлдэн улсын комисс хүлээн авсан ч 
ТӨБЗГ-с өмч эзэмшлийн хувь нь тогтоогдоогүйгээс ашиглагч байгууллагад 
шилжүүлээгүй байгаа тул албан шаардлага хүргүүлэхээр болов.  

3.9. АУДИТЫН ИЛРҮҮЛЭЛТ 

Аудитаар нийт 665,218.7 мянган төгрөгийн алдаа зөрчил илэрснээс, 34,776.1 мянган 
төгрөгийн алдааг залруулж, 613,171.4 мянган төгрөгийн зөрчилд 4 албан шаардлага 
хүргүүлж, 17,271.2 мянган төгрөгийн алдаа зөрчлийг арилгах, давтан гаргахгүй байх 2 
зөвлөмж өглөө.  
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Залруулсан алдаа 

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

1. Санхүүгийн үр дүнгийн тайланд 34,776.1 мянган төгрөгийн цалин, НДШ-ийн, 
тээврийн хэрэгслийн татвар хураамжийн зардлын дансны ангилал буруу бүртгэсэн 
байгааг залруулав. 

Зөвлөмж өгөхөөс бусад байдлаар шийдвэрлэсэн алдаа, зөрчил 

Аудитаар 613,218.7 мянган төгрөгийн зөрчилд 4 албан шаардлага хүргүүллээ. Үүнд: 

1. Төрийн нарийн бичгийн даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 28-ний өдрийн Б/282 
дугаар тушаалаар нийт ажилтнуудад 3 сар хүртэлх хугацааны үндсэн цалинтай тэнцэх 
хэмжээний 200,829.1 мянган төгрөгийн урамшууллыг давхардуулж олгосон байна.  Энэ нь 
Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1-т “төсвийг үр ашигтай хэмнэлттэй байхаар 
төлөвлөж, зарцуулах”, мөн тус хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5-д “батлагдсан төсвийг 
зориулалтын дагуу зарцуулах”, Засгийн газрын 2019 оны 5 тогтоолоор баталсан “төрийн 
албан хаагчид мөнгөн урамшуулал олгох журам”-ын 2.2-т “ Төрийн албан хаагчид улирлын 
ажлын үр дүнгээр олгох мөнгөн урамшууллын дээд хэмжээ нь албан хаагчийн албан 
тушаалын сарын цалингийн 40 хувиас хэтрэхгүй байна” заасантай тус тус нийцэхгүй, үнэн 
зөв батламж мэдэгдлийг хангахгүй байна.  

Шийдвэрлэсэн нь: Албан шаардлага өгөх 

2. Төсөвт зохицуулалт хийх зөвшөөрөлгүйгээр зардлын эдийн засгийн ангиллын 
бүлэг хооронд нийт 48,246.2 мянган төгрөгийг гүйлгэн зарцуулсан байна. Үүнд: НДШ-ийн 
зардлаас цалингийн зардалд 25,451.5 мянган, цалингийн зардлаас тэтгэвэрт гарахад олгох 
нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийн зардалд 18,422.6 мянган, тээврийн хэрэгслийн татварын 
зардлаас даатгалын үйлчилгээний зардалд 3,172.0 мянган, улсын мэдээллийн маягт 
хэвлүүлэх зардлаас бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний зардалд 1,200.0  мянган 
төгрөгийг тус тус гүйлгэн зарцуулсан байна. Энэ нь Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар 
зүйлийн 16.5.5-д ”батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулах”, Сангийн сайдын 2014 
оны 55 дугаар тушаалаар баталсан “Эдийн засгийн ангилал батлах тухай заавар”, Сангийн 
сайдын 2018 оны 134 дүгээр тушаалаар баталсан “Төсвийн захирагчийн төсөвт 
зохицуулалт хийх журам”-ын 3.1.6 дахь “.... дээд шатны төсвийн захирагчийн зөвшөөрлийг 
албан бичгээр авсан байх” гэсэн заалттай тус тус нийцэхгүй, үнэн зөв батламж мэдэгдлийг 
хангахгүй байна. 

Шийдвэрлэсэн нь: Албан шаардлага өгөх 
 

3. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтийн төсөл арга хэмжээнд бий болсон Булган 
аймгийн дулааны станцын байгууламжийг  ашиглалтад оруулах улсын комисс ажиллаж 
2019 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн 41/2019 дугаартай акт үйлдэн хүлээн авсан 
барилга байгууламжийг ТӨБЗГ-аар өмч эзэмшлийн хувь тогтоогдоогүйгээс ашиглагч 
байгууллагуудад шилжүүлээгүй байна. Энэ нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай 
хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2-т “Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгө нь 
төрийн болон орон нутгийн өмч байна. Төсөвт авсан зээл, хандив, дэмжлэг, тусламжаар 
болсон хөрөнгө үүнд нэгэн адил хамаарна”, Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 
2019 оны 271 дүгээр тогтоолоор баталсан “ Төрийн болон орон нутгийн өмчид эд хөрөнгө 
олж авах, бүртгэх, данснаас хасах шилжүүлэх журам”-ын 4.1.2-т “ батлагдсан эх үүсвэрээ 
бэлтгэж буй үл хөдлөх хөрөнгийг Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хөрөнгө оруулалт 
хариуцсан хэлтэс, нэгжээс хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн гүйцэтгэл, хөрөнгийн жагсаалт 
холбогдох бусад баримтыг аль нэг, эсвэл хэд хэдэн төрийн болон орон нутгийн өмчит 
хуулийн этгээдэд эзэмшүүлэх саналын хамт Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт 
ирүүлж, бүргэлд тусгах, эзэмшигчийг тогтоох асуудлыг шийдвэрлүүлнэ” заасантай 
нийцэхгүй, үнэн зөв байдал, Эрх ба үүрэг батламж мэдэгдлийг хангахгүй байна.  

 
Шийдвэрлэсэн нь: Албан шаардлага өгөх 
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4. Байгууллагын шилэн дансны цахим хуудсанд нийт 156 мэдээллээс 364,096.1 
мянган төгрөгийн 7 мэдээллийг байршуулаагүй байна. Энэ нь Шилэн дансны тухай хуулийн 
4 дүгээр зүйлийн 4.1-т “Шилэн дансны зарчим”, 6 дугаар зүйлийн 6.4-д “Энэ хуулийн 3.1.1, 
3.1.2-т заасан байгууллага дараах мэдээллийг долоо хоногийн дотор мэдээлнэ” 6.4.4-
т ”таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, 
санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг”, 6.4.8-д “бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, 
түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, 
концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр” гэж 
заасантай нийцэхгүй байна. 

Шийдвэрлэсэн нь: Албан шаардлага өгөх 

5. Засгийн газрын 2017 оны 199 дүгээр тогтоолоор баталсан “Гэр хорооллын 
өрхөд цахилгаан эрчим хүчний тарифын хөнгөлөлт үзүүлэх журам”-ын хүрээнд Эрчим 
хүчний зохицуулах хорооноос баталсан тарифийн хөнгөлөлтийг үндэслэн 2017 оноос гэр 
хорооллын айл өрхүүдэд хөнгөлөлт үзүүлж, санхүүжилтийг Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын сайдын төсвийн багцын агаар, орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний 
хөтөлбөрөөс санхүүжүүлж ирсэн байна. Орчны бохирдол бууруулах үндэсний хорооноос 
уг арга хэмжээний төсвийг жил бүр баталж, баталсан төсвийн хүрээнд санхүүжилтийг 
олгож ирсэн боловч гүйцэтгэлээр зардал жил бүр хэтэрч 2020 оны жилийн эцсийн 
байдлаар 14 эрчим хүчний төрийн өмчит компаниудад өгөх хуримтлагдсан өр төлбөр бий 
болсон ба уг авлага, төлбөрийг барагдуулах талаар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
яамтай хамтран ажиллаж, арга хэмжээ аваагүй байна. 

 
Шийдвэрлэсэн нь: Албан шаардлага өгөх 

Аудитын зөвлөмж  

Аудитаар илэрсэн 17,271.2 мянган төгрөгийн алдаа, зөрчилд 2 зөвлөмж өгч, 
менежментийн захидалд тусгав.  

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

ТАТАХУЙЦ БУСАД ЧУХАЛ АСУУДЛУУД 

 Тус яамны эзэмшилд 372,230.8 дансны үнэтэй 7 тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй 
байгаагаас элэгдлээрээ анхны өртөгөө бүрэн нөхсөн эвдрэл гэмтэл ихтэй цаашид 
ашиглах боломжгүй болсо ,798.5274 н  мянган төгрөгийн дансны үнэтэй тээврийн 
хэрэгсэл байна. Иймд цаашид ашиглагдахгүй болсон тээврийн хэрэгслийг актлуулах 
саналыг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалт газарт хүргүүлж шийдвэрлүүлэх нь 
зүйтэй байна.  
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4. Менежментийн захидал 

Менежментийн захидалд цаашид анхаарвал зохих асуудлыг тэргүүлэх ач холбогдлоор 
нь эрэмбэлэн үзүүлэв. Үүнд: 

1.Балансын данстай холбоотой асуудал 

1.1.  Илрүүлэлт: 

Үндсэн хөрөнгийн дансанд 15,522.5 мянган төгрөгийн бараа материалын шинж чанартай 
хөрөнгийг бүртгэж, тайлагнасан байна. Энэ нь УСНББОУС-17-д "Үндсэн хөрөнгө гэдэг нь 
дараах биет хөрөнгө; а/ бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээний үйлдвэрлэлт буюу нийлүүлэлтэд, 
бусдад түрээслүүлэхээр эсвэл захиргааны зориулалтаар ашиглаж буй байгууллагын 
эзэмшилд байгаа ба б) нэгээс дээш тайлангийн хугацааны туршид ашиглагдахаар 
хүлээгдэж байгаа хөрөнгө юм" гэсэн заалттай нийцээгүй ба Толилуулга ба тодруулга 
батламж мэдэгдлийг хангахгүй байна. 

1.2.  Эрсдэл:  

Элэгдлийн зардал нэмэгдэж, тайлант үеийн үр дүн бүрэн илэрхийлэгдэхгүй байх 

1.3. Өгсөн зөвлөмж: 
Үндсэн хөрөнгийн дансанд бүртгэсэн байгаа бараа материалын шинж чанартай эргэлтийн 
хөрөнгийг бараа материалын дансанд бүртгэх 

1.4. Байгууллагаас өгсөн хариу тайлбар: 

Аудитаар өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллана. 

2. Балансын данстай холбоотой асуудал 

2.1.  Илрүүлэлт: 

Төсвийг зохистой удирдаагүйгээс жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд 1.748.7 мянган 
төгрөгийн өглөгийн үлдэгдэлтэй гарсан байгаа нь Төсвийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 
4.8-т “төсвийг зохистой удирдаж авлага, өр төлбөр үүсгэхгүй байх”, 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” заасантай 
нийцэхгүй, Үнэн зөв айх батламж мэдэгдлийг хангахгүй байна. 

2.2.  Эрсдэл: 

Тухайн жилийн төсвийг үр ашигтай зарцуулж чадахгүй байх 

2.3. Өгсөн зөвлөмж: 
Төсвийн тайлант жилд өр, авлага үүсгэхгүй байж төсвийн тухай хуулийг мөрдөж ажиллах 

2.4. Байгууллагаас өгсөн хариу тайлбар: 

Аудитаар өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллана. 

 

 

 

 

 

Дээрх зөвлөмжийн биелэлтийг төрийн аудитын байгууллагад 2021 оны 06 дугаар 
сарын 15-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 

Төрийн нарийн бичгийн даргын 2020 оны 12 дугаар 
сарын 28-ний өдрийн Б/282 дугаар тушаалаар нийт 
ажилтнуудад 3 сар хүртэлх хугацааны үндсэн 
цалинтай тэнцэх хэмжээний 200,829.1 мянган 
төгрөгийн урамшууллыг давхардуулж олгосон байна 

200,829.1 
Албан 

шаардлага 

Төрийн нарийн 
бичгийн дарга, 

Санхүүгийн 
хэлтсийн дарга 

Б.Насантогтох 
Ж.Жанарбаатар 

2 

Төсөвт зохицуулалт хийх зөвшөөрөлгүйгээр зардлын 
эдийн засгийн ангиллын бүлэг хооронд нийт 48,246.2 
мянган төгрөгийг гүйлгэн зарцуулсан байна. 

48,246.2 
Албан 

шаардлага 

Төрийн нарийн 
бичгийн дарга, 

Санхүүгийн 
хэлтсийн дарга 

Б.Насантогтох 
Ж.Жанарбаатар 

3 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтийн төсөл арга 
хэмжээнд бий болсон Булган аймгийн дулааны 
станцын байгууламжийг  ашиглалтад оруулах улсын 
комисс ажиллаж 2019 оны 08 дугаар сарын 26-ны 
өдрийн 41/2019 дугаартай акт үйлдэн хүлээн авсан 
барилга байгууламжийг ТӨБЗГ-аар өмч эзэмшлийн 
хувь тогтоогдоогүйгээс ашиглагч байгууллагуудад 
шилжүүлээгүй байна 

- 
Албан 

шаардлага 

Төрийн нарийн 
бичгийн дарга, 
Санхүү хөрөнгө 

оруулалтын 
газрын дарга 

Б.Насантогтох 
А.Энхбат 

4 

Байгууллагын шилэн дансны цахим хуудсанд нийт 
156 мэдээллээс 364,096.1 мянган төгрөгийн 7 
мэдээллийг байршуулаагүй байна. 364,096.1 

Албан 
шаардлага 

Төрийн нарийн 
бичгийн дарга, 
Санхүү хөрөнгө 

оруулалтын 
газрын дарга 

Б.Насантогтох 
А.Энхбат 

5 

Орчны бохирдол бууруулах үндэсний хорооноос “Гэр 
хорооллын өрхөд цахилгаан эрчим хүчний тарифын 
хөнгөлөлт үзүүлэх” арга хэмжээний төсвийг жил бүр 
баталж, баталсан төсвийн хүрээнд санхүүжилтийг 
олгож ирсэн боловч гүйцэтгэлээр зардал жил бүр 
хэтэрч 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар 14 эрчим 
хүчний төрийн өмчит компаниудад өгөх 
хуримтлагдсан өр төлбөр бий болсон ба уг авлага, 
төлбөрийг барагдуулах талаар Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яамтай хамтран ажиллаж, арга хэмжээ 
аваагүй байна 

- 
Албан 

шаардлага 

Төрийн нарийн 
бичгийн дарга, 
Санхүү хөрөнгө 

оруулалтын 
газрын дарга 

Б.Насантогтох 
А.Энхбат 

6 

Үндсэн хөрөнгийн дансанд 15,522.5 мянган төгрөгийн 
бараа материалын шинж чанартай хөрөнгийг 
бүртгэж, тайлагнасан байна 15,522.5 

Зөвлөмж 
өгөх 

Төрийн нарийн 
бичгийн дарга, 
Санхүү хөрөнгө 

оруулалтын 
газрын дарга 

Б.Насантогтох 
А.Энхбат 

7 

Төсвийг зохистой удирдаагүйгээс жилийн эцсийн 
санхүүгийн тайланд  1.748.7 мянган төгрөгийн 
өглөгийн үлдэгдэлтэй гарсан байгаа нь 1,748.7 

Зөвлөмж 
өгөх 

Төрийн нарийн 
бичгийн дарга, 

Санхүүгийн 
хэлтсийн дарга, 
Нягтлан бодогч 

Б.Насантогтох 
Ж.Жанарбаатар 
Л.Оюундэлгэр 

ДҮН 630,442.6       

 

 

Шалгагдсан 

байгууллагын нэр: 

2021 

Огноо: 

Эрчим хүчний яам 

Аудитын 

нэр: 

Эрчим хүчний яамны 2020 оны жилийн эцсийн 
санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн 

аудит 

Аудитын код: 

САГ-2021/80/СТА-ТШЗ 

Мянган төгрөг 
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