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АУДИТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

Сэлэнгэ аймгийн Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний газрын 2016 оны 12 дугаар 
сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон, аккруэл сууриар бэлтгэгдсэн, жилийн эцсийн 
санхүүгийн тайланд Төрийн аудитын тухай хуулийн 15.2.1-д заасан бүрэн эрхийн дагуу 
Үндэсний аудитын газрын харьяа Сэлэнгэ аймгийн Аудитын газраас аудит хийв.

Сэлэнгэ аймгийн Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний газрын удирдлага нь тайлант 
хугацааны санхүүгийн тайланг холбогдох хууль, Улсын секторын нягтлан бодох 
бүртгэлийн олон улсын стандарт, түүнтэй нийцүүлэн Сангийн сайдын баталсан заавар, 
журмуудын дагуу үнэн зөв бэлтгэж, тайлагнах үүрэг, хариуцлага хүлээнэ.

Төрийн аудитын байгууллага нь тус байгууллагын 2016 оны жилийн эцсийн 
санхүүгийн тайланд Аудитын олон улсын стандартын дагуу аудит хийж, санал дүгнэлт 
өгөх үүрэг, хариуцлага хүлээнэ.

Санал дүгнэлтийн үндэслэл:
Сэлэнгэ аймгийн Аудитын газар аудит хийхдээ Аудитын олон улсын стандарт, 

түүнд нийцүүлэн Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан Санхүүгийн тайлангийн 
аудитын журмын дагуу гүйцэтгэсэн. Эдгээр стандарт, журам нь санхүүгийн тайлан 
материаллаг буруу илэрхийллээс ангид эсэх талаар үндэслэлтэй баталгаа олж авах 
зорилгоор аудитыг төлөвлөж, гүйцэтгэхийг шаарддаг.

Аудитаар Сэлэнгэ аймгийн Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний газрын 2016 оны 
жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан дахь үлдэгдэл, ажил гүйлгээний дүн хэмжээ болон 
илчлэл тодруулга, тус байгууллагад мөрдөж байгаа нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, 
бүртгэлийн хөтлөлт, программ хангамж, дотоод хяналтын систем, гол хууль 
тогтоомжуудын мөрдөлтийг болон удирдлагын хийсэн томоохон тооцооллыг шалгаж, 
аудитын санал дүгнэлтийг дэмжих нотлох зүйлсийг хангалттай цуглуулсан.

Бидний хийсэн аудит тус санхүүгийн тайлан материаллаг алдаагүй эсэхэд санал 
дүгнэлт өгөх хангалттай бөгөөд зохистой үндэслэлийг бүрдүүлсэн .



Зөрчилгүй санал дүгнэлт

Сэлэнгэ аймгийн Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний газрын 2016 оны 12 дугаар 
сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, мөнгөн 
гүйлгээ, өмчийн өөрчлөлтийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан, илчлэл тодруулгад 
тайлагнасан үлдэгдэл, ажил гүйлгээнүүд холбогдох хууль, УСНББОУС, түүнд 
нийцүүлэн Сангийн сайдын баталсан заавар, журмуудын дагуу материаллаг алдаагүй, 
үнэн зөв, шударга илэрхийлэгдсэн байна.
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Нэг.Аудит хийх хууль, эрх зуйн ундэслэл

Төсвийнтухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, Төрийн аудитынтухай хуулийн 
15 дугаар зүйлийн 15.2.1 дахь заалтыг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 18 
дугаар зүйлийн 18.2 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн 
эрхийн хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний газрын ( цаашид 
УЦУОШГ гэх ) 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон жилийн 
эцсийн санхүүгийн тайланд /СЭЛ/2017/32-СТА-ТШЗ/ аудит хийлээ.

Аудитыг Төсвийн тухай, Төрийн аудитын тухай, Нягтлан бодох бүртгэлийн 
тухай хуулиуд болон холбогдох бусад хууль, тогтоомжийн хүрээнд Аудитын олон 
улсын стандартын зарчмуудад нийцүүлэн төлөвлөлтийн шатанд боловсруулсан 
төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу гүйцэтгэв.

Сэлэнгэ аймгийн УЦУОШГ-ын 2016 оны санхүүгийн тайлан Нягтлан бодох 
бүртгэлийн тухай хууль болон Улсын секгорын нягтлан бодох бүртгэлийн Олон 
улсын стандарт /УСНББОУС/, түүнд нийцүүлэн гаргасан улсын төсвийн 
байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, заавар, журмын дагуу үнэн зөв, 
шударга илэрхийлэгдсэн эсэхэд дүгнэлт өгөх нь энэхүү аудитын зорилт байв.

Төсвийн захирагч санхүүгийн тайлангаа УСНББОУС, түүнд нийцүүлсэн 
Сангийн сайдын холбогдох журмууд, төсвийн байгууллагын нягтлан бодох 
бүртгэлийн бодлого, програм хангамжийн дагуу үнэн зөв, бодитой бэлтгэх үүрэгтэй.

Тухайн санхүүгийн тайлан Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, нягтлан 
бодох бүртгэлийн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчмууд, УСНББОУС-тай нийцүүлж 
материаллаг алдаагүй, үнэн зөв, шударга илэрхийлэгдсэн эсэхэд дүгнэлт өгөх нь 
Төрийн аудитын байгууллагын үүрэг юм.

Сэлэнгэ аймгийн УЦУОШГ-ын 2016 оны төсвийн санхүүгийн тайлангийн 
аудитыг2017 оны 01 дүгээр сарын 06-аас2017 оны 01 дүгээр сарын 31-ний хооронд 
хийхээр төлөвлөн ахлах аудитор С.Бат-Эрдэнэ хэрэгжүүлэв. ЯАБ-СТА-Б-6-1/

Сэлэнгэ аймгийн УЦУОШГ-ын2016оны санхүүгийнтайланг 2017 оны 1 дүгээр 
сарын 20-ны өдөр аймгийн Аудитын газарт ирүүлсэн байна.

Хоёр.Байгууллагын хууль, эрх зуйн орчин

Сэлэнгэ аймгийн УЦУОШГ-нь Цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай 
хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Төрийн болон 
орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Татварын ерөнхий хууль.Төрийн албаны тухай 
хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, ТБОНӨХБАҮХАтухай хууль, Нийгмийн даатгалын 
тухай хууль болон бусад дүрэм, журмуудын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байна.

Тайлант онд тухайн байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд мөрддөг гол 
хуулиудын нэг болох Няпглан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг 2015 оны 6 дугаар 
сарын 19-ний өдөр шинэчлэн баталсныг 2016 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 
эхлэн даган мөрдөж байна.

Гурав. Байгууллагын зорилго, уйл ажиллагаа

Ус, цаг уур орчны хяналт шинжилгээний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасны 
дагуу ус цаг уур, орчны мэдээллээр иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шуурхай 
үйлчлэх, байгалийн гамшиг, орчны бохирдлоос сэрэмжлүүлэх арга хэмжээ авах, ус 
цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний хэмжлийн нэгдмэл байдал, мэдээллийн 
стандартчиллыг хангах, шаардпагатай тохиолдолд цаг агаарын төлөв байдал, цаг 
уурын үзэгдэлд нөлөөлөх ажиллагаа явуулах, ус цаг уур, орчны төлөв байдлын 
талаар мэргэжлийн дүгнэлт гаргах болон хуульд заасан бусад чиг үүргийн хүрээнд 
үйл ажиллагаа явуулж байна.
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Дээрх зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар 
зүйлийн 16.1-д “Төсвийн байгууллага нь түүний үйл ажиллагааг үр ашигтай 
удирдлагаар хангаж, ажлын үр дүнг хариуцах үүрэг бүхий төсвийн шууд захирагчтай 
байна”, 16.4.11 -д “Аймаг, нийслэл, сум, сум дундын, дүүргийн болон дагнасан 
шүүхийн тамгын хэлтсийн дарга тухайн шатны шүүхийн төсвийн шууд захирагч 
байна” гэж заасны дагуу Сэлэнгэ аймгийн УЦУОШГ-ын дарга М.Рэгзэдмаа төсвийн 
шууд захирагчийн үүргийг гуйцэтгэж байна.

Тус газрын санхүүжилтийг аймгийн төрийн сангаар дамжуулан Сангийн 
яамнаас олгож байна.

Сэлэнгэ аймгийн УЦУОШГ-ын үйл ажиллагааны талаар төлөвлөлтийн 
шатанд ТАБ-СТА-Б-2-1 маягтад тодорхой тусгасан.

Дөрөв. Аудитын шалгуур у з у у л э л т , аудитын арга зуй, хэрэгжуулсэн хяналтын 
сорил болон нарийвчилсан горим, тууний ур дун

Аудит хийхэд Нягтлан бодох бүртгэлийн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн 
зарчмууд, УСНББОУС, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг шалгуур болгон 
ашиглав.

Аудитаар Сэлэнгэ аймгийн УЦУОШГ-ын 2016 оны санхүүгийн тайланд 
дүгнэлт өгөх үүднээс төсвийн захирагчийн бэлтгэсэн санхүүгийн тайлан нь 
материаллаг хэмжээний алдаатай илэрхийлэгдээгүй гэсэн үндэслэлтэй нотолгоо 
олж авахын тулд төсвийн дансдын уламжлалт эрсдэл болон хяналтын эрсдэлийг 
тогтоон тухайн байгууллагын зүгээс тавьж буй дотоод хяналтыг үнэлж 
баримтжууллаа. /ТАБ-СТА-А-5/

Санхүүгийн тайланг бэлтгэн гаргахад баримталсан бодлого, зарчмуудыг 
үнэлж, зарим гүйлгээ ихтэй томоохон дансдад түүвэрчилсэн байдлаар аудитын 
нарийвчилсан 29 горим, сорил гүйцэтгэв. /ТАБ-СТА-Б-5-1/

Материаллаг байдлын суурийг тус байгууллагын 2016 оны жилийн эцсийн 
санхүүгийн үр дүнгийн тайлангийн нийт зарлагын 1 хувиар тооцож 10,209.6 мянган 
төгрөгөөр тогтоосон болно. /ТАБ-СТА-Б-3/

Тухайн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, системтэй 
танилцахад Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын даргын тушаалаар 2016 онд 
шинэчилэн баталсан системийн байгууллагуудад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн 
бодлогын баримт бичгийг мөрдөж байна.

Сэлэнгэ аймгийн УСЦУОШГ-ын санхүүгийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж 
байгаа компьютерийн системийн үйл ажиллагаатай асуулга явуулах аргаар 
танилцан түүний нарийн төвөгтэй байдлын үнэлгээг хийхэд бага буюу мэдээллийн 
технологийн мэргэжилтэнг оролцуулах шаардлагагүй гэсэн үнэлгээ авсан тул 
аудитыг шууд гүйцэтгэлээ. ЯАБ-СТА-В-2/

Сэлэнгэ аймгийн УЦУОШГ нь санхүүгийн үйл ажиллагааг бүртгэх, хянах, 
боловсруулах АСОЮ118 програмыг ашигладаг, тус програм нь нягтлан бодох 
бүртгэлийн холбогдох стандарт, заавар, журамтай нийцсэн байна.

Тав. Дотоод хяналт

Сэлэнгэ аймгийн УЦУОШГ-ын өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, 
зарцуулалт, санхүү, тайлан бүртгэлийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг газрын дарга 
удирдаж, үндсэн хөрөнгийн хөдөлгөөн, бүртгэлийг Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл 
хяналт тавин ажиллаж байна.

Байгууллагын даргын тушаалаар хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, гадаад 
шилжилт хөдөлгөөн, хөрөнгө актлаж устгах, худалдан борлуулах, үнэлгээ тогтоох,
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хөрөнгийн тооллогын дүнг хэлэлцэж шийдвэр, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий “Өмч 
хамгаалах байнгын зөвлөл”-ийг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан байна.

2016 онд Сэлэнгэ аймгийн УЦУОШГ-ын санхүүгийн үйл ажиллагаанд ямар 
нэгэн хяналт, шалгалт хийгдээгүй байна.

Бид санхүүгийн тайланд материаллаг алдаа байхгүй гэдгийг нягтлах үүднээс 
дотоод хяналтыг шаардлагатай гэж үзсэн хэмжээгээр дахин хийсэн. Энэ нь 
материаллаг алдаа гарахаас хамгаалахын тулд жилийн турш үр нөлөөтэй ажиллах 
ёстой гол хяналтуудыг тодруулах, судлах зорилготой юм. Сэлэнгэ аймгийн 
УЦУОШГ-ын дотоод хяналтын эрсдэлийг төлөвлөлтийн үед бага гэж тооцсон ба 
дахин хянахад эрсдэл хэвийн байна.

Зургаа. Төсвийн орлого, зардлын гуйцэтгэлийн талаар

2016 оны батлагдсан төсвийг сар, улирлын хуваарийн дагуу аймгийн Төрийн 
сан дахь харилцах дансаар дамжуулан санхүүжүүлснээс гадна төсвийг зардлын 
төрөл зүйлээр хуваарилан гүйцэтгэлд хяналт тавин ажилласан байна.

Сэлэнгэ аймгийн УЦУОШГ-ын үйл ажиллагаанд 2016 онд 794,525.3 мянган 
төгрөгийн төсөв батлагдаж, гүйцэтгэлээр урсгал зардалд 794,525.3 мянган 
төгрөгийн, орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 45,000.0 мянган төгрөг, засаг даргын 
нөөц хөрөнгөөс 500,0 мянган төгрөг, үндсэн болон туслах үйл ажиллагааны 
орлогоос 4,972.0 мянган төгрөгийн зэрэг нийт 843,997.3 мянган төгрөгийн 
санхүүгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлж, үйл ажиллагааны зардалд 835,930.1 мянган 
төгрөгийг, хөрөнгө худалдан авахад 7,467.2 мянган төгрөгийг зарцуулж, 600.0 
мянган төгрөгийг улсын төсөвт буцаан төвлөрүүлсэн байна.

Долоо. Шилэн дансны мэдээлэл

Үндэсний Аудитын газрын 2016 оны бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээний 
төлөвлөгөөний дагуу “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-ийг 2016 оны 11 
дүгээр сар хүртэлх хугацааг хамруулан шалгаж, төрийн өмч хөрөнгийг үр ашигтай 
захиран зарцуулахад төсвийн удирдлагын шийдвэр, үйл ажиллагаа ил тод, 
нээлттэй, ойлгомжтой байх, түүнд олон нийт хяналт тавих, мэдээллийн тогтолцоог 
хуулийн дагуу хангасан эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд ямар нэгэн зөрчил илрээгүй 
болно.

Найм. Олж тогтоосон гол э р с д э л у у д , тууний ур дагавар

Аудитын төлөвлөгөөний дагуу аудитын 32 эрсдэлийг тогтоож, батламж 
мэдэгдлүүдийн хүрээнд 6 дансанд нийт 26 нарийвчилсан горим, сорил гүйцэтгэв.

Үр дагавар: Аудитаар нийт 31,377.7 мянган төгрөгийн алдаа, зөрчил 
илэрсэнээс аудитын явцад 27,382.03 мянган төгрөгийн алдааг залруулж, 
залруулагдах боломжгүй 3,995.8 мянган төгрөгийн материаллаг алдаа зөрчлийг 
цаашид давтан гаргахгүй ажиллах талаар аудитын зөвлөмж өглөө.

Ес. Гол, онцлог гуйлгээний талаарх тайлбар

Сэлэнгэ аймгийн УЦУОШГ-ын 2016 оны санхүүгийн тайлан материаллаг 
хэмжээний алдаатай илэрхийлэгдээгүй гэдгийг нотлох үүднээс түүнийг бэлтгэн 
гаргахад баримталсан бодлого, зарчмуудыг үнэлж, аудитын явцад санхүүгийн 
тайланд нөлөөлөхүйц хэмжээний мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, үндсэн хөрөнгө,
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авлага, өр төлбөр, орлого, зардлын зарим дансдын /цалин, тээвэр шатахуун, 
тогтмол зардал, хөрөнгө оруулаптын /  ажил гүйлгээ, үлдэгдэл, тооцооллуудыг 
түүвэрчлэн нарийвчилсан горим, сорилын аргаар шалгалаа. /ТАБ-СТА-Б-5-1/

Аудитын горим сорилд тус байгууллагын үйл ажиллагааны орлогын 100 хувь, 
үйл ажиллагааны зарлагын 90 хувийг тус тус хамруулсан болно.

Арав. Аудитаар и л р у у л с э н  го л  з ө р ч л у у д . т э д г э э р и й г  ш и й д в э р л э с э н  талаар

Аудитын явцад материаллаг дараах алдаа, зөрчил илэрлээ. Үүнд:

1. Мөнгөн хөрөнгийн дансдад түүврийн сорилыг гүйцэтгэхэд бараа үйлчилгээний 
бусад зардал, бичиг хэрэг, гэрэл цахилгаан, тээврийн хэрэгслийн татварын зэрэг 
нийт 3,095.8 мянган төгрөгийн ажил гүйлгээг шууд зардпаар бүртгэсэн нь Төсвийн 
тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх “Төсвийн байгууллага нь Нягтлан бодох 
бүртгэлийн олон улсын болон үндэсний стандартын дагуу бүрэн аккруэл суурьтай 
нягтлан бодох бүртгэл хөтөлнө”, Сангийн сайдын 2006 оны 388 дугаар тушаалаар 
батлагдсан "Төсөвт байгууллагад мөрдөгдөх Нягтлан бодох бүртгэлийн дансны 
заавар”-ын холбогдох заалтуудтай нийцэхгүй байна.

Шийдвэрлэсэн нь: Ажил гүйлгээг тооцооны дансдаар дамжуулж 
бүртгэж байх талаар аудитын зөвлөмж өгөв

2. Тайлант онд тээвэр шатахууны зардлаас 900.0 мянган төгрөгийн шатахууны үнэт 
цаас худалдан авч байгууллагын үйл ажиллагаанд зарцуулсан боловч бараа 
материалын тайлангаар орлого, зарлагыг дамжуулж бүртгээгүй байна. Энэ нь 
Сангийн сайдын 388-р тушаалаар батлагдсан Нягтлан бодох бүртгэлийн дансны 
зааврын холбогдох 4.21-дэх “бараа материалыг худалдан авсан үед Дт-Хангамжийн 
материал, Кт-Мөнгөн хөрөнгө/дансны өглөг" гэж бүртгэнэ гэсэн заалттай нийцээгүй 
ба иж бүрэн байх гэсэн батламж мэдэгдлийг хангахгүй байна.

Шийдвэрлэсэн нь: Хөрөнгийн орлого, зарлагыг бараа
материалын тайлангаар дамжуулж бүртгэж байх талаар 
аудитын зөвлөмж өгөв.

3. УЦУОШГ нь сумдын цаг уурын станцуудын халаалтанд 8,799.4 мянган төгрөгийн 
түлээ, нүүрс худалдан авч материалын тайланд орлого авсан боловч, зарцуулалтыг 
гүйцэтгэлээр нь бус орлого авсан дүнгээр зардалд бүртгэснээс жилийн эцсийн 
санхүүгийн тайланд 2,463.8 мянган төгрөгийн материалын бодит үлдэгдлийг 
тусгаагүй байна. Энэ нь НББ-ийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.4-д “Аж ахуй 
нэгж, байгууллагын удирдлага, нягтлан бодогч нь үйлдвэрлэл үйлчилгээний шат 
дамжлага, аж ахуйн үйл ажиллагааны хүрээнд гарсан хөрөнгө, эх үүсвэрийн хөдлөл 
өөрчлөлт бүрийг анхан шатны баримтад бичилт хийж бүрдүүлнэ", 14 дүгээр 
зүйлийн 14.4-д “Нягглан бодох бүртгэлд дараах зүйлсийг заавал тусгана”, 14.4.2-д “ 
бүх хөрөнгө, хөрөнгө оруулалт, авлага” гэсэн заалтуудтай нийцээгүй бөгөөд “ иж 
бүрэн байх” гэсэн батламж мэдэгдпийг хангахгүй байна.

Шийдвэрлэсэн нь: Материалын зарцуулагдаагүй үлдэгдлийг
санхүүгийн тайланд тусгуулж залруулав.

4. Бараа материалын тодруулга тайланд Цаг уур , орчны шинжилгээний газраас үнэ 
төлбөргүй хүлээн авсан бараа материалыг 1,568.4 мянган төгрөгөөр дутуу тусгасан 
байгаа нь “Хэмжилт” гэсэн батламж мэдэгдлийг хангахгүй байна.
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Шийдвэрлэсэн нь: Санхүүгийн тайланд залруулга хийлгүүлэв.

5. Тус байгууллага нь Төрийн өмчийн хорооны 2015 оны 776, 2016 оны 196 дугаар 
тогтоолын дагуу 34,659.7 мянган төгрөгийн үндсэн хөрөнгө акталсан боловч уг 
хөрөнгийн 1,312.9 мянган төгрөгийн дахин үнэлгээний зөрүүг бууруулж бүртгээгүй 
байгаа нь Сангийн сайдын 2006 оны 388 дугаар тушаалаар баталсан “Төсөвт 
байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар”-ын 4.44-д “ дахин 
үнэлгээний нэмэгдлийг хэрэгжсэн үед нь хуримтлагдсан үр дүн дансанд шилжүүлнэ" 
гэж заасантай нийцээгүй бөгөөд иж бүрэн байх гэсэн батламж мэдэгдлийг хангахгүй 
байна.

Шийдвэрлэсэн нь: Санхүүгийн тайланд залруулга хийлгүүлэв.

6. Тус байгууллагын харьяа Зүүнхараа өртөөний ажлын байрны цахилгаан 
хангамжийн 0.4 кв-ын бэлтгэл тэжээлийн цахилгаан дамжуулах кабель шугамыг 
шинээр солиулах ажлыг өөрийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгүүлснийг барилга 
байгууламжийн дансанд 2,400.0 мянган төгрөгийн хөрөнгийн орлогоор бүртгэсэн 
байгаа нь УСНББОУС 17 дугаар стандартын 14 (а, б ) , НББ-ийн тухай хуулийн 14 
дүгээр зүйлийн 14.4-д “Нягтлан бодох бүртгэлд дараах зүйлсийг заавал тусгана”, 
14.4.2-д “ бүх хөрөнгө, хөрөнгө оруулалт, авлага” гэсэн

Шийдвэрлэсэн нь: Санхүүгийн тайланд залруулга хийлгүүлэв.

7. Нийгмийн даатгалын сангийн санхүүжилтээр орж ирсэн ХЧТА болон жирэмсэн, 
амаржсан эхэд олгосон тэтгэмжийн 19,636.8 мянган төгрөгийг санхүүгийн үр 
дүнгийн тайланд орлого, зарлагаар хүлээн зөвшөөрч бүртгэсэн байгаа нь Сангийн 
сайдын 2008 оны 352 дугаар тушаалын 2.6 заалттай нийцээгүй бөгөөд үнэн зөв 
байдал гэсэн батламж мэдэгдлийг хангахгүй байна.

Шийдвэрлэсэн нь: Санхүүгийн тайланд залруулга хийлгүүлэв.

Арван нэг. Материаллаг бус залруулагдаагуй алдаануудын талаарх тайлбар

Аудитын явцад материаллаг 3,995.8 мянган төгрөгийн зөрчлийг залруулах 
боломжгүй байсан бөгөөд цаашид дээрх зөрчлийг давтан гаргахгүй байх, Нягтлан 
бодох бүртгэлийн тухай хууль, түүнтэй холбогдон гарсан журмыг мөрдөж ажиллах 
талаар зөвлөмж өгөв.

Арван хоёр. Анхаарал татахуйц бусад чухал асуудал

Анхаарал татахуйц асуудал байхгүй байна.

Арван гурав. Дараагийн аудитаар авч узэх асуудлууд

Сэлэнгэ УЦУОШГ-ын 2016 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын явцад 
гүйцээж мөшгин шалгаж амжаагүй эрсдэлтэй асуудал гараагүй болно.

Арван дөрөв. Санхуугийн тайланд хийсэн аудитаар илэрсэн зөрчлийн нэгтгэл

Үр дагавар: Аудитаар нийт 31,377.7 мянган төгрөгийн алдаа, зөрчил 
илэрснээс аудитын явцад залруулагдах боломжгой 27,382.03 мянган төгрөгийн 
алдааг залруулж, залруулагдах боломжгүй 3,995.8 мянган төгрөгийн материаллаг 
алдаа зөрчлийг цаашид давтан гаргахгүй ажиллах талаар аудитын зөвлөмж өглөө.
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Арван тав. Өмнех зөвлөмжийн хэрэгжилт
Сэлэнгэ аймгийн Аудитын газраас 2015 оны санхүүгийн тайланд хийсэн 

аудитаар 1 зөвлөмж өгснийг бүрэн хэрэгжүүлж ажилласан байна.
Арван зургаа. Зөвлемж:

2016 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар 2 зөвлөмж өгч, хэрэгжилтийг 
2017 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор гаргаж ирүүлэхийг Менежментийн 
захидлаар хүргүүллээ.

Арван долоо. Аудитын гэрчилгээний тохирох загварын талаарх дугнэлт 

Зөрчилгүй санал дүгнэлт

Сэлэнгэ аймгийн УЦУОШГ-ын 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр 
дуусвар болсон санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, мөнгөн гүйлгээ, өмчийн 
өөрчлөлтийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан, илчлэл тодруулгад тайлагнасан 
үлдэгдэл, ажил гүйлгээнүүд холбогдох хууль, УСНББОУС, түүнд нийцүүлэн Сангийн 
сайдын баталсан заавар, журмуудын дагуу материаллаг алдаагүй, үнэн зөв, 
шударга илэрхийлэгдсэн байна.

Аудит хийгдсэн энэхүү тайланд санхүүгийн тайлан, хавсралтууд нийт / /  
хуудас материалыг хавсаргав.

АУДИТЫН ТАЙЛАНГ

ХЯНАСАН:

ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР

АУДИТЫН МЕНЕЖЕ) оЛ  о#-

БЭЛТГЭСЭН:
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Мөнгөн хөрөнгө...................................... 3

Асуудал 2
Бараа материал.................................... 4
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2017 оны 2 дугаар сар
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Менежментийн захидал

Сэлэнгэ аймгийн Аудитын газар аудитын явцад илрүүлсэн зүйлсийг нэгтгэсэн 
менежментийн захидлыг Сэлэнгэ аймгийн УЦУОШГ-ын удирдлагад зориулж 
бэлтгэсэн бөгөөд түүнд хяналтын сул тал, горимыг өөрчлөх замаар хяналтыг 
сайжруулах зөвлөмжийг өглөө.

Энэхүү менежментийн захидлын агуулга АОУС-ын дагуу хийгддэг ТАБ-ын 
аудитын горимоос урган гарсан болно. Бидний хэрэгжүүлсэн горим, сорил нь 
санхүүгийн тайлангийн санал дүгнэлт гаргахад зориулагдсан. Энэ нь тус 
байгууллагын хэрэгжүүлдэг нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, тогтолцоо, горимыг 
зөвхөн аудитыг үр нөлөөтэй гүйцэтгэхэд шаардагдах цар хүрээнд дахин хянах явдал 
бөгөөд оршиж буй бүх сул талыг гаргаж ирэх боломжгүй юм.

Тиймээс аудитын зөвлөмж нь дахин хяналт хийх үеийн нөхцөл байдлын талаарх 
бидний үнэлэлт, дүгнэлтийг тусгаж байгаа болно.

Төрийн аудитын байгууллагаас өгсөн зөвлөмж нь та бүхний бүртгэл, тайлагнал, 
хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилготой бөгөөд харин зөвлөмжийг хүлээн 
авч, хэрэгжүүлэх нь танай үүрэг хариуцлага юм.

Аудитын явцад бидэнтэй хамтран ажилласан Сэлэнгэ аймгийн УЦУОШГ-ын 
удирдлага, санхүүгийн холбогдох ажилтнуудад талархал илэрхийлье.
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Асуудал 1: Мөнгөн хөрөнгө Тэргүүлэх ач холбогдол №1

ААГ-ын ажиглалт

Мөнгөн хөрөнгийн дансдад түүврийн 
сорилыг гүйцэтгэхэд бараа 
үйлчилгээний бусад зардал, бичиг 
хэрэг, гэрэл цахилгаан, тээврийн 
хэрэгслийн татварын зэрэг нийт 3,095.8 
мянган төгрөгийн ажил гүйлгээг шууд 
зардлаар бүртгэсэн нь Төсвийн тухай 
хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх 
“Төсвийн байгууллага нь Нягтлан 
бодох бүртгэлийн олон улсын болон 
үндэсний стандартын дагуу бүрэн 
аккруэл суурьтай нягтлан бодох 
бүртгэл хөтөлнө”, Сангийн сайдын 
2006 оны 388 дугаар тушаалаар 
батлагдсан "Төсөвт байгууллагад 
мөрдөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн 
дансны заавар”-ын холбогдох 
заалтуудтай нийцэхгүй байна.

Эрсдэлүүд

Санхүүгийн тайланд авлага, өглөг 
зөрүүтэй илэрхийлэгдэх.

ААГ-ын зөвлөмж

“Төсөвт байгууллагад мөрдөгдөх 
Нягтлан бодох бүртгэлийн дансны 
заавар”-ын дагуу ажил гүйлгээг 
тооцооны дансаар бүрэн дамжуулж 
бүртгэж байх.

Зөвлөмжийн биелэлтийг 2017 оны 
06 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор 
ирүүлэх.

Үйлчлуулэгчийн хариу

Аудитын асуудлын бүртгэлийг 
үйлчлүүлэгчийн удирдлага, санхүүгийн 
ажилтнуудад танилцуулж,
баталгаажуулсан болно.
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Асуудал 1: Бараа материал Тэргүүлэх ач холбогдол №1

ААГ-ын ажиглалт

Тайлант онд тээвэр шатахууны 
зардлаас 900.0 мянган төгрөгийн 
шатахууны үнэт цаас худалдан авч 
байгууллагын үйл ажиллагаанд 
зарцуулсан боловч бараа материалын 
тайлангаар орлого, зарлагыг дамжуулж 
бүртгээгүй байна. Энэ нь Сангийн 
сайдын 388-р тушаалаар батлагдсан 
Нягтлан бодох бүртгэлийн дансны 
зааврын 4.21-дэхь “бараа материалыг 
худалдан авсан үед Дт-Хангамжийн 
материал, Кт-Мөнгөн хөрөнгө/ дансны 
өглөг “ гэж бүртгэнэ гэсэн заалттай 
нийцээгүй ба Иж бүрэн байх гэсэн 
батламж мэдэгдпийг хангахгүй байна

Э р с д э л у у д

Хөрөнгө материалын зарцуулалтанд 
бүртгэлээр тавих хяналт сул байх.

ААГ-ын зөвлөмж

-Худалдан авсан бараа материалын 
орлого, зарлагыг холбогдох 
материалын дансаар бүрэн дамжуулж 
бүртгэж байх.

Зөвлөмжийн биелэлтийг 2017 оны 
06 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор 
ируүлэх.

Үйлчлуулэгчийн хариу

Аудитын асуудлын бүртгэлийг 
үйлчлүүлэгчийн удирдпага, санхүүгийн 
ажилтнуудад танилцуулж,
баталгаажуулсан болно.

МЕНЕЖМЕНТИЙН ЗАХИДЛЫГ:

ХЯНАСАН:

ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР

АУДИТЫН МЕНЕЖЕР

БЭЛТГЭСЭН:

АХЛАХ АУДИТОР &  С. БАТ-ЭРДЭНЭ

Огноо:

Огноо: 0/. д /-

Огноо 0 ̂
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АУДИТ ХИИСЭН САНХҮҮГИИН БАИДЛЫН ТАИЛАН
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ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН
I» ?

46,623,735.32 ^ ‘"37,125,486.40
31 МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭИ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ 00.00 00.00

31211 Төрийн сангийн харилцах 00.00 00.00
35 БАРАА МАТЕРИАЛ 46,623,735.32 37,125,486.40

351 Түүхий эд материал 21,671,681.24 7,453,998.02
35110 Тусгай зориулалттай материал 21,671,681.24 7,453,998.02

354 Хангамжийн материал 24,952,054.08 29,671,488.38
35410 Бичиг хэргийн материзл 1,083,700.00 1,301,700.00
35420 Аж ахуйн материал 23,868,354.08 25,769,788:38
35470 Бусад хангамжийн материал 00.00 2,600,000.00

ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН 619,143,187.38 490,855,816.72
39 ҮНДСЭНХӨРӨНГӨ 619,143,187.38 490,855,816.72

392 Биет хөрөнгө 618,895,687.49 490,690,816.86
39201 Барилга, байгууламж 447,256,800.00 454,216,800.00
39202 Хуримтлагдсан элэгдэл -175,130,431.04 -183,215,199.92
39203 Авто тээврийн хэрэгсэл 560,289,895.40 544,218,110.20
39204 Хуримтлагдсан элэгдэл -356,336,979.21 -426,080,194.13
39205 Мэшин, тоногтөхөөрөмж 502,778,240.43 499,786,727.63
39206 Хуримтлагдсан элэгдэл -372,234,925.88 -408,025,693.79
39207 Тавилга, зж ахуйн эд хогшил 27,236,911.94 26,679,018.25
39208 Хуримтлзгдсан элэгдэл -15,225,263.09 -17,141,814.20
39214 Бусад үндсэн хөрөнгө 1,242,822.90 1,242,822.90
39215 Хуримтлагдсан элэгдэл -981,383.96 -989,760.08

393 Биет бус хөрөнгө 247,499.89 164,999.86
39301 Програм хангамж 550,000.00 550,000.00
39302 Хасагдуулга -302,500.11 -385,000.14

НИЙТХӨРӨНГИЙН ДҮН 665,766,922.70 527,981,303.12
413 Өглөг 780,000.00 00.00

4136 Бусад өглөг 780,000.00 00.00
41361 Байгууллагад төлөх өглөг 780,000.00 00.00

ЦЭВЭРХӨРӨНГӨ/ӨМЧИИН ДҮН 664,986,922.70 527,981,303.12
51 Ззсгийн газрын хувь оролцоо 664,986,922.70 527,981,303.12

511 Засгийн газрын оруулсан капитал /ЗГСан/ орон нутгийн сан 1,034,674,634.93 1,034,674,634.93
51101 Өмч: -Төрийн өмч 1,034,674,634.93 1,034,674,634.93

512 Хуримтлагдсан үр дүн -420,147,854.22 -555,840,532.40
51210 Өмнөх уеийн үр дүн -420,147,854.22 -418,834,912.82
51220 Тайлант үеийн үр дүн 00.00 -137,005,619.58
51300 Хөрөнгийн дахин унэлгээний зөрүү 50,460,141.99 49,147,200.59

ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН 665,766,922.70 527,981,303.12
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1 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (1) 926,858,411.80 $98,988,018.21
12 ТАТВАРЫН БУСОРЛОГО 51,325,204.80 56,590,709.21

120 Нийтлэгтатварын бус орлого 51,325,204.80 56,590,709.21
120004 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 51,325,204.80 56,590,709.21

1200041 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 2,081,900.00 1,100,010.00
1200042 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 0 0 .0 0 500,000.00
1200045 Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого 49,243,304.80 54,990,699.21

13 ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО 875,533,207.00 842,397,309.00
1310 Улсын төвлөрсөн төсвөөс 834,997,770.00 793,525,300.00

131001 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт 834,997,770.00 793,525,300.00
1311 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого 00.00 48,872,009.00

131103
ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах 
ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөнөөс 0 0 .0 0 45,500,000.00

131105
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий 
болсон нэмэлт орлого 0 0 .0 0 3,372,009.00

132005 Хөрөнгийн санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/ 30,000,000.00 0 0 .0 0
1330 Төсвийн захирагчдаас 30,000,000.00 0 0 .0 0
1340 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс 10,535,437.00 0 0 .0 0

134001 Нийгмийн даатгалын сангаас санхүужих 10,535,437.00 0 0 .0 0

2 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН (II) 1,064,496,157.01 1,035,993,637.79
21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1,046,974,502.01 986,453,827.79

210 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1,046,974,502.01 986,453,827.79
2101 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 696,099,175.00 637,255,300.00

210101 Цалин 668,379,175.00 609,535,300.00
210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт 27,720,000.00 27,720,000.00

2102 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 76,472,624.00 67,453,800.00
210201 Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 48,663,950.00 42,058,900.00
210202 Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 5,107,507.00 5,079,000.00
210203 ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл 7,406,556.00 6,348,700.00
210204 Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 2,632,558.00 1,269,700.00
210205 Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж 12,662,053.00 12,697,500.00

2103 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 43,235,477.00 44,826,900.00
210301 Гэрэл цахилгааны зардал 7,211,577.00 7,872,292.00
210302 Түлш, халаалтын зардал 33,362,416.00 34,387,477.00
210303 Цэвэр, бохир усны зардал 2,661,484.00 2,567,131.00

2104 Хангамж, бараа материалын зардал 51,711,624.24 46,972,379.07
210401 Бичиг хэргийн материал 3,889,896.44 2,224,710.56
210402 Тээвэр, шатахууны зардал 14,067,944.00 5,784,500.00
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210403 Шуудан холбоо интернетийн төлбөр 3,371,715.00 т 2,186)900.00,
210404 Ном, хэвлэлийн зардал 42,160.00 00.00
210406 Бага үнэ түргэн элэгдэл зуйлс 13,633,919.68 35,578,902.81
210408 Бараа материал актасны зардал 16,705,989.12 1,19^,365.70

2105 Нормативт зардал 225,400.00 264,400.00'
210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 225,400.ОЬ 264,400.00

. 2106 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 2,097,500.00 18,329,100.00
210601 Багаж хэрэгсэл 270,000.00 15,090,000.00
210603 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл 40,000.00 40,000.00
210604 Урсгал засвар 1,787,500.00 3,199,100.00

2107 Томилолт, зочны зардал 10,120,462.00 5,912,500.00
210702 Дотоод томилолтын зардал 10,120,462.00 5,912,500.00

2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж 11,042,715.00 14,749,909.00

210801
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний 
төлбөр хураамж 9,451,215.00 13,481,709.00

210802 Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал 00.00 220,000.00
210803 Даатгалын үйлчилгээний төлбөр 265,000.00 265,000.00
210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар 403,500.00 310,925.00
210805 Тээврийн хэрэсглийн оношилгоо 77,000.00 104,500.00
210807 Газрын төлбөр 780,000.00 164,575.00
210808 Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 66,000.00 203,200.00

2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 155,969,524.77 150,689,539.72
210902 Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал 320,000.00 403,700.00
210903 Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол 155,649,524.77 150,285,839.72

213 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 17,521,655.00 49,539,810.00
2131 Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг 00.00 40,654,900.00

213101 Засгийн газрын дотоод шилжуүлэг 00.00 40,654,900.00
2132 Бусад урсгал шилжүүлэг 13,575,437.00 8,284,900.00

213202 Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр, тэтгэмж 10,535,437.00 00.00
213204 Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал 3,040,000.00 00.00
213207 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 00.00 7,784,900.00
213209 Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал 00.00 500,000.00

2133 Улсын төсвөөс олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг 3,946,218.00 600,010.00
213303 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 3,946,218.00 600,010.00

3 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН (111=1-11) -137,637,745.21 -137,005,619.58
5 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН (V) 225,866.84 00.00

225001 Үндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз 225,866.84 00.00
6 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУСҮР ДҮН (УМУ-У) -225,866.84 00.00
7 НИЙТҮРДҮН (У11=Ш+У1) -137,863,612.05 -137,005,619.58
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1 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (1)
§!

877,615,107.00
С. МЮЛЭ055. Ч'.!5г>=1 3<: 

863,634,144.00
12 ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО 2,081,900.00 1,600,010.00

120 Нийтлэгтатварын бус орлого 2,081,900.00 1,600,010.00
120004 Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого 2,081,900.00 1,600,010.00

1200041 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 2,081,900.00 1,100,010.00
1200042 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 00.00 500,000.00

13 ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО 875,533,207.00 862,034,134.00
1310 Улсын төвлөрсөн төсвөөс 834,997,770.00 793,525,300.00

131001 Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт 834,997,770.00 793,525,300.00
1311 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого 00.00 48,872,009.00

131103
ЗГНХ, ЗДНХөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц 
хөрөнгөнөөс 00.00 45,500,000.00

131105
Төсвийн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны хүрээнд бий 
болсон нэмэлт орлого 00.00 3,372,009.00

1320 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 30,000,000.00 00.00
132005 Хөрөнгийн санхүүжилт /орон нутгийн төсөвт байгууллага/ 30,000,000.00 00.00

1340 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих 10,535,437.00 19,636,825.00
134001 Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих 10,535,437.00 19,636,825.00

II НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II) 877,075,107.00 858,566,944.00
21 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 877,075,107.00 858,566,944.00

210 БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 859,553,452.00 788,845,209.00
2101 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 696,099,175.00 637,255,300.00

210101 Үндсэн цалин 668,379,175.00 609,535,300.00
210103 Унаа хоолны хөнгөлөлт 27,720,000.00 27,720,000.00

2102 Ажил олгочоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл 76,472,624.00 67,453,800.00
210201 Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 48,663,950.00 42,058,900.00
210202 Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 5,107,507.00 5,079,000.00
210203 ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл 7,406,556.00 6,348,700.00
210204 Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 2,526,894.00 1,269,700.00
210205 Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж 12,767,717.00 12,697,500.00

2103 Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал 43,979,177.00 47,290,700.00
210301 Гэрэл цахилгааны зардал 7,211,577.00 7,872,292.00
210302 Түлш, халаалтын зардал 34,106,116.00 36,851,277.00
210303 Цэвэр, бохир усны зардал 2,661,484.00 2,567,131.00

2104 Хангамж, бараа материалын зардал 18,379,899.00 9,028,100.00
210401 Бичиг хэрэг 694,880.00 884,000.00
210402 Тээвэр, шатахуун 14,067,944.00 5,784,500.00
210403 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 3,371,715.00 2,186,900.00



210404 Ном, хэвлэл 42,160.00 .00.00
210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 203,200.00 «172,-700.00

2105 Нормативт зардал 225,400.00 386,400.00
210503 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 225,400.00 386,400.00

2106 Эд хогшил, урсгал засварын ззрдал 2,825,000.00 5,573,200.00
210601 Багаж техник хэрэгсэл 1,060,000.00 92,800.00
210603 Хөдөлмөр хамгааллийн хэрэгсэл 40,000.00 40,000.00
210604 Урсгал засвар 1,725,000.00 5,440,400.00

2107 Томилолт, зочны зардал 10,120,462.00 5,912,500.00
210701 Дотоод албан томилолт 10,120,462.00 5,912,500.00

2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 10,976,715.00 15,541,509.00

210801
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний 
төлбөр хураамж 10,165,215.00 13,493,309.00

210802 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 00.00 220,000.00
210803 Даатгалын үйлчилгээ 265,000.00 265,000.00
210804 Тээврийн хэрэгслийн татвар 403,500.00 310,925.00
210805 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 77,000.00 104,500.00
210807 Газрын төлбөр 00.00 944,575.00
210808 Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 66,000.00 203,200.00

2109 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 475,000.00 403,700.00
210902 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлаг хийх 475,000.00 403,700.00

213 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 17,521,655.00 69,721,735.00
2131 Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг 00.00 41,200,000.00

213101 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 00.00 41,200,000.00
2132 Бусад урсгал шилжүүлэг 13,575,437.00 27,921,725.00

213202 Нийгмийн даатгалын тэтгэвэр тэтгэмж 10,535,437.00 19,636,825.00
213204 Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал 3,040,000.00 00.00
213207 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 00.00 7,784,900.00
213209 Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал 00.00 500,000.00

2133 Улсын төсвөөс олгосон сзнхүүжилт, шилжүүлэг 3,946,218.00 600,010.00
213303 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 3,946,218.00 600,010.00

III ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (1П)=(1)-(Н) 540,000.00 5,067,200.00
V ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (V) 540,000.00 5,067,200.00

22 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 540,000.00 5,067,200.00
2200 Дотоод эх үүсвэрээр 540,000.00 5,067,200.00

225102 Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авсан зардал /ТӨҮГ/ 540,000.00 5,067,200.00

VI ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (Ү1)=(1У)-(У) -540,000.00 -5,067,200.00
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С01 2015 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл 00.00 00.00 00;00 00.00 00.00
С02 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт 00.00 00.00 0р;00 00.00 ' 00.00
СОЗ Дзхин илэрхийлсэн үлдэгдэл 00.00 00.00 оо;оо ' 00.00 00.00
С04 Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
С05 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний гарз 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
С06 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз 00.001 00.00 00.00 00.00 00.00
С07 Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдзл/ 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
С08 2015 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
001 2015 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл 1,034,674,634.93 50,460,141.99 -420,147,854.22 00.00 664,986,922.70
002 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлолт 00.00 00.00 1,312,941.40 00.00 1,312,941.40
003 Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл 1,034,674,634.93 50,460,141.99 -418,834,912.82 00.00 666,299,864.10
004 Дахин үнэлгээний нэмэгдэл, хэрэгжсэн дүн 00.00 -1,312,941.40 00.00 00.00 -1,312,94Д.40
005 Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний гарз 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
006 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
008 Тайлант үеийн үр дүн /Цэвэр ашиг алдагдал/ 00.00 00.00 -137,005,619.58 00.00 -137,005,619.58

009 2016 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл 1,034,674,634.93 49,147,200.59 -555,840,532.40 00.00 527,981,303.12



АУДИТ ХИЙСЭН ТӨСВИЙН ГУЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН
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2 1. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 799,406,300.00 795,125,310.00

г ; 4
4,-280,990.00 99.5

21 УРСГАЛ ЗАРДЛЫНДҮН 799,406,300.00 795,125,310.00 4;280,990.00 99.5

210 Бараа, үйлчилгээний зардал 786,740,400.00 786,740,400.00 00.00 100.0

2101 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 637,255,300.00 637,255,300.00 00.00 100.0
210101 Үндсэн цалин 609,535,300.00 609,535,300.00 00.00 100.0
210103 Унаа, болон бусзд нөхөн олгоэор 27,720,000.00 27,720,000.00 00.00 100.0

2102 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 67,453,800.00 67,453,800.00 00.00 100.0
210201 Тэтгэврийн даатгал 42,058,900.00 42,058,900.00 00.00 100.0
210202 Тэтгэмжийн дзатгал 5,079,000.00 5,079,000.00 00.00 100.0
210203 ҮОМШӨ ний даатгал 6,348,700.00 6,348,700.00 00.00 100Д
210204 Ажилгүйдлийн дзэтгал 1,269,700.00 1,269,700.00 00.00 100.0
210205 Эрүүл мэндийн даэтгал 12,697,500.00 12,697,500.00 00.00 100.0

2103 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 47,290,700.00 47,290,700.00 00.00 100.0
210301 Гэрэл цахилгаан 9,028,700.00 7,872,292.00 1,156,408.00 87.2
210302 Түлш, халаалт 34,370,000.00 36,851,277.00 -2,481,277.00 107.2
210303 Цэвэр, бохир ус 3,892,000.00 2,567,131.00 1,324,869.00 66.0

2104 Хангамж, бараз материалын зардал 8,908,100.00 8,908,100.00 00.00 100.0
210401 Бичигхэрэг 764,000.00 764,000.00 00.00 100.0
210402 Тээвэр (шатахүун) 5,784,500.00 5,784,500.00 00.00 100.0
210403 Шуудан холбоо, интернэтийн төлбөр 2,186,900.00 2,186,900.00 00.00 100.0

210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж зхуйн зд зүйлс 172,700.00 172,700.00 00.00 100.0
2105 Нормативтзардал 386,400.00 386,400.00 00.00 100.0

210503 Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 386,400.00 386,400.00 00.00 100.0
2106 Эд хогшил худэлдан авах 4,440,400.00 4,440,400.00 00.00 100.0

210601 Багаж, техник, хэрэгсэл 1,360,000.00 1,360,000.00 00.00 100.0
210603 Хөдөлмөр хамгзаллын хэрэгсэл 40,000.00 40,000.00 00.00 100.0
210604 Урсгал засвар 3,040,400.00 3,040,400.00 00.00 100.0

2107 Томилолт, зочны зардал 5,912,500.00 5,912,500.00 00.00 100.0
210702 Дотоод албан томилолт 5,912,500.00 5,912,500.00 00.00 100.0

2108 Бусдаар гуйцэтгуүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр 14,689,500.00 14,689,500.00 00.00 100.0

210801 Бусдаар гүйцэтгуүлсэн ажил, уйлчилгээний төлбөр, хураамж 12,641,300.00 12,641,300.00 00.00 100.0

210802 Аудит, баталгаажуулзлт зэрэглэл тоггоох зардал 220,000.00 220,000.00 00.00 100.0
210803 Даатгалын үйлчилгээ 265,000.00 265,000.00 00.00 100.0
210804 Тээврийн хэрэгслийнтэтвар 310,900.00 310,925.00 -25.00 100.0
210805 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 104,500.00 104,500.00 00.00 100.0
210807 Газрын төлбөр 944,600.00 944,575.00 25.00 100.0

210808 Банк, сэнхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хурзамж 203,200.00 203,200.00 00.00 100.0
2201 Бараа уйлчилгээний бусэд зардзл 403,700.00 403,700.00 00.00 100.0

210902 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 403,700.00 403,700.00 00.00 100.0
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 12,665,500.00 8,384,910.00 4,280,990.00 66.2

2132 Бусад урсгал шилжүулэг 12,665,900.00 7,784,900.00 4,881,000.00 61.5

213207 Тэтгэвэрт гарзхад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 12,665,900.00 7,784,900.00 4,881,000.00 61.5
2133 Олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг 00.00 600,010.00 -600,010.00

213303 Улсын төсвөөс олгосон сэнхүүжилт, төвлөрүүлэх шилжүулэг 00.00 600,010.00 -600,010.00

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 799,406,300.00 795,125,310.00 4,280,990.00 99.5
1310 УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ 798,406,300.00 793,525,300.00 4,881,000.00 99.4

'56
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131001 Улсын төсвөөс санхү\'жих 798,406,300.00 793,525,300.00 4,881,000.00 Ъ 99.4
120004 ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС 1,000,000.00 1,600,010.00 -600,010.00 -3 160.0 1>

1200041 Үндсан үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 1,000,000.00 1,100,010.00 -100,010.00 Ч 110.0
1200042 Туслах үйл ажиллагзаны орлогоос санхүүжих 00.00 500,000.00 -500,000.00 ■ 00.0
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АУДИТ ХИЙСЭН НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

Д а н с н ы

код Үзүулэлт Өмнөх он Г  үйцэтгэл

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 00.00
2 1. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 48,872,009.00

21 УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 48,872,009.00
210 Бараа, үйлчилгээний зардал 3,372,009.00

2104 Хангамж, бараа материалын зардал 120,000.00
210401 Бичиг хэрэг 120,000.00

2106 Эд хогшил худалдан авах 2,400,000.00
210604 Урсгал засвар 2,400,000.00

2108 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр 852,009.00

210801
Бусдаар гуйцэтгүулсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, 
хураамж 852,009.00
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 45,500,000.00

2131 Засгийн газзр хоорондын шилжүүлэг 45,000,000.00
213101 Засгийн газрын дотоод шилжүүлэг 45,000,000.00

2132 Бусад урсгал шилжүүлэг 500,000.00
213209 Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 500,000.00

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 48,872,009.00
1311 Нэмэлтсанхүүжилтийн орлого 48,872,009.00

131103

ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах 
ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөөс зохих байгууллагын 
шийдвэрийн дагуу тухай төсвийн захирагчид хуваарилсан 
хөрөнгө 45,500,000.00

131105
Төсвийн байгууллзгын үндсэн үйл ажилагазны хүрээнд 
бий болсон нэмэлт орлого 3,372,009.00

4 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 00.00

5 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 00.00
61 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 00.00
62 АЖИЛЛАГСДЫН ТОО 80.00

620002 Гүйцэтгэх ажилтан 76.00
620001 Удирдах ажилтзн 01.00
620003 Үйлчлэх ажилтан 03.00


