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Аудит хийх хууль эрх зүйн үндэслэл:
Төсвийн тухай хуулийн 8.9.1, Төрийн аудитын тухай хуулийн 15.2.1, 18.2-д
заасан Нийслэлийн аудитын газрын бүрэн эрхийн хүрээнд Нийслэлийн тээврийн
газрын 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон жилийн эцсийн
санхүүгийн тайланд / НАГ-АХ-/2015/-СА-I-2-19/ аудит хийлээ.
Аудитыг Төсвийн, Төрийн аудитын, Нягтлан бодох бүртгэлийн, Төрийн болон
орон нутгийн өмчийн тухай хуулиуд болон холбогдох бусад хууль, тогтоомжийн
хүрээнд Аудитын олон улсын стандартын зарчмуудад нийцүүлэн төлөвлөлтийн
шатанд боловсруулсан төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу гүйцэтгэв.
Нийслэлийн тээврийн газрын 2014 оны санхүүгийн тайланг Нягтлан бодох
бүртгэлийн тухай хууль болон Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн Олон улсын
стандарт /УСНББОУС/, түүнд нийцүүлэн Сангийн яамнаас гаргасан заавар, журам,
төсвийн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийн дагуу үнэн
зөв, шударга илэрхийлэгдсэн эсэхэд дүгнэлт өгөх нь энэхүү аудитын зорилт байв.
Төсвийн захирагч санхүүгийн тайлангаа УСНББОУС, түүнд нийцүүлэн гаргасан
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.
Нийслэлийн тээврийн газрын 2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг 2015
оны 1 дүгээр сарын 25-наас 2015 оны 3 дугаар сарын 25–ны хооронд хийхээр төлөвлөн
Нийслэлийн аудитын газрын СА-ын I албаны 2 багийн шинжээч Б.Булган 2015 оны 2
дугаар сарын 09-наас 3 дугаар сарын 23-ны хооронд хийж гүйцэтгэв.
Нийслэлийн тээврийн газрын 2014 оны санхүүгийн тайланг хуулийн хугацааг 13
хоногоор хоцроож 2015 оны 3 дугаар сарын 09-нд Нийслэлийн аудитын газарт
ирүүлэв.
Санхүүгийн тайлангаа хуулийн хугацаанд гаргаж ирүүлээгүй нь аудит хийх цаг
хугацааны хувьд хүндрэлтэй байлаа.
Аудитын тайлан, гэрчилгээг 2015 оны 3 дугаар сарын 23-нд Нийслэлийн
тээврийн газрын удирдлагад хүргүүлэв.
Байгууллагын хууль, эрх зүйн орчин:
Нийслэлийн тээврийн газрын төсвийн захирагч нь Төсвийн, Нягтлан бодох
бүртгэлийн, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн, Татварын ерөнхий хуулиуд болон
холбогдох тогтоол, шийдвэр, журам, зааврын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулсан байна.
Тайлант онд тухайн байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд мөрддөг гол хуулинд
өөрчлөлт ороогүй байна.
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Байгууллагын зорилго, үйл ажиллагаа:
Нийслэл хотын тээврийн салбарт орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологийг
нэвтрүүлэх замаар иргэдээ дээдэлсэн тээврийн системийг бий болгоно.
Тэргүүлэх зорилтууд:
хангуулах;

Нийслэлийн тээврийн салбарын хөгжлийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Монгол улсын “Автотээврийн тухай” хууль, түүнд нийцүүлэн төрийн
захиргааны төв байгууллагаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан
дүрэм, журам, стандартуудын хэрэгжилтийг хангуулж, хяналт тавих;
Засгийн газрын болон Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны
хөтөлбөр болон төрийн захиргааны төв байгууллагын тогтоол,
шийдвэрийг хэрэгжүүлэх;
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг
хэрэглэгчдийн эрх ашигт нийцүүлэн тодорхойлж, хотын нийтийн зорчигч
тээврийн сүлжээ, чиглэлийн төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох;
Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний чанар, соёл, стандарт,
хүртээмжийг дээшлүүлэх;
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний
бүртгэл, зохицуулалт, мэдээлэл, хяналтын удирдлагын автомат
системийн хамрах хүрээг өргөтгөх;
Ачаа тээвэр;
Авто аж ахуй;
Хяналт , оношлогоо;
Байгууллагын санхүү эдийн засгийн чадавхийг сайжруулах зэрэг зорилт
тавин ажиллаж байна.

Дээрх зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн
16.1 “Төсвийн байгууллага нь түүний үйл ажиллагааг үр ашигтай удирдлагаар
хангаж, ажлын үр дүнг хариуцах үүрэг бүхий төсвийн шууд захирагчтай байна” гэж
заасны дагуу Нийслэлийн тээврийн газрын дарга Төсвийн захирагчийн үүргийг
гүйцэтгэж байна.
Нийслэлийн тээврийн газрын 2014 оны төсвийг нийслэлийн Төрийн сангаас
олгож байна.
Төсвийн захирагчтай холбоотой хууль эрх зүйн баримт бичгийг судалсан бөгөөд
байгууллагатай холбоотой хууль, журам, зааврын холбогдох заалтын хэрэгжилт
хангалтгүй байна.
Нийслэлийн тээврийн газрын үйл ажиллагааны талаар төлөвлөлтийн шатанд
ТАБ-СТА-А-1 маягтад тодорхой тусгасан.
Аудитын шалгуур үзүүлэлт, аудитын арга зүй, хэрэгжүүлсэн горим,
хяналтын сорил болон нарийвчилсан горим, түүний үр дүн
Аудит хийхэд Нягтлан бодох бүртгэлийн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчмууд,
УСНББОУС, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг шалгуур болгон ашиглав.
НАГ-АХ-/2015/-СА-I-2-19

НИЙСЛЭЛИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Аудитаар Нийслэлийн тээврийн газрын 2014 оны санхүүгийн тайланд дүгнэлт
өгөх үүднээс байгууллагын удирдлагын бэлтгэсэн санхүүгийн тайлан нь материаллаг
хэмжээний алдаатай илэрхийлэгдээгүй гэсэн үндэслэлтэй нотолгоо олж авахын тулд
уламжлалт 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 7 аудитын хяналтын
горим, 4 нарийвчилсан сорилыг гүйцэтгэв. /ТАБ-СТА-В-3/
Тухайн байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, системтэй танилцахад
Нийслэлийн тээврийн газар нь нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг
боловсруулан 2013 оны 6 дугаар сараас эхлэн мөрдөн ажилласан байна. Энэхүү
бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг нь УСНББОУС-тай нийцсэн. Уг бодлогын баримт
бичигтэй бүртгэлийн програм уялдсан байна.
Нийслэлийн тээврийн газрын 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. /ТАБ-СТА-В-2/
Нийслэлийн тээврийн газрын санхүүгийн үйл ажиллагааг бүртгэх, хянах,
боловсруулах үйл ажиллагааг санхүүгийн програмаар боловсруулан санхүүгийн
тайлан бэлтгэх аргачлалын дагуу санхүүгийн тайланг гаргасан байна.
Дотоод хяналт:
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.
Нийслэлийн тээврийн газрын дотоод хяналт эрсдэлийг төлөвлөлтийн үед бага
гэж тооцсон ба дахин хянахад дотоод хяналт зарим талаар хангалтгүй байна.
Төсвийн орлого, зардлын гүйцэтгэл, түүний талаарх тайлбар:
2014 оны батлагдсан төсвийг сар, улирлын хуваарийн дагуу Төрийн сангийн
харилцах дансаар дамжуулан санхүүжүүлснээс гадна төсвийн хүрээний мэдэгдлийг
боловсруулах, төсвийн санхүүжилтийн гүйцэтгэлийг хангах, төсвийг зардлын төрөл
зүйлээр хуваарилан гүйцэтгэлд хяналт тавин ажилласан байна.
Нийслэлийн тээврийн газрын төсвийн захирагч нь 2014 онд урсгал
санхүүжилтийн 1,328,164.3 мянга, нөхөн олговорын орлого 59,387,056.4 мянга, орон
нутгийн хөрөнгө оруулалтын 899,997.2 мянга, зорчих тасалбарын орлого 966,847.5
мянга, нэмэлт санхүүжилтын 780,000.0 мянга, үндсэн үйл ажиллагааны орлого
796,362.2 мянга, Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн орлого 1,653.8 мянга, үндсэн бус үйл
ажиллагааны орлого 312,790.2 мянга, бусад орлого 8,312.0 мянга нийт 64,481,183.6
мянган төгрөгийн орлого бүрдүүлж ажилласан байна.
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Орон нутгийн төсвөөс урсгал зардалд 2,088,46.3 мянган төгрөгийн санхүүжилт
батлагдсанаас гүйцэтгэлээр 1,962,205.2 мянгөн төгрөг зарцуулж батлагдсан төсвийг
126,256.2 мянган төгрөгөөр дутуу зарцуулсан байна.
Шилэн дансны мэдээлэл
Тус байгууллага нь shilendans.gov.mn сайтад өөрийн нууц үгээр нэвтэрч
байгууллагын 2015 оны 1, 2, 3 дугаар сарын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг байршуулсан
байна.
Олж тогтоосон гол эрсдэлүүд, түүний үр дагавар:
Аудитын төлөвлөгөөний дагуу аудитын 5 эрсдлийг тогтоож, батламж
мэдэгдлүүдийн хүрээнд данс бүрээр нийт 11 нарийвчилсан горим, сорил гүйцэтгэв
Бараа материалын тайланг заавар, журмын дагуу бэлтгээгүй, анхан шатны
баримт хөтлөлт хангалтгүй, норм нормативыг баримтлаагүй, тооцооны дансаар
дамжуулалгүй зардлаар бүртгэх, хөрөнгийн тооллогын комисст нярав, нягтлан бодогч
нарыг оруулан тооллого хийсэн, Төрийн өмчийн хорооны тогтоолыг зөрчиж
автомашины тоог хэтрүүлэн хэрэглэсэн, зарим ажилтнуудын ээлжийн амралтанд
ногдох цалингаа авсан ч биеэр амраагүй зэрэг зөрчлүүд нь санхүүгийн тайлангийн
оршин байх, хамааралтай байх, иж бүрэн байх, хэмжилт, үнэн зөв байдал гэсэн
батламж мэдэгдлийг хангахгүй байна.
Эдгээр эрсдлүүд нь санхүүгийн тайлан буруу илэрхийлэгдэх, төсвийг
хэмнэлтгүй, үр ашиггүй зарцуулах, төсвийн зориулалтыг зөрчих, хөрөнгийн хадгалалт
хамгаалалт сулрах, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхгүй зөрчих зэрэг сөрөг үр дагаварт
хүрч болзошгүй байна.
Гол, онцлог гүйлгээний талаарх (тохиромжтой бол) тайлбар:
Нийслэлийн тээврийн газрын төсвийн захирагч байгууллагын төсвийн 2014 оны
санхүүгийн тайлан материаллаг хэмжээний алдаатай илэрхийлэгдээгүй гэдгийг,
түүнийг бэлтгэн гаргахад баримталсан бодлого, зарчмуудыг үнэлж, аудитын явцад
санхүүгийн тайланд нөлөөлөхүйц хэмжээний 76,313,089.9 мянган төгрөгийн мөнгөн
хөрөнгө, үндсэн хөрөнгө, бусад орлого, тээвэр шатахуун, гэрэл цахилгаан зэрэг
дансанд ажил гүйлгээ, үлдэгдэл, тооцооллуудыг түүвэрчлэн нарийвчилсан горим,
сорилын аргаар шалгалаа. /ТАБ-СТА-В-3/
Эдгээр шалгасан нарийвчилсан сорил нь тус байгууллагын орлогын 58,8 хувь,
нийт зардлын 59.3 хувь, нийт хөрөнгийн 32.2 хувийг тус тус эзэлж байна.
Аудитаар илрүүлсэн гол зөрчлүүд, тэдгээрийг
шийдвэрлэсэн талаар:
Санхүүгийн тайлангийн аудитаар хөндөгдсөн гол асуудлуудыг дараах заалтад
хураангуйлан тэмдэглэв. Аудитын явцад материаллаг бус хэмжээний дараах алдаа,
зөрчил илэрсэн байна.Үүнд:
1. Засгийн газрын 2007 оны 349 тоот тогтоолын “2. “... албан ажлын хэрэгцээний
автомашин хэрэглэх эрх бүхий албан тушаалтан суудлын автомашиныг
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хотын дотор ажлын хоногт дунджаар 50 км, дуудлагын автомашиныг ажлын
хоногт дунджаар 70
км-ээс тус тус хэтрүүлэхгүй хэрэглэж байхаар
тогтоосугай” заалтыг зөрчин 1,517 км буюу 370.2 мянган төгрөгөөр шатахууны
зардлыг хэтрүүлсэн.
• Шийдвэрлэсэн: Дээрх 370.2 мянган төгрөгийн зөрчилд төсөвт
төвлөрүүлэх төлбөрийн акт тогтоосныг байгууллагын удирдлагын
зүгээс хүлээн зөвшөөрч цаашид давтан гаргахгүй ажиллах хариу
ирүүлсэн.
2. Бараа материалын тайланд 27,000.0 мянган төгрөгийн шатахууны нэр төрөл,
нэгж үнэ, тоо ширхэгээр биш бөөн дүнгээр бүртгэсэн нь Санхүү, эдийн засгийн
сайд, Үндэсний статистикийн газрын даргын 2002 оны 171/111 тоот тушаалын
хавсралт “Өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагад Нийтлэг
хэрэглэгдэх анхан шатны бүртгэлийн маягтыг Нөхөх заавар” Сангийн сайдын
2000 оны тушаал "Эд хариуцагчийн эрх үүргийн дүрэм" –ы “2.3. “Өөрийн
хариуцлаганд ирж байгаа мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, түүхий эд, тоног
төхөөрөмж, эд хогшил, үнэт цаас, үр тариа зэрэг зүйлийг хүлээж авахдаа
түүний тоо, үнэ, чанар, бүрэн бүтэн эсэх болон зохих баримт бичгүүдтэй
тохирч байгаа эсэхийг шалгана.” заалтыг зөрчсөн байна.
• Шийдвэрлэсэн: Дээрх зөрчлийг цаашид гаргахгүй байх албан
шаардлага хүргүүлснийг байгууллагын удирдлага хүлээн
зөвшөөрсөн.
3. Нийслэлийн тээврийн газар нь 2014 оны албан хэрэгцээнд 10 автомашин
хэрэглэж байгаа нь Төрийн өмчийн хорооны 2008 оны “НЗДТГ, Засаг даргын
дэргэх агентлагийн дотоод албан хэрэгцээнд хэрэглэх суудлын автомашины
төрөл, тоог тогтоох тухай” 64 дүгээр тогтоолоор Нийслэлийн тээврийн газар нь
албан хэрэгцээнд суудлын 3 автомашин хэрэглэхээр заасныг зөрчсөн байна.
Зөвшөөрөлгүй 7 автомашины шатахууны зардал 13,495.7 мянга, жолоочийн
цалинд 50,993.3 мянга, Нийгмийн даатглын шимтгэлийн зардалд 5,609.2 мянга,
сэлбэг хэрэгсэлийн зардалд 5,480.1 мянга, автомашины элэгдлийн зардалд
10,983.3 мянга, нийт 86,561.6 мянган төгрөгийн зардал гарсан байна.
• Шийдвэрлэсэн: “НЗДТГ, Засаг даргын дэргэдэх агентлагийн дотоод
албан хэрэгцээнд хэрэглэх суудлын автомашины төрөл, тоог тогтоох
тухай” тогтоолыг мөрдөж ажиллах зөвлөмжийг өгснийг зөвшөөрсөн
хариу ирүүлсэн.
4. Хагас жил, жилийн эцсийн хөрөнгийн тооллогын комисст нярав, нягтлан бодогч
нарыг оруулан тооллого хийсэн нь Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа
ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 72.5.1 “Тооллогын комисс
тооллого эхлэхийн өмнө эд хариуцагчаас эд хөрөнгийн орлого, зарлагын бүх
баримтыг нягтлан бологчид бүрэн шилжүүлсэн эсэхээр баталгаа гаргуулан
авах ба нягтлан бодогч уг баримтуудыг хүлээн авсан эсэхийг шалгах” 72.5.2
“Тооллого явуулахын өмнө эд хариуцагчдын хариуцаж байгаа бараа материал
үнэ бүхий зүйл, мөнгөн касс, агуулахыг лацдаж ломбодох болон харуул
хамгаалалтын талаар илэрсэн дутагдалыг арилгах арга хэмжээ авахыг
холбогдох хүмүүст шаардах” заалтыг хэрэгжүүлээгүй.
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•

Шийдвэрлэсэн: Дээрх зөрчлийг цаашид гаргахгүй байх албан
шаардлага өгснийг байгууллагын удирдлага хүлээн зөвшөөрсөн
хариу ирүүлсэн.

5. Тооцооны дансаар дамжуулалгүй 2,159,359.5 мянган төгрөгийг зардлаар
бүртгэсэн нь Сангийн сайдын 2006 оны 388 дугаар тушаалаар батлагдсан
“Төсөвт байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар”,
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн “4.1.2. “Санхүүгийн тайлан нь үнэн,
зөв баримт материал, бодит тоо, мэдээнд үндэслэх”, “19.1.4. “Эд хөрөнгийн
тооллого хийх, үр дүнг шийдвэрлэх, бэлтгэн нийлүүлэгч, худалдан авагчтай
тогтоосон хугацаанд тооцоо нийлж, үлдэгдлийг баталгаажуулж,
баримтжуулах” зөрчсөн байна.
• Шийдвэрлэсэн: Дээрх зөрчлийг цаашид гаргахгүй байх албан
шаардлага өгснийг байгууллагын удирдлага хүлээн зөвшөөрсөн
хариу ирүүлсэн, санхүүгийн тайланд залруулга хийлгэлээ.
Залруулагдаагүй алдаануудын талаарх тайлбар:
Хууль, журам, заавар мөрдөөгүйгээс гарсан 113,931.8 мянган төгрөгийн алдааг
залруулах боломжгүй байна.
Анхаарал татахуйц бусад чухал асуудал:
Анхаарал татахуйц чухал асуудал үгүй байна.
Дараагийн аудитаар авч үзэх асуудлууд:
Нийслэлийн тээврийн газрын 2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар тус
газрын бараа материал, үндсэн хөрөнгөнд биет тест хийж амжаагүй тул 2015 оны
санхүүгийн тайланд хийх завсрын аудитаар хэрэгжүүлэхээр тогтов.
Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар илэрсэн зөрчлийн нэгтгэл:
Нийслэлийн тээврийн газрын 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар
нийт 2,273,291.3 мянган төгрөгийн алдаа, зөрчил илэрсэн ба үүнээс 2,159,359.5 мянган
төгрөгийн алдааг санхүүгийн тайланд залруулуулж, 27,000.0 мянган төгрөгийн зөрчилд
албан шаардлага, 86,561.6 мянган төгрөгийн зөрчилд зөвлөмж, 370.2 мянган
төгрөгийн зөрчилд төлбөрийн акт өглөө.
Өмнөх зөвлөмжийн хэрэгжилт:
Төсвийн захирагчийн төсвийн 2013 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар
зөвлөмж өгснөөс 1 зөвлөмжийг хэрэгжүүлээгүй байна.

2

Зөрчилгүй санал дүгнэлт
Нийслэлийн тээврийн газрын 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх
санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, мөнгөн гүйлгээ, өмчийн өөрчлөлтийн болон
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илчлэл тодруулгад тайлагнасан үлдэгдэл, ажил гүйлгээнүүд холбогдох хууль,
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2015 оны 3 дугаар сар 23 өдөр
2010оны 3 дугаар сарын01
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Нийслэлийн Аудитын газар аудитын явцад илрүүлсэн зүйлсийг нэгтгэсэн
менежментийн захидлыг Нийслэлийн тээврийн газрын 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.
Тиймээс аудитын зөвлөмж нь дахин хяналт хийх үеийн нөхцөл байдлын
талаархи бидний үнэлэлт, дүгнэлтийг тусгаж байгаа болно.
Нийслэлийн аудитын газар 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 Нийслэлийн тээврийн газрын
санхүүгийн холбогдох ажилтнуудад талархал илэрхийлье.
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Тэргүүлэх ач холбогдол №1

Асуудал 1: Зардлын бүртгэл
НАГ-ын ажиглалт
Засгийн газрын 2007 оны 349 тоот
тогтоолын
“2.
“...
албан
ажлын
хэрэгцээний автомашин хэрэглэх эрх
бүхий
албан
тушаалтан
суудлын
автомашиныг хотын дотор ажлын
хоногт дунджаар 50 км, дуудлагын
автомашиныг ажлын хоногт дунджаар
70 км-ээс тус тус хэтрүүлэхгүй хэрэглэж
байхаар тогтоосугай” заалтыг зөрчин
1,517 км буюу 370.2 мянган төгрөгөөр
шатахууны зардлыг хэтрүүлсэн.
Эрсдэлүүд
• Төсвийн хөрөнгийг үр ашиггүй
зарцуулсан байх;
• Хууль журам, заавар зөрчсөн байх;

НАГ-ын зөвлөмж
•

Төсвийн захирагчийн хариу
•
Зөрчлийг хүлээн зөвшөөрч цаашид
давтан гаргахгүй байхад анхаарч
ажиллах хариу ирүүлсэн

Тэргүүлэх ач холбогдол №2

Асуудал 2: Зардлын бүртгэл
НАГ-ын ажиглалт
Байгууллагын
зарим
ажилтнуудын
ээлжийн амралтанд ногдох цалингаа
авсан ч биеэр амраагүй нь Хөдөлмөрийн
тухай хуулийн 79.1. “Ажилтанд жил бүр
ээлжийн амралт олгож биеэр эдлүүлнэ.
Ажлын зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн
амралтаа
биеэр
эдэлж
чадаагүй
ажилтанд мөнгөн урамшуулал олгож
болно. Мөнгөн урамшуулал олгох журмыг
хамтын гэрээгээр, хамтын гэрээгүй бол
ажилтантай тохиролцсоны үндсэн дээр
ажил олгогчийн шийдвэрээр зохицуулна.”,
79.4.
“Ажилтан
өөрийн
хүсэлтээр
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Засгийн газраас тогтоосон зардлын
нормыг мөрдөж ажиллах

НАГ-ын зөвлөмж
•

Холбогдох хууль, журам, зааврыг
мөрдөж ажиллах;
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ээлжийн амралтыг тухайн жилдээ
багтаан хэсэгчлэн эдлэж болно.” заалтыг
зөрчсөн.
Эрсдэлүүд
•
•

Төсвийн хөрөнгийг үр ашиггүй
зарцуулсан байх;
Хууль журам, заавар зөрчсөн байх.

Төсвийн захирагчийн хариу
•
Зөрчлийг хүлээн зөвшөөрч цаашид
давтан гаргахгүй байхад анхаарч
ажиллах хариу ирүүлсэн

Асуудал 3: Бараа материал

Тэргүүлэх ач холбогдол №3

НАГ-ын ажиглалт

НАГ-ын зөвлөмж
•

Бараа материалын тайланд 27,000.0
мянган төгрөгийн шатахууны нэр төрөл,
нэгж үнэ, тоо ширхэгээр бүртгээгүй нь
Санхүү, эдийн засгийн сайд, Үндэсний
статистикийн газрын даргын 2002 оны
171/111 тоот тушаалын хавсралт “Өмчийн
бүх
хэлбэрийн
аж
ахуйн
нэгж,
байгууллагад Нийтлэг хэрэглэгдэх анхан
шатны бүртгэлийн маягтыг Нөхөх заавар”
Сангийн сайдын 2000 оны тушаал "Эд
хариуцагчийн эрх үүргийн дүрэм" –ы “2.3.
“Өөрийн хариуцлаганд ирж байгаа мөнгөн
хөрөнгө, бараа материал, түүхий эд,
тоног төхөөрөмж, эд хогшил, үнэт цаас,
үр тариа зэрэг зүйлийг хүлээж авахдаа
түүний тоо, үнэ, чанар, бүрэн бүтэн эсэх
болон зохих баримт бичгүүдтэй тохирч
байгаа
эсэхийг шалгана.” заалтыг
зөрчсөн байна.

Эрсдэлүүд

Холбогдох хууль, журам, зааврыг
мөрдөж ажиллах;

Төсвийн захирагчийн хариу

•Зөрчлийг хүлээн зөвшөөрч цаашид
• Хууль журам, заавар зөрчсөн байх;
давтан гаргахгүй байхад анхаарч ажиллах
• Санхүүгийн
тайлан
буруу хариу ирүүлсэн
илэрхийлэгдэнэ
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Тэргүүлэх ач холбогдол №4

Асуудал 4: Зардлын бүртгэл
НАГ-ын ажиглалт

НАГ-ын зөвлөмж
•

Нийслэлийн тээврийн газар нь 2014 оны
албан хэрэгцээнд 10 автомашин хэрэглэж
байгаа нь “НЗДТГ, Засаг даргын дэргэх
агентлагийн дотоод албан хэрэгцээнд
хэрэглэх суудлын автомашины төрөл,
тоог тогтоох тухай” Төрийн өмчийн
хорооны 2008 оны 64 дүгээр тогтоолоор
Нийслэлийн тээврийн газар нь албан
хэрэгцээнд
суудлын
3
автомашин
хэрэглэхээр заасныг зөрчсөн байна.
Зөвшөөрөлгүй 7 автомашины шатахууны
зардал 13,495.7 мянга, жолоочийн цалинд
50,993.3 мянга, Нийгмийн даатглын
шимтгэлийн зардалд 5,609.2 мянга, сэлбэг
хэрэгсэлийн зардалд 5,480.1 мянга,
автомашины элэгдлийн зардалд 10,983.3
мянган төгрөг, нийт 86,561.6 мянган
төгрөгийн зардал гарсан байна.

Эрсдэлүүд
•

Тогтоол зөрчсөн байх.

Албан
хэрэгцээнд
ашиглах
автомашины тоог нэмэгдүүлэхээр
холбогдох байгууллагад асуудлыг
тавьж шийдвэрлүүлэх

Төсвийн захирагчийн хариу
•
Зөрчлийг хүлээн зөвшөөрч цаашид
давтан гаргахгүй байхад анхаарч
ажиллах хариу ирүүлсэн

Асуудал 5: Үндсэн хөрөнгө

Тэргүүлэх ач холбогдол №

НАГ-ын ажиглалт

НАГ-ын зөвлөмж

Хагас жил, жилийн эцсийн хөрөнгийн
тооллогын комисст нярав, нягтлан бодогч
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•

Холбогдох хууль, журам, зааврыг
мөрдөж ажиллах;
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нарыг оруулан тооллого хийсэн нь Төрийн
болон орон нутгийн өмчөөр бараа ажил
үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн
72.5.1 “Тооллогын комисс тооллого
эхлэхийн өмнө эд хариуцагчаас
эд
хөрөнгийн
орлого,
зарлагын
бүх
баримтыг нягтлан бологчид бүрэн
шилжүүлсэн эсэхээр баталгаа гаргуулан
авах ба нягтлан бодогч уг баримтуудыг
хүлээн авсан эсэхийг шалгах” 72.5.2
“Тооллого
явуулахын
өмнө
эд
хариуцагчдын хариуцаж байгаа бараа
материал үнэ бүхий зүйл, мөнгөн касс,
агуулахыг лацдаж ломбодох болон харуул
хамгаалалтын
талаар
илэрсэн
дутагдалыг арилгах арга хэмжээ авахыг
холбогдох хүмүүст шаардах” заалтыг
хэрэгжүүлээгүй.
Эрсдэлүүд
•

Хууль журам, заавар зөрчсөн байх.

Төсвийн захирагчийн хариу
•
Зөрчлийг хүлээн зөвшөөрч цаашид
давтан гаргахгүй байхад анхаарч
ажиллах хариу ирүүлсэн

Асуудал 6: Өглөгийн бүртгэл

Тэргүүлэх ач холбогдол № 6

НАГ-ын ажиглалт

НАГ-ын зөвлөмж

Тооцооны
дансаар
дамжуулалгүй
2,159,189.9 мянган төгрөгийг зардлаар
бүртгэсэн нь Сангийн сайдын 2006 оны
388
дугаар
тушаалаар
батлагдсан
“Төсөвт байгууллагад мөрдөх нягтлан
бодох бүртгэлийн дансны заавар”,
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн
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•

Зардлыг тооцооны дансаар
дамжуулан бүртгэж байх
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НИЙСЛЭЛИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗРЫН
ДАРГА Ч.ЭНХБАТ ТАНАА
Зөрчилгүй санал дүгнэлт
Нийслэлийн тээврийн газрын 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар
болсон жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд Төрийн аудитын тухай хуулийн 15.2.1-д
заасан бүрэн эрхийн дагуу Нийслэлийн аудитын газраас аудит хийв.
Нийслэлийн тээврийн 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.
Нийслэлийн Аудитын газар нь Нийслэлийн тээврийн газрын 2014 оны жилийн
эцсийн санхүүгийн тайланд Аудитын олон улсын стандартын дагуу аудит хийж, санал
дүгнэлт өгөх үүрэг, хариуцлага хүлээнэ.
Санал дүгнэлтийн үндэслэл
Нийслэлийн 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 Нийслэлийн тээврийн газрын 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн
тайлан дахь үлдэгдэл, ажил гүйлгээний дүн хэмжээ болон илчлэл тодруулга, тус
байгууллагад мөрдөж байгаа нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, бүртгэлийн хөтлөлт,
програм 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 санхүүгийн тайлан материаллаг алдаагүй эсэхэд санал
дүгнэлт өгөх хангалттай бөгөөд зохистой үндэслэлийг бүрдүүлсэн болно.
Зөрчилгүй санал дүгнэлт
Нийслэлийн тээврийн газрын 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх
санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, мөнгөн гүйлгээ, өмчийн өөрчлөлтийн болон
төсвийн гүйцэтгэлийн нэгтгэсэн 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.

ДАРГА, ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР
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Ц.ОЧИРБАТ
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НИЙСЛЭЛИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ
АУДИТЛАГДСАН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ

/төгрөгөөр/

Эхний үлдэгдэл

Эцсийн үлдэгдэл

124,706,798.58

208,705,017.20

МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ

8,556.38

40,476,056.00

Кассанд байгаа бэлэн мөнгө

8,556.38

-

Төгрөг\ ЖМС

8,556.38

-

Банкинд байгаа бэлэн мөнгө

-

40,476,056.00

Төгрөг

-

40,476,056.00

АВЛАГА

8,183,711.00

8,527,752.00

Ажиллагчидтай холбогдсон авлага

1,410,801.00

-

Бусад авлага

6,772,910.00

8,527,752.00

Байгууллагаас авах авлага

-

8,527,752.00

Бусад зардлын тооцооны авлага

-

8,527,752.00

6,772,910.00

-

НИЙТ ХӨРӨНГӨ
ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ

Хувь хүмүүсээс авах авлага
УРЬДЧИЛГАА

2,176,000.00

-

Бусад урьдчилгаа

2,176,000.00

-

Урьдчилж гарсан зардал

2,176,000.00

-

Урьдчилж төлсөн зардал

2,176,000.00

-

БАРАА МАТЕРИАЛ

114,338,531.20

159,701,209.20

Түүхий эд материал

36,525,439.00

73,031,516.00

36,251,789.00

72,757,866.00

273,650.00

273,650.00

77,813,092.20

86,669,693.20

9,966,900.00

10,755,300.00

30,170,865.01

30,421,734.01

Сэлбэг хэрэгсэл

5,503,500.00

5,677,940.00

Түлш, шатах тослох материал

4,518,280.56

3,133,160.66

27,653,546.63

36,681,558.53

ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН

124,706,798.58

208,705,017.20

ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

234,837,520.69

1,005,035,741.98

ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

234,837,520.69

1,005,035,741.98

Биет хөрөнгө

228,274,490.15

979,875,658.53

Барилга, байгууламж, орон сууц

19,247,892.12

16,874,612.04

Барилга, байгууламж орон сууц - Анхны өртөг

34,463,200.00

34,463,200.00

(15,215,307.88)

(17,588,587.96)

79,399,287.80

114,245,833.47

Авто-тээврийн хэрэгсэл - Анхны өртөг

163,884,869.40

215,884,869.40

Авто-тээврийн хэрэгсэл - Хуримтлагдсан элэгдэл

(84,485,581.60)

(101,639,035.93)

Тусгай зориулалттай материал
Эм боох материал
Хангамжийн материал
Бичиг хэргийн материал
Аж ахуйн материал

Бусад ( хуучин: Бусад хангамжийн материал)

Барилга, байгууламж орон сууц - Хуримтлагдсан элэгдэл
Авто-тээврийн хэрэгсэл

Машин тоног төхөөрөмж(компьютер)
Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Анхны өртөг
Машин тоног төхөөрөмж(компьютер) - Хуримтлагдсан элэгдэл
Тавилга, аж ахуйн эд хогшил
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82,845,734.86

805,521,219.42

722,460,799.03

1,495,327,363.03

(639,615,064.17)

(689,806,143.61)

45,871,575.25

42,583,993.40
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Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Анхны өртөг

104,982,039.29

109,818,929.29

Тавилга, аж ахуйн эд хогшил - Хуримтлагдсан элэгдэл

(59,110,464.04)

(67,234,935.89)

Бусад үндсэн хөрөнгө

910,000.12

650,000.20

Бусад үндсэн хөрөнгө

1,300,000.00

1,300,000.00

Бусад үндсэн хөрөнгө - Хуримтлагдсан элэгдэл

(389,999.88)

(649,999.80)

Биет бус хөрөнгө

6,563,030.54

25,160,083.45

Програм хангамж

6,563,030.54

25,160,083.45

Програм хангамж - Анхны өртөг

14,318,363.33

35,903,363.33

Програм хангамж - Хуримтлагдсан элэгдэл

(7,755,332.79)

(10,743,279.88)

ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН

234,837,520.69

1,005,035,741.98

НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН

359,544,319.27

1,213,740,759.18

-

-

1,912,972.00

41,996,056.00

өглөг

1,912,972.00

41,996,056.00

Бараа үйлчилгээний зардлын тооцоо

1,912,972.00

-

Байрны түрээсийн тооцоо

1,415,922.00

-

497,050.00

-

Бусад өглөг

-

41,996,056.00

Байгууллагад төлөх өглөг

-

41,996,056.00

1,912,972.00

41,996,056.00

УРТ ХУГАЦААТ ӨР, ТӨЛБӨР

475,593,585.61

475,593,585.61

Урт хугацаат зээл

475,593,585.61

475,593,585.61

УРТ ХУГАЦААТ ӨР, ТӨЛБӨРИЙН ДҮН

475,593,585.61

475,593,585.61

НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН

477,506,557.61

517,589,641.61

-

-

346,087,508.39

346,087,508.39

Хуримтлагдсан үр дүн

(490,818,102.18)

328,909,532.73

Өмнөх үеийн үр дүн

(490,818,102.18)

(490,818,102.18)

-

819,727,634.91

НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР
БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР

Бусад зардлын тооцоо

БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН

ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ / ӨМЧ
Засгийн газрын сан

Тайлант үеийн үр дүн
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний зөрүү

26,768,355.45

26,768,355.45

ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ / ӨМЧИЙН ДҮН

(117,962,238.34)

696,151,117.57

359,544,319.27

1,213,740,759.18

ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ / ӨМЧИЙН ДҮН

НИЙСЛЭЛИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ
АУДИТЛАГДСАН САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН
БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО
ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО
Засгийн газрын бусад түвшнээс авах тусламж санхүүжилт
Улсын төвлөрсөн төсвөөс
Хөрөнгийн
Бусад шатны (Орон нутгийн) төсвөөс авах санхүүгийн дэмжлэг
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт
Нийтийн тээврийн нөхөн олговор
Төсөвт байгууллагаас
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Өмнөх оны
гүйцэтгэл
56,236,372,493.00
56,236,372,493.00
1,919,116,293.00
1,919,116,293.00
1,114,699,800.00
1,114,699,800.00
53,202,556,400.00

/төгрөгөөр/

Тайлант оны
гүйцэтгэл

63,321,589,280.00
63,321,589,280.00
859,521,124.00
859,521,124.00
3,075,011,756.00
2,108,164,300.00
966,847,456.00
59,387,056,400.00

НИЙСЛЭЛИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт
ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО
өмчийн орлого
Хүүгийн орлого
Бараа, үйлчилгээний борлуулалт
Төсөвт байгууллагуудын ажил, үйлчилгээний орлого
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого
Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого
Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн орлого
Үнэ төлбөргүй хүлээн авсан орлого
Бусад орлого
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ
АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ
Үндсэн болон нэмэгдэл цалин
Үндсэн цалин
Бусад нэмэгдлүүд
Бусад нэмэгдэл
Гэрээт ажилчдын цалин
Унаа, хоолны хөнгөлөлт
Нийгмийн хамгааллын шимтгэл
Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж
УРСГАЛ ЗАРДАЛ
Бараа үйлчилгээний урсгал зардал
Тогтмол зардал
Гэрэл цахилгаан
Бусад бараа үйлчилгээний зардал
Бичиг хэргийн зардал
Тээвэр, шатахуун
Шуудан, харилцаа холбоо
Дотоод албан томилолт
Ном, хэвлэл захиалах, худалдан авах
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага
Жижиг эд хогшил худалдан авах
Багаж хэрэгсэл худалдан авах
Хөдөлмөр хамгаалалын хэрэгслэл
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл
Нормын болон дүрэмт хувцас, зөөлөн эдлэл
Төлбөр хураамж, жижиг татварууд
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
Маягт хэвлүүлэх зардал
Урсгал засвар
Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол
Бараа материал акталсны зардал
Газрын төлбөр
Улсын мэдээлэлийн маягт бэлтгэх
Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал
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53,202,556,400.00
907,742,436.90
15,201.90
15,201.90
907,727,235.00
813,583,549.00
813,583,549.00
94,143,686.00
57,144,114,929.90

59,387,056,400.00
1,376,432,648.00
1,376,432,648.00
1,366,200,204.00
820,662,204.00
543,884,175.00
1,653,825.00
10,232,444.00
64,698,021,928.00

1,181,397,795.23
1,064,780,217.00
672,770,930.00
285,834,847.00
285,834,847.00
19,317,040.00
86,857,400.00
116,617,578.23
96,131,334.23
75,227,322.23
7,863,345.00
10,551,642.00
2,489,025.00
20,486,244.00
619,793,178.50
481,566,506.50
4,384,145.00
4,384,145.00
477,182,361.50
12,461,130.00
40,372,660.56
17,820,749.80
84,000.00
395,600.00
4,647,900.00
1,674,387.00
1,553,387.00
121,000.00
140,195.00
15,344,023.52
13,415,922.00
13,415,922.00
877,875.00
34,320,167.30
44,266,970.82
2,162,368.00
289,198,412.50
138,226,672.00

1,279,454,111.56
1,150,469,718.00
821,436,229.00
207,404,800.00
207,404,800.00
28,365,029.00
93,263,660.00
128,984,393.56
106,253,179.56
82,830,537.56
9,466,347.00
11,683,174.00
2,273,121.00
22,731,214.00
2,261,509,173.71
515,608,269.71
4,570,838.00
4,570,838.00
511,037,431.71
19,028,665.00
41,245,429.90
19,023,600.00
521,700.00
3,033,750.00
1,358,500.00
1,358,500.00
629,755.00
11,179,935.00
18,422,020.00
18,422,020.00
290,221,023.00
13,787,070.00
81,090,232.71
10,213,615.10
1,282,136.00
1,745,900,904.00

НИЙСЛЭЛИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
Төсвийн эрх захирагчдын арга хэмжээний зардал
Бусад төвлөрсөн арга хэмжээ
Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн зарцуулалт
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БАЙГУУЛЛАГА, НЭГЖҮҮДЭД ОЛГОСОН
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчидад олгосон санхүүжилт, шилжүүлэг
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
Орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад олгох татаас,
санхүүжилт
Хөрөнгийн
Төсөвт байгууллагад олгох санхүүжилт
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРДАЛ
Ажил олгогчоос өгөх бусад тэтгэмж
Мөнгөн хэлбэрээр
Нэг удаагийн тэтгэмж
Бусад
БУСАД ЗАРДАЛ
Бусдийн өмчийг ашигласаны зардал/түрээсийн зардал
Байрны түрээс
Бусад
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО
Хөрөнгийн худалдсаны олз
Үндсэн хөрөнгө, бараа материал худалдсаны олз
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГЫН ДҮН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН

138,226,672.00
86,450,274.00
51,776,398.00
2,204,131,062.92
2,204,131,062.92
1,919,116,293.00
285,014,769.92

1,745,900,904.00
1,744,743,226.00
1,157,678.00
534,040,589.82
-

-

50,000,000.00

69,513,400.00
69,513,400.00
69,513,400.00
20,943,000.00
48,570,400.00
23,805,000.00
23,805,000.00
23,805,000.00
57,386,585,273.65
(242,470,343.75)
780,000.00
780,000.00
780,000.00
(241,690,343.75)

50,000,000.00
484,040,589.82
484,040,589.82
130,273,714.00
130,273,714.00
130,273,714.00
20,579,800.00
109,693,914.00
33,086,300.00
33,086,300.00
30,572,000.00
2,514,300.00
63,878,294,293.09
819,727,634.91
819,727,634.91

НИЙСЛЭЛИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ
АУДИТЛАГДСАН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГО
ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО
Засгийн газрын бусад түвшнээс авах тусламж
санхүүжилт
Бусад шатны (Орон нутгийн) төсвөөс авах санхүүгийн
дэмжлэг
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжилт
Нийтийн тээврийн нөхөн олговор

Хөрөнгийн
Төсөвт байгууллагаас
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт
Нэмэлт санхүүжилт
Нийгмийн даатгалын сангаас
НДС-ийн шилжүүлэг
ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО
өмчийн орлого
Хүүгийн орлого
Бараа, үйлчилгээний борлуулалт
Төсөвт байгууллагуудын ажил, үйлчилгээний орлого
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/төгрөгөөр/

Өмнөх оны
гүйцэтгэл

Тайлант оны
гүйцэтгэл

56,255,646,286.00

63,362,065,336.00

56,255,646,286.00

63,362,065,336.00

3,033,816,093.00
1,114,699,800.00
1,919,116,293.00
53,202,556,400.00
53,202,556,400.00
19,273,793.00
19,273,793.00
825,171,410.90
15,201.90
15,201.90
825,156,209.00
825,156,209.00

3,195,008,936.00
1,328,164,300.00
966,847,456.00
899,997,180.00
60,167,056,400.00
59,387,056,400.00
780,000,000.00
1,119,118,242.00
1,119,118,242.00
1,110,806,200.00

НИЙСЛЭЛИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Үндсэн үйл ажиллагааны орлого
Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого
Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн орлого
Бусад орлого
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН
АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ
Үндсэн болон нэмэгдэл цалин
Үндсэн цалин
Нэмэгдэл цалин
Бусад нэмэгдлүүд
Унаа, болон бусад нөхөн олговор
Бусад нэмэгдэл
Гэрээт ажилчдын цалин
Унаа, хоолны хөнгөлөлт
Нийгмийн хамгааллын шимтгэл
Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж
УРСГАЛ ЗАРДАЛ
Бараа үйлчилгээний урсгал зардал
Тогтмол зардал
Гэрэл цахилгаан
Бусад бараа үйлчилгээний зардал
Бичиг хэргийн зардал
Тээвэр, шатахуун
Шуудан, харилцаа холбоо
Дотоод албан томилолт
Ном, хэвлэл захиалах, худалдан авах
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага
Жижиг эд хогшил худалдан авах
Багаж хэрэгсэл худалдан авах
Хөдөлмөр хамгаалалын хэрэгслэл
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл
Нормын болон дүрэмт хувцас, зөөлөн эдлэл
Төлбөр хураамж, жижиг татварууд
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний
төлбөр
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
Мэдээлэлийн технологийн үйлчилгээний хөлс
Маягт хэвлүүлэх зардал
Урсгал засвар
Газрын төлбөр
Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал
Төсвийн эрх захирагчдын арга хэмжээний зардал
Бусад төвлөрсөн арга хэмжээ
Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн зарцуулалт
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БАЙГУУЛЛАГА, НЭГЖҮҮДЭД
ОЛГОСОН
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчидад олгосон
санхүүжилт, шилжүүлэг
Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт
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586,443,670.00
238,712,539.00
57,080,817,696.90
1,195,758,354.23
1,076,992,923.50
712,220,201.00
21,450,629.60
343,322,092.90
93,044,200.00
250,277,892.90
118,765,430.73
97,812,215.73
78,253,963.73
6,267,318.00
10,755,212.00
2,535,722.00
20,953,215.00
616,062,303.32
461,698,131.32
4,384,145.00
4,384,145.00
457,313,986.32
14,132,030.00
39,872,200.00
17,826,749.80
84,000.00
563,600.00
4,647,900.00
3,394,565.00
586,678.00
2,048,387.00
759,500.00
9,000,000.00
15,826,023.52

796,362,204.00
312,790,171.00
1,653,825.00
8,312,042.00
64,481,183,578.00
1,278,924,329.56
1,149,939,935.00
820,906,446.00
207,404,800.00
207,404,800.00
28,365,029.00
93,263,660.00
128,984,394.56
106,253,179.56
82,830,537.56
9,466,347.00
11,683,174.00
2,273,121.00
22,731,215.00
2,227,040,591.00
481,139,687.00
4,570,838.00
4,570,838.00
476,568,849.00
18,830,065.00
40,034,750.00
19,023,600.00
701,700.00
3,033,750.00
1,812,897.00
1,477,899.00
334,998.00
9,776,755.00
11,277,935.00

12,000,000.00
12,000,000.00
305,242,500.00
32,562,050.00
2,162,368.00
154,364,172.00
154,364,172.00
86,450,274.00
67,913,898.00

21,196,442.00
19,837,942.00
1,358,500.00
334,146,800.00
15,452,019.00
1,282,136.00
1,745,900,904.00
1,745,900,904.00
1,744,743,226.00
1,157,678.00

2,204,131,062.92

485,560,589.82

2,204,131,062.92
285,014,769.92

485,560,589.82
-

НИЙСЛЭЛИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРДАЛ
Нийгмийн даатгалын зардал
Нийгмийн даатгалын зардал
Тэтгэвэрийн нөхөн олговор
Ажил олгогчоос өгөх бусад тэтгэмж
Мөнгөн хэлбэрээр
Нэг удаагийн тэтгэмж
Бусад
БУСАД ЗАРДАЛ
Бусдийн өмчийг ашигласаны зардал/түрээсийн зардал
Байрны түрээс
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ЗАРЛАГЫН ДҮН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
Биет ба биет бус хөрөнгө худалдан авах зардал
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРЛАГЫН ДҮН
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

1,919,116,293.00
96,375,400.00
48,570,400.00
48,570,400.00
48,570,400.00
47,805,000.00
47,805,000.00
24,000,000.00
23,805,000.00
57,314,883,520.47
(234,065,823.57)
62,134,830.00
62,134,830.00
(62,134,830.00)
(296,200,653.57)
296,209,209.95
8,556.38

485,560,589.82
130,273,714.00
130,273,714.00
130,273,714.00
19,969,800.00
110,303,914.00
30,572,000.00
30,572,000.00
30,572,000.00
63,589,427,624.38
891,755,953.62
851,288,454.00
851,288,454.00
(851,288,454.00)
40,467,499.62
8,556.38
40,476,056.00

НИЙСЛЭЛИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ
АУДИТЛАГДСАН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН
/төгрөгөөр/
Үзүүлэлт
2013 оны 12-р сарын 31-нээрх
үлдэгдэл
Нягтлан бодох бүртгэлийн
бодлогын өөрчлөлт
Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл
Үндсэн хөрөнгийн дахин
үнэлгээний өсөлт
Үндсэн хөрөнгийн дахин
үнэлгээний бууралт
Орлогын тайланд хүлээн
зөвшөөрөөгүй олз, гарз
Тайлант үеийн үр дүн
2014 оны 12-р сарын 31-нээрх
үлдэгдэл
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Засгийн газрын
оруулсан
капитал

Дахин
үнэлгээний
нөөц

Хуримтлагдсан
үр дүн

Засгийн газрын
хувь оролцооны
нийт дүн

346,087,508.39

26,768,355.45

(490,818,102.18)

(117,962,238.34)

-

-

(5,614,279.00)
-

(5,614,279.00)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

346,087,508.39

26,768,355.45

819,727,634.91

819,727,634.91

323,295,253.73

696,151,117.57

НИЙСЛЭЛИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

НИЙСЛЭЛИЙН ТЭЭВРИЙН ГАЗРЫН 2014 ОНЫ
АУДИТЛАГДСАН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН
/төгрөгөөр/
Төсвийн
гүйцэтгэл

Зөрүү /+илүү,
-дутуу/

I.НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР
ЗЭЭЛИЙН ДҮН (II+V)

Батлагдсан
төсөв
2,088,464,300.00

1,962,205,180.56

126259119.44

94.0

II.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН (III+IV)

2,088,464,300.00

1,962,205,180.56

126259119.44

94.0

III. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН

2,088,464,300.00

1,962,205,180.56

126259119.44

94.0

Бараа ажил үйлчилгээний зардал
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл
урамшил

1,951,853,000.00

1,831,931,466.56

119921533.44

93.9

1,174,466,300.00

1,149,939,935.00

24526365.00

97.9

Үндсэн цалин

843,268,600.00

820,906,446.00

22362154.00

97.3

Гэрээт ажлын цалин

29,544,900.00

28,365,029.00

1179871.00

96.0

Хоол унааны хөнгөлөлт

94,248,000.00

93,263,660.00

984340.00

99.0

207,404,800.00

207,404,800.00

0.00

129,191,100.00

128,984,394.56

206705.44

99.8

105,701,800.00

106,253,179.56

-551379.56

100.5

Тэтгэврийн даатгал

82,212,600.00

82,830,537.56

-617937.56

100.8

Тэтгэмжийн даатгал

9,395,700.00

9,466,347.00

-70647.00

100.8

ҮОМШ өвчний даатгал

11,744,600.00

11,683,174.00

61426.00

99.5

Ажилгүйдлын даатгал
Байгууллага төлөх ЭМД-ын
хураамж

2,348,900.00

2,273,121.00

75779.00

96.8

23,489,300.00

22,731,215.00

758085.00

96.8

Бараа ,үйлчилгээний урсгал зардал

648,195,600.00

553,007,137.00

95188463.00

85.3

Гэрэл цахилгааны зардал

6,357,900.00

4,570,838.00

1787062.00

71.9

Бичиг хэргийн материал

19,174,000.00

18,830,065.00

343935.00

98.2

Тээвэр, шатахууны зардал

41,573,200.00

40,034,750.00

1538450.00

96.3

Шуудан холбооны зардал

19,023,600.00

19,023,600.00

0.00

Дотоод томилолтын зардал

1,900,000.00

Ном , хэвлэлийн зардал
Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн
дадлагын зардал

1,000,000.00
3,040,000.00

3,033,750.00

Эд хогшил худалдан авах
Жижиг эд хогшил худалдан авах
зардал /Багаж хэрэгсэл/

21,600,000.00

37,523,347.00

-15923347.00

16,900,000.00

16,823,339.00

76661.00

Эдийн засгийн ангилал

Нэмэгдэл цалин
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд
төлөх шимтгэл
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын
шимтгэл

НАГ-АХ-/2015/-СА-I-2-19

Хувь

100.0

100.0

1900000.00
701,700.00

-

298300.00

70.2

6250.00

99.8
173.7
99.5
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Жижиг эд хогшил худалдан авах
зардал /Тавилга/
Жижиг эд хогшил худалдан авах
зардал /Програм хангамж/
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
Төлбөр, хураамж болон бусад
зардал

4,700,000.00

4,700,008.00
16,000,000.00

36,634,000.00

-16000000.00
91.4

19,503,571.00

17130429.00

53.2

12,360,000.00

1,282,136.00

11077864.00

10.4

24,274,000.00

18,221,435.00

6052565.00

75.1

26,386,000.00

19,837,942.00

6548058.00

75.2

Маягт хэвлүүлэх зардал

334,240,000.00

334,146,800.00

Урсгал засварын зардал

96,029,400.00

15,452,019.00

Төлбөр, хураамж бусад зардал
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн
ажил, үйлчилгээний төлбөр

9,776,755.00

100.0

916745.00

Газрын төлбөр

10,693,500.00

-8.00

Бусад зардал

93200.00
80577381.00

100.0
16.1

0.00

Байрны түрээсийн зардал
Нэг удаагийн тэтгэмж,
урамшуулал
Нэг удаагийн тэтгэмж,
урамшуулал
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох
нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж
VI. ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ
ҮҮСВЭР:
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос
санхүүжих
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос
санхүүжих

30,544,000.00

30,572,000.00

136,611,300.00

130,273,714.00

6337586.00

95.4

25,000,000.00

19,969,800.00

5030200.00

79.9

111,611,300.00

110,303,914.00

1307386.00

98.8

140747675.82

93.3

Төсвөөс санхүүжих
Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний
үлдэгдэл
Мөнгөн хөрөнгийн оны эцсийн
үлдэгдэл

2,104,464,300.00

1963716624.18

-28000.00

100.1

646,800,000.00

796,362,204.00

-149562204.00

123.1

128,000,000.00

321,059,213.00

-193059213.00

250.8

1,329,664,300.00

846,295,207.18

483369092.82

63.6

8,556.38
40,476,056.00

-40476056.00

Байгууллагын тоо

1.00

1.00

0.00

100.0

Удирдах ажилтан

9.00

9.00

0.00

100.0

Гүйцэтгэх ажилтан

51.00

51.00

0.00

100.0

Үйлчлэх ажилтан

118.00

111.00

7.00

94.1
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