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Аудитын гэрчилгээ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2, 18 дугаар зүйлийн
18.2, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1-д заасны дагуу Нийслэлийн 
Өмчийн харилцааны газрын 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон 
санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийв.

Зөрчилгүй санал дүгнэлт

Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын 2019 оны 12 дугаар сарын 
31-ний өдрөөрх санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, цэвэр хөрөнгө/өмчийн 
өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээ болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг материаллаг зүйлсийн 
хувьд Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, УСНББОУС-д 
нийцүүлж, Сангийн сайдын баталсан бодпого, журам, зааврын дагуу үнэн, бодитой, 
шударга илэрхийлсэн тул зөрчилгүй санал дүгнэлт гаргаж байна.

Санал дүгнэлтийн үндэслэл

Төрийн аудитын байгууллага аудит хийхдээ Аудитын дээд байгууллагуудын 
нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчим, стандарт болон Аудитын олон улсын стандартад 
нийцүүлэн Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан Санхүүгийн тайлангийн 
аудитын журам, зааврын дагуу гүйцэтгэсэн. Эдгээр нь санхүүгийн тайлан материаллаг 
буруу илэрхийллээс ангид эсэх талаар үндэслэлтэй баталгаа олж авах зорилгоор 
аудитыг төлөвлөж, гүйцэтгэхийг шаарддаг.

Аудитаар Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдпагын газрын 2019 оны жилийн 
эцсийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлан дахь үлдэгдэл, ажил гүйлгээний дүн 
хэмжээ болон илчлэл тодруулга, тус байгууллагад мөрдөж байгаа нягтлан бодох 
бүртгэлийн бодпого, бүртгэл хөтлөлт, программ хангамж, дотоод хяналтын систем
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болон удирдпагын хийсэн томоохон тооцооллыг шалгаж, аудитын санал дүгнэлтийг 
дэмжих нотлох зүйлсийг хангалттай цуглуулсан.

Бидний хийсэн аудит тус санхүүгийн тайлан, тодруулгад санал дүгнэлт өгөх 
хангалттай, зохистой үндэслэлийг бүрдүүлсэн бөгөөд аудитын дүнд үндэслэсэн санал, 
зөвлөмжийг аудитын тайланд тусгасан болно.

Үүрэг, хариуцлага

Төсвийн захирагч нь Төсвийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1-д заасны 
дагуу тайлант хугацааны санхүүгийн тайлан, тодруулгыг Нягтлан бодох бүртгэлийн 
болон Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, түүнтэй 
нийцүүлэн Сангийн сайдын баталсан журам, зааврын дагуу бэлтгэж, тайлагнах 
үүрэгтэй.

Аудитын дээд байгууллагуудын нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчим, стандарт 
болон Аудитын олон улсын стандартын дагуу аудит хийж, жилийн эцсийн төсвийн 
гүйцэтгэл, санхүүгийн тайланд санал дүгнэлт өгөх нь төрийн аудитын байгууллагын 
үүрэг юм.
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ШУУД ЗАХИРАГЧ Ш.ҮНЭНБАТ 
ТАНАА

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар 
зүйлд заасан эрхийн хүрээнд Нийслэлийн Өмчийн 
ашиглалт, удирдпагын газрын 2019 оны санхүүгийн 
тайланд аудит хийсэн.

Аудитаар илэрсэн 22,336.0 мянган төгрөгийн 
зөрчилд цаашид давтан гаргахгүй байх албан 
шаардпагыг хүргүүлж байна.
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Албан шаардлагыг заасан хугацаанд 
хэрэгжүүлж, хариу ирүүлнэ үү.

ДАРГА, 
АЛБАН ҮҮРГ 
ГҮЙ -ОЧИР



НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР 
АЛБАН ШААРДЛАГА

оны п сарын өдөр Дугаар
/Г7ЯГ*<лом>.

ЗӨРЧИЛ АРИЛГУУЛАХ ТУХАЙ

Улаанбаатар хот

Г п

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газар Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугг 
зүйлд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын 
газрын 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийхэд дараах зөрчил 
илэрлээ.Үүнд:

о Дуудлагын автомашиныг хэрэглэдэг албан тушаалтан өдөрт явах 
зөвшөөрөгдсөн км-ийг илүү явснаас 1,051,500 (нэг сая тавин нэгэн мянга 
таван зуун) төгрөгийн зардал гаргасан нь Засгийн газрын 2013 оны Суудпын 
автомашины ашиглалтын талаар баталсан 184 тоот? тогтоолын 2. "... 
дуудлагын автомашины хөдөлгүүрийн цилиндрийн багтаамж 2500 смЗ-ээс 
илүүгүй байхаар тогтоож, ажлын хоногт дунджаар 40 км-ээс тус тус 
хэтрүүлэхгүй хэрэглэж байхаар тогтоосугай" зааптыг зөрчсөн;

о Албан ажлын болон дуудлагын авто машиныг хэрэглэх эрхгүй албан 
тушаалтан дуудпагын авто машин хэрэглэ^ 4,033,600 (дөрвөн сая гучин 
гурван мянга зургаан зуун) төгрөгийн зардал гаргасан нь Нийслэлийн Засаг 
даргын “Суудлын автомашин хэрэглэх эрхийн тухай” 2013 оны А/480 дугаар 
захирамжийн хавсралтын 2 дахь заалтыг хэрэгжүүлээгүй;

о Түрээсийн орлогын программд түрээсийн орлогыг сар бүр бүртгэж, тулгалт 
хийж байгаагүйгээс санхүүгййн тайлангаар тайлагнасан орлогоос 
17,250,900 (арван долоон сая хоёр зуун тавин мянга есөн зуун) төгрөгөөр 
зөрүүтэй байгаа нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 5 дугаар 
зүйлийн Нягтлан бодох бүртгэлийн зарчим 5.1.4. "үнэн зөв байх" заалтыг 
зөрчсөн;

Иймд Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.12-т “аудитын 
явцад илэрсэн төлбөр. зөрчлийг барагдуулах акт, албан шаардлага өгөх...” , 
Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2016 оны А/95 дугаар тушаалаар баталсан 
“Төлбөрийн акт тавих, албан шаардлага өгөхөд баримтлах журам”-ын 
4.1.7 “Хууль'тогтоомж зөрчсөн, алдаа зөрчлийг таслан зогсоож, давтан 
гаргуулахгүй байх үр нөлөөтэй гэж үзсэн бусад нөхцөл байдал” гэсэн заалтыг 
үндэслэн ШААРДАХ НЬ:

1. Эрх бүхий байгууллагаас баталсан өдөрт явах км-ийг илүү явсан, албан 
1жлын болон дуудлагын авто машиныг хэрэглэх эрхгүй албан тушаалтан
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авто машин хэрэглэсэн, түрээсийн орлогыг зөрүүтэй тайлагнасан зэрэг 
зөрчлүүдийг арилгаж, биелэлтийг 2020 оны 5 дугаар сарын 30-ны дотор 
Нийслэл дэх Төрийн аудитын газарт ирүүлэхийг Нийслэлийн Өмчийн 
ашиглалт, удирдлагын газрын дарга Ж.Үнэнбат, нягтлан бодогч Н.Уранчимэг 
нарт даалгав1.

АЛБАН ШААРДЛАГЫГ

ӨГСӨН: ЗӨВШӨӨРСӨН:

САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН х э л тс и й н  
АУДИТЫН МЕНЕЖЕР

САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ХЭЛТСИЙ 
БӨГӨӨД АУДИТЫН МЕНЕЖЕР
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Акт, албан шаардлагын бивлэлт хангагдаагүй тохиолдолд Төрийн аудитын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2.2-д 
“Төрийн аудитын байгууллагаас тавьсан албан шаардлага, төлбөрийн актыг цаг хугацаанд нь биөлүүлээгүй тохиолдолд 
зөрчил гаргасан албан тушаалтныг үүрэгт ажлаас нь халах тухай саналыг төрийн аудитын байгууллага эрх бүхий албан 
тушаалтанд хүргүүлнэ" гэж заасны дагуу хариуцагч албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулахаар эрх бүхий албан 
тушаалтанд санал хүргүүлнэ.


