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Зөрчилгүй санал дүгнэлт

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 8 дугаар зүйлийн
8.1, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1-д заасны дагуу Нийслэлийн 
Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх 
санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, цэвэр хөрөнгө/өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн 
гүйлгээний тайлан, тодруулгууд болон төсвийн гүйцэтгэлд аудит хийлээ.

Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдпагын газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 
31-ний өдрөөрх санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэл материаллаг алдаагүй, 
Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Улсын секторын 
нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, Сангийн сайдын баталсан 
холбогдох журамд нийцүүлэн үнэн зөв, шударга толилуулсан байна.

Дүгнэлтийн үндэслэл

Төрийн аудитын байгууллага аудитхийхдээ Аудитын дээд байгууллагын олон 
улсын стандарт, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан Санхүүгийн 
тайлангийн аудитын журам, гарын авлагын дагуу гүйцэтгэж, шалгагдагч этгээдээс 
хараат бус, аудиторын ёс зүйн үүрэг хариуцлагыг биелүүлж ажилласан. Бидний 
цуглуулсан хангалттай бөгөөд зохистой нотолгоо нь дүгнэлт өгөх үндэслэл болно.

Бусад мэдээлэл

Байгууллагын удирдлага бусад мэдээлэлтэй холбоотой үүрэг хариуцлагыг 
хүлээнэ. Байгууллагын жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 4 зорилтын хүрээнд 
15 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 92.0 хувийн гүйцэтгэлтэй гэж 
тайлагнасан байна. Санхүүгийн тайланд өгсөн бидний дүгнэлт бусад мэдээллийг 
хамраагүй болно.

Санхүүгийн тайланд төсвийн захирагчийн хүлээх үүрэг, хариуцлага

Төсвийн захирагч санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлийг Төсвийн тухай 
хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Улсын секторын нягтлан бодох
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бүртгэлийн олон улсын стандарт, Сангийн сайдын баталсан журам, зааврын дагуу 
үнэн зөв, шударга бэлтгэж толилуулах үүрэгтэй.

Санхүүгийн тайланг залилан эсвэл алдааны улмаас үүсч болох материаллаг 
буруу илэрхийлэлгүй бэлтгэхэд шаардлагатай гэж үзсэн дотоод хяналтуудыг 
хэрэгжүүлэх хариуцлага хүлээнэ.

Төрийн аудитын байгууллагын үүрэг, хариуцлага

Төрийн аудитын байгууллага залилан эсвэл алдаанаас үүссэн материаллаг 
буруу илэрхийллээс санхүүгийн тайлан бүхэлдээ ангид эсэх талаарх үндэслэлтэй 
баталгаажуулалт олж авах, дүгнэлт, зөвлөмж бүхий аудитын тайлан гаргах 
зорилготой.

Үндэслэлтэй баталгаажуулалт гэдэг нь дээд түвшний баталгаа боловч 
материаллаг буруу илэрхийлэл байгаа тохиолдолд АДБОУС-ын дагуу хийсэн 
аудитаар түүнийг бүгдийг илрүүлнэ гэсэн баталгаа биш юм.

Буруу илэрхийлэл нь залилан эсвэл алдаанаас үүсэж болох бөгөөд 
дангаараа эсвэл нийлээд уг санхүүгийн тайланд үндэслэн гаргах хэрэглэгчдийн 
эдийн засгийн шийдвэрт нөлөөлөх үндэслэлтэй байвал материаллаг гэж үздэг.

ДАРГА БӨГӨӨД1 
АУДИТОРЫН АЛЕ
түр орлон  гүйи
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НИЙСЯЭЛИЙН ӨМЧИЙН АШИГЛАЛТ, 
УДИРДПАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА, 

ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧ 
М .БАЯРАА ТАНАА

1

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд 
заасан эрхийн хүрээнд Нийслэлийн Өмчийн 
ашиглалт, удирдпагын газрын 2020 оны санхүүгийн 
тайланд аудит хийсэн.

Аудитаар илэрсэн 8,693.1 мянган төгрөгийн 
зөрчилд цаашид давтан гаргахгүй байх 2 албан 
шаардлагыг хүргүүлж байна.

Апбан шаардпагын биелэлтийг 
хугацаанд хэрэгжүүлж, хариу ирүүлнэ үү.

заасан

ДАРГА БӨГӨӨД ТЭРГҮҮЛЭХ 
АУДИТОРЫН АЛБАН 
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН У  /
ГТЙЦЭТГЭГЧ , М.ЭРДЭНЭЖАРГАП
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НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН А УД И ТЫ Н  ГАЗАР
АЛБАН ШААРДЛАГА
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Зөрчил арилгах тухай

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын 
байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд хийсэн Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, 
удирдпагын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар дараах зөрчил 
илэрлээ.Үүнд:

о Дуудпагын автомашиныг хэрэглэдэг албан тушаалтан өдөрт явах 
зөвшөөрөгдсөн км-ийг илүү явснаас 602,605.00 (зургаан зуун хоёр мянга 
зургаан зуун тав) төгрөгийн зардал гаргасан нь Засгийн газрын 2013 оны 
Суудлын автомашины ашиглалтын талаар баталсан 184 тооттогтоолын 2. "... 
дуудлагын автомашины хөдөлгүүрийн цилиндрийн багтаамж 2500 смЗ-ээс 
илүүгүй байхаар тогтоож , ажлын хоногт дунджаар 40 км-ээс т у с  т у с  
хэтрүүлэхгүй хэрэглэж байхаар тогтоосугай"  заалтыг зөрчсөн; Албан 
ажлын болон дуудлагын авто машиныг хэрэглэх эрхгүй албан тушаалтан 
дуудлагын авто машин хэрэглэж 8,090,511.00 (найман сая ерэн мянга, таван 
зуун арван нэг) төгрөгийн зардал гаргасан нь Нийслэлийн Засаг даргын 
“Суудлын автомашин хэрэглэх эрхийн тухай” 2013 оны А/480 дугаар 
захирамжийн хавсралтын 2 дахь заалтыг хэрэгжүүлээгүй;

Иймд Төрийн аудитын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1-т “Шалгагдагч 
этгээд хууль тогтоомж , захиргааны хэм хэмжээний болон бусад эрх зүйн акт  
зөрчсөн, хуулиар хүлээсэн албан үүргээ биелүүлээгүй бол алдаа, зөрчлийг таслан  
зогсоох, давтан гаргуулахгүй байх талаар байгууллага, албан туш аалтанд  
албан шаардлага өгнө.”, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/95 дугаар 
тушаалаар баталсан “Апбан шаардлага өгөх, төлбөрийн акт тогтоох журам”-ын
4.2.1.8. “байгуулсан гэрээ, хэлцэл, холбогдох дүрэм, журмыг баримтлаагүй;” гэсэн 
заалтыг үндэслэн ШААРДАХ1 нь:

1. Эрх бүхий байгууллагаас баталсан өдөрт явах км-ийг илүү явсан, албан 
ажлын болон дуудлагын авто машиныг хэрэглэх эрхгүй албан тушаалтан авто

А к т , албан шаардлагын биөлэлт хангагдаагүй тохиолдолд Төрийн аудиты н  т у х а й  хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2.2-д 
“Төрийн аудиты н  байгууллагаас тавьсан  албан шаардлага, төлбөрийн а к т ы г  цаг хугацаанд нь биелүүлээгүй тохиолдолд  
зөрчил гаргасан  албан т у ш а а л тн ы г  ү үр э гт  ажлаас нь халах т у х а й  саналыг төр и й н  аудиты н  байгууллага эрх бүхий албан  
т у ш а а л та н д  хүргүүлнэ" гэж  заасны дагуу хариуцагч албан т у ш а а л та н д  хариуцлага тооцуулахаар  эрх бүхий албан  
т у ш а а л та н д  санал хүргүүлнэ.
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машин хэрэглэсэн зэрэг зөрчлүүдийг арилгаж, биелэлтийг 2021 оны 5 дугаар сарын 
25-ны дотор Нийслэл дэх Төрийн аудитын газарт ирүүлэх;

2, Цаашид алдаа, зөрчлийг давтан гаргахгүй байх, хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлж ажиллахыг Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдпагын газрын дарга 
М.Баяраа, нягтлан бодогч Н.Уранчимэг нарт даалгав.

АЛБАН ШААРДЛАГА ӨГСӨН: 

АХЛАХ АУДИТОР М.УНДАРМАА

ХЯНАСАН:

АУДИТЫН ХОЁРДУГААР ХЭЛТСИЙН 
ДАРГА БӨГӨӨД АУДИТЫН МЕНЕЖЕР

АУДИТЫН МЕНЕЖЕР



НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН А УД И ТЫ Н  ГАЗАР
АЛБАН ШААРДЛАГА

^  оны сарын өдөр Дугаар ./ * / /  г77>--7М Т Улаанбаатар хот

Г  Н

Зөрчил арилгах тухай

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын 
байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд хийсэн Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, 
удирдлагын газрын 2020 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар дараах зөрчил 
илэрлээ.Үүнд:

о Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн 
бүхий орлого, зарлагын 90 (3,220,960,070.00 (гурван тэрбум хоёр зуун хорин 
сая есөн зуун жаран мянга далан төгрөг) гүйлгээ, худалдан авалтын 
10 (70,480,188.00 (далан сая дөрвөн зуун наян нэг зуун наян найман төгрөг) 
гүйлгээ, тушаал, шийдвэртэй холбоотой 7 мэдээлэл, бусад хуулийн 
хугацаанд байршуулах 8 мэдээлэл, нийт 115 мэдээллийг хугацаа хоцроож 
байршуулсан байна. Энэ нь Шилэн дансны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 
4.1.1. “мэдээлэл үнэн зөв, бодитой, иж бүрэн байх”, 4.1.3. “тогтоосон  
хугацаанд, то гтм о л  шуурхай мэдээлдэг байх”, 7 дугаар зүйлийн 
7 А А .“Засгийн газрын бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй  
адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн 
гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага, худалдан 
авах үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа шийдвэр гаргасан, гарын үсэг 
зурсан эрх бүхий албан туш аалтан”, ЗГ-ын 2016 оны 29-р тогтоолоор 
батлагдсан “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, 
нийтлэг стандартыг тогтоох журам”-ын 7 дугаар зүйлийн 7.5.3. “өөрийн хянах 
цэсийн мэдээллийг байнга хянах” гэж заасныг тус тус хэрэгжүүлж ажиллаагүй 
байна.

Иймд Төрийн аудитын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1-т “Шалгагдагч 
этгээд хууль тогтоомж , захиргааны хэм хэмжээний болон бусад эрх зүйн акт  
зөрчсөн, хуулиар хүлээсэн албан үүргээ биелүүлээгүй бол алдаа, зөрчлийг таслан  
зогсоох, давтан гаргуулахгүй байх талаар байгууллага, албан туш аалтанд  
албан шаардлага өгнө", Монгол Улсын Ерөнхий Аудиторын 2020 оны А/95 дугаар 
тушаалаар баталсан “Апбан шаардлага өгөх, төлбөрийн акт тогтоох журам”-ын 
4 дүгээр зүйлийн 4.2.1-т “Албан шаардлага өгөхөд дараах нийтлэг үндэслэлийг 
харгалзана ”, 4.2.1.11-д “хууль тогтоомж , гэрээ, хэлцэл зөрчсөн алдаа, зөрчлийг 
таслан зогсоож, давтан гаргуулахгүй байх үр нөлөөтэй гэж үзсэн бусад нөхцөл 
байдал” гэж заасныг тус тус үндэслэн ШААРДАХ нь:
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1. Шилэн дансны мэдээллийг хугацаанд нь бүрэн байршуулж, зөрчлийг 
давтан гаргахгүй байх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж ажиллах, биелэлтийг 2021 
оны 5 дугаар сарын 30-ны дотор Нийслэл дэх Төрийн аудитын газарт ирүүлэх;

2. Цаашид алдаа, зөрчлийг давтан гаргахгүй байх, хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлж ажиллахыг Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын дарга 
М.Баяраа, нягтлан бодогч Н.Уранчимэг нарт даалгав1.

АЛБАН ШААРДЛАГА ӨГСӨН:

М.УНДАРМАА

ХЯНАСАН:

АУДИТЫН МЕНЕЖЕР

АУДИТЫН ХОЁРДУГААР ХЭЛТСИ 
ДАРГА БӨГӨӨД АУДИТЫН м е н е :

А к т , албан шаардлагын биелэл т  хангагдаагүй тохиолдолд Төрийн аудиты н  т у х а й  хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2.2-д 
“Төрийн аудиты н  байгууллагаас та вьсан  албан шаардлага, төлбөрийн а к т ы г  цаг хугацаанд нь биөлүүлээгүй тохиолдолд  
зөрчил гаргасан  апбан т у ш а а л тн ы г  ү үр э гт  ажлаас нь хапах т у х а й  саналыг төрийн  аудиты н  байгууллага эрх бүхий апба


