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Аудитын гэрчилгээ

Аймгийн Нийгмийн даатгапын хэлтсийн 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх 
дуусвар болгосон. аккруэл сууриар бэлтгэгдсэн. жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд Төрийн 
аудитын тухай хуулийн 15.1.1-д заасан бүрэн эрхийн дагуу Аймгийн Аудитын газраас аудит

Төсвийн захирагч 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 Төсвийн захирагчийн 2014 оны жилийн эцсийн 
санхүүгийн нэгтгэсэн тайпанд Аудитын олон улсын стандартын дагуу аудит хийж, санал 
дүгнэлт өгөх үүрэг, хариуцлага хүлээнэ.

Санал дүгнэлгийн үндэслэл

Төрийн аудитын байгууллага 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 матөриаллаг буруу 
илэрхийллээс ангид эсэх талаар үндэслэлтэй баталгаа олж авах зорилгоор аудитыг төлөвлөж, 
гүйцэтгэхийг шаарддаг.

Аудитаар Төсвийн захирагчийн 2014 оны жилийн эцсийн санхуүгийн нэгтгэсэн 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 тус санхүүгийн тайлан материаллаг алдаагүй эсэхэд санал 
дүгнэлт өгөх хангалттай бөгөөд зохистой үндэслэлийг бүрдүүлсэн.

Зөрчилгүй санал дүгнэлт
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лн аудитын тухай хуулийн 15.1.2 дахь заалтыг 
үндэслзн Төрийн аудитын тухай хуулийн 18.2 дугээр зуйлд заасан Үндэсний аудитын 
газрын бүрэн эрхийн хүрээнд Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн төсвийн 2014 оны 
12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон жилийн эцсийн санхуүгийн тайланд 1ААГ- 
10/2015/12-СТА / 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 төлөвлөгеө, 
хөтөлбөрийн дагуу явуулав.

Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн төсвийн 2014 оны санхүүгийн нэгтгэсэн 
тайлан Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон Улсын секторын нягглан бодох 

нийцүүлэн гаргасан улсын төсвийн 
дагуу үнэн эөв, 

аудитын зорилт байв.

Тухайн санхүүгийн тайлан Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, н 
бүртгэлийн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчмууд, УСНББОУС-тай ний 
материаллаг алдаагүй, үнэн зөв, шударга илэрхийлэгдсэн эсэхэд дүтэлт ө: 
Төрийн аудитын байгууллагын үүрэг юм.

Нийгмийн даатгаль 
2014 оны 03 дугаар сарь 
төлөвлөн ТАБ-ын аудитын багийн ги 
нар хэрэгжуүлэв. ГГАБ-СТА-А-9/

ТАБ аудитыг 2015 оны 03 дугаар сарын 02-ноос 2015 оны 03 дугаар сарын 05-ны 
хооронд гүйцэтгэж. аудитын тайланг 2015 оны 03 дугаар сарын 06-нд НДХэлтсийн 
байгууллагын удирдлагад гардуулна.

Төсвийн захирагч нь Монгол улсын Нийгмийн даатгалын тухай багц хууль, 
Төсвийн тухай, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, ТБОНӨХБАҮХА тухай, ХХОАТ- 
ын тухай хуулиуд болон холбогдох ЗГ-ын тоггоол, сайдын тушаал болонУНДЕГ-ын 
даргын тушаалаар баталгаажсан журмуудын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байна.

Монгол улсын Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн хуулийн 2 дугаар зү 
т 'Нийгмийн даатгалын байгууллага' гэж ажил олгогч. даатгуулагчийн төлс 
болон хуульд заасан бусад эх үүсвэрээр нийп 
бүрдүүлж. даатгуулагчдад тэтгэвэр, тэтгэмж. телбөр олгох > 
байгаа хуулийн этгээдийг; 2.1.3-т "Нийгмийн даатгалын 
даатгуулагчийн хөдөлмөрийн хөлс, туүнтэй адилтгах орлогоос тэтгэвэр, тэтгэмж. төлбөр, 
үйлчилгээнд зарцуулах, нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааны з 
төлсөн шимтгэлийн орлого, бусад эх үүсвэрээс бүрдүүлсэн мөнгөн хөр|

Тус байгууллага 2014 онд "Нийгмийн даатгалын ажилчдын х





Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, түүнийг хэрэгжүүлэхээр гаргасан заавар, 
журмыг хэрэгжүүлж, нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн үйл ажиллагааг бүртгэлийн 
лрограмаар боловсруулж байна. Эдгээр журам нь УСНББОУС-тай нийцсэн байна

Батлагдсан төсвийг хуваарийн дагуу тухайн байгууллагын Төрийн сангийн 
харилцах дансаар дамжуулан санхүужүүлснээс гадна төсвийн хүрээний мэдэгдлийг 
боловсруулах̂  төсвийн санхүүжилтийн гүйцэтгэлийг хангах. төсвийг зардлын төрөл 
зүйлээр хуваарилан гүйцэтгэлд хяналт тавин ажилласан байна.

Нийгмийн Даатгалын санд 2014 оны Сангийн орлого зарлагын тайлангаар
25544702,0 мянган төгрөгийн орлого төвлөрч 42479438,3 мянган төгрөгийн зарцуулалт 
хийгдсэн байна. Мөнгөн гүйлгээний тайлангаар оны эхэнд 581888,5 мянган төгрөгийн 
мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэлтэй байсан ба 68029556,3 мянган төгрөгийн орлого 
орж, 67278502,9 мянган төгрөгийн зарцуулалт хийгдэж 1332942,0 мянган төгрөгийн 
мөнгөн хөренгийн үлдэгдэлтэй гарчээ.

Нийгмийн даатталын хэлтэс нь 2014 оны үйл ажиллагаанд Улсын төсвөөс урсгал 
санхүүжилтээр 533507,8 мянга, нэмэлт санхүүжилтээр 11600,0 мянга, үйл ажиллагааны 
орлогоор 1214,8 мянга, үнэ төлбөргүй хөрөнгийн орлого 18273,0 мянга, бүгд 564595,6 
мянган төгрэгийн эх үүсвэр бүрдүүлж, үйл ажиллагааны зардалд 582463,7 мянган 
төгрөгийг зарцуулж, хөрөнгө, бараа материал худалдсаны гарзаар 1319,4 мянган 
төгрөгийг бүртгэж (19187,5) мянган төгрөгийн сөрөг ур дүнтэй гарчээ.

Аудитын төлөвлөгөөний дагуу аудитын нийлмэл эрсдлийг тогтоож, батламж 
мэдэгдлүудийн хүрээнд данс бүрээр хяналтын 17, нарийвчилсан 27 . нийт 44 горим,

хамгаалалтыг сулруулж цаашид хөрөнгийг үрэгдүүлэх. чанар байдлыг алдагдуулах. 
санхүүгийн тайлан буруу илэрхийлэгдэж хэрэглэгчдийг буруу мэдээллээр хангах. үүнээс 
шалтгаалж байгууллагын үйл ажиллагааны цар хүрээг бууруулах, зарим хууль 
тогтоомжийг хэрэгжүүлэхгүй зөрчдөг зэрэг муу үр дагаварт хүрч болзошгүй юм.

Гол, онцлог гүйлгээний талаарх тайлбар:

Төсвийн захирагчийн төсвийн 2014 оны санхүүгийн тайлан материаллаг 
хэмжээний алдаатай илэрхийлэгдээгүй гэдгийг, түүнийг бэлтгэн гаргахад баримталсан 
бодлого, зарчмуудыг үнэлж. аудитын явцад санхүүгийн тайланд нөлөөлөхүйц 
хэмжээний томоохон дүнтэй зардлууд, ажил гүйлгээ, үлдэгдэл. тооцооллуудыг 
түүвэрчлэн нарийвчилсан сорилын аргаар шалгалаа. /ТАБ-СТА-В-3/

I хөндөгдсөн гол асуудлуудыг дг

I. НДХэлтсийн 2014 оны үйл ажиллагааны санхүүгийн тайланд аудит хийхэд 
НББ-ийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1-д" Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь хөрөнгө, 
өр төлбөрөө нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын дагуу үнэлж дансанд 
тусгана." гэсэн эаалтыг зөрчин 500,0 мянган төгрөгөөр хийгдсэн веб сайтыг үндсэн 
хөрөнгөнд тусгалгүй шууд зардалд бичсэн байна.



Шийпвэрлэсэн: 2015 оны эхний хагао жилийн тайланд Үндсэн 
хөрөнгийн биет бус хөренгийн ангилалд буртгэх тухай албан

Материаллаг бус дараах зөрчил илэрсэн байна. Үунд:

1. НДЕГ-аас ирсэн 16253.0 мянган төфегийн херөнгийн орлого. мөн дээд 
байгууллагаас„унэ төлбөргүй ирсэн бараа материалыг Үр дунгийн тайланд буруу 
дансаар буртгэж тайлангансан байгаа нь Сангийн сайдын 2006 оны 388 дугаар 
тушаалын 1 дугээр хавсралтаар батлагдсан дансны заавар болон Сангийн сайдын 2013 
оны 269 дугээр тушаалын заалтыг зөрчсөн байна.

Шийдвэрлэсэн: Тайланд залруулсан ба зөрчлийг дахин давтахгүй

2. Урсгал засварын зардалд зарцуулсан 510.0 мянган төгрөг, түлш халаалтын зардлын
7304,0 мянга, бүгд 7814,0 мянган төгрөгийг материалын тайлангаар дамжуулалгүй шууд 
зардалд бичсэн байгаа нь Сангийн сайдын 2006 оны 388 дугаар тушаалын 1 дүгээр 
хавсралтаар батлагдсан дансны зааварыг зөрчсөн байна.

Шийдвэрлэсэн: Цаашид материаллаг шинжтэй зардлуудыг 
материалын тайлангаар дамжуулж бүртгэж байх тухай зөвлөмж

Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн төсвийн 2013 оны санхүүгийн тайланд 
Аймгийн аудитын газраас хийсэн аудитаар 3 зөвлөмж өгсөн бөгөөд эдгээр зөвлөмжийн 
биелэлтийг хэрэгжуүлсэн талаар биелэлтийг гарган ирүүлсэн байна.



Зөрчилгүй санал дүгнэл

тесвийн 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдр . . . . .
дүн, мөнгөн гс/йлгээ, өмчийн өөрчлөлтийн болон илчлэл тодруулгад тайлагнасан 
үлдэгдэл, ажил гүйпгээнүүд холбогдох хууль, УСНББОУС, түүнд нийцуүлэн Сангийн

Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан 2 хуудас, хавсралтууд 10 хуудсыг тус тус
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