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 Товчлолууд ба Тодорхойлолтууд 
 
АМГ  Ашигт малтмалын газар  
АХ Ажлын хэсэг (ОҮИТБС) 
ААНОАТ Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар  
АТӨЯХАТ Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
АТГ Авто тээврийн газар 
АМНАТ Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
Ам.доллар  Америкийн нэгдсэн улсын мөнгөн тэмдэгт (доллар) 
АОУС Аудитын Олон Улсын Стандарт 
АНУ Америкийн нэгдсэн улс 
АМГГУУКХ Ашигт малтмалын газрын Геологи, уул уурхайн кадастрын хэлтэс 
АМГУУСХ Ашигт малтмалын газрын уул уурхай судалгааны хэлтэс 
БОАЖГ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар (аймгийн) 
БГД  Баянгол дүүрэг 
БОА Байгаль Орчны Алба  
БО Байгаль орчин 
БОНСС Байгаль орчин нөхөн сэргээх сан 
БОАЖЯ Монгол улсын Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам 
БТСХ Биеийн тамир спортын хороо 
БНГ Байгалийн нөөцийн газар 
БЗД Баянзүрх дүүрэг  
БНХАУ Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс 
БХГ Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ 
ГТГ  Газрын тосны газар  
ГИХАЭГ Гадаадын иргэн, харъяатын асуудал эрхлэх газар 
ГХЯ Гадаад харилцааны яам 
ЕТГ Ерөнхийлөгчийн тамгын газар 
ЗДТГ Засаг даргын тамгын газар (нийслэл, аймаг, дүүрэг сум) 
ЗД Засаг дарга 
ЗБҮӨАТ Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 
ЗГ Монголын засгийн газар  
ЗГХЭГ Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар 
ИТХ Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 
ММНБИ Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт 
МОҮИТБС Монголын олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга 
МОҮИТБСАА Монголын олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын ажлын 

алба 
МҮГХ Монголын үйлдвэрлэлийн геологичдын холбоо 
МҮОНРТ Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз 
МҮХАТ Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим 
МУУҮА Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциаци 
МХЕГ Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 
МХГ Мэргэжлийн хяналтын газар (аймгийн) 
МБСГ Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын газар 
НӨАТ  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
НБОУХ  Нягтлан бодогчдын Олон Улсын Холбоо 
ОНӨААТҮГ Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар 
ОҮИТБС Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

4 Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

ОНЗЗ Орон нутгийн засаг захиргаа  
ОБЕГ Онцгой байдлын ерөнхий газар 
ОХУ Оросын Холбооны Улс 
УГЕГ  Улсын гаалийн ерөнхий газар 
УНДЕГ Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 
УТОХГ Улсын төсвийн орлого хяналтын газар 
ҮЗ Үндэсний зөвлөл 
ҮСХ Үндэсний статистикийн хороо 
ҮТЕГ  Үндэсний татварын ерөнхий газар 
ҮХЭХАТ Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
СЭЗБЗГ Санхүү, эдийн засгийн бодолго зохицуулалтын газар 
СХЗГ Стандартчилал, хэмжил зүйн газар 
СХД Сонгинохайрхан дүүрэг 
СХД ЭМНэгдэл Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл 
СЯ  Монгол улсын Сангийн яам 
СБД Сүхбаатар дүүрэг 
СЭЗХ Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс 
ТӨХ  Төрийн өмчийн хороо 
ТББ Төрийн бус байгууллага 
ТЗА Тээвэр зохицуулалтын алба 
Төг. Монгол улсын үндэсний мөнгөн тэмдэгт (төгрөг) 
ХҮХ Халамж үйлчилгээний хэлтэс 
ХЦА Хилийн цэргийн анги 
ХХЕГ Хил хамгаалах ерөнхий газар 
ХХК Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани  
ХХҮГ  Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар 
ХХОАТ Хувь хүний орлогын албан татвар 
ХК Хувьцаат компани 
ЦЕГ Цагдаагийн ерөнхий газар 
ЦЭГ Цөмийн энергийн газар 
ЧД Чингэлтэй дүүрэг 
ШШҮТ Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төв 
ЭБЭХЯ Эрдэс баялаг эрчим хүчний яам 
ЭНЭШТөв Эх нялхсын эрдэм шинжилгээний төв 
ЭСЯ Элчин сайдын яам 
ЭЦГ Эрүүгийн цагдаагийн газар 
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“Харт Нойрс” Лтд 
Мэргэшсэн Нягтлан бодогчид 
 
The Old Coach House 
Southern Road 
Thame, Oxfordshire 
OX9 2ED England 
 
Tel: 44 01844 21 88 36 
Fax: 44 08700 94 14 69 
Website: www.hart-nurse.co.uk 

“Улаанбаатар Аудит    
Корпораци” ХХК 
 
“Маргад Центр” Төвийн 4-р давхар,  
Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо,  
Их тойруу, Улаанбаатар хот 
Монгол улс 
 
Утас: 976-11-321844, 329430, 70110744 
Факс: 976-11-321844 
Вебсайт: www.ulaanbaatar-audit.mn 

 
 
 
Монголын Олборлох Үйлдвэрлэлийн Ил Тод Байдлын  
Санаачилгын Ажлын Хэсэг 
МОҮИТБСАА  
Монгол улс, Улаанбаатар хот,  
Сүхбаатар дүүрэг, Амарын гудамж,  
Туушин компаний байр, 306 тоот  
 
2011 оны 12 сарын 23-ны өдөр 
  
Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд ба Монгол улсын “Улаанбаатар Аудит Корпораци” ХХК-ийн консерциум нь 
МОҮИТБСАА-ны зүгээс МОҮИТБС-ын 5 дугаар тайлан буюу 2010 оны Нэгтгэлийн ажлыг (“Гэрээт ажил”) 
хийхээр сонгогдон гэрээ байгуулсан билээ.   
 
Энэхүү гэрээт ажил нь АОУС буюу зөвшилцсөн горимын дагуу гүйцэтгэх ажилтай уялдан Холбогдох 
үйлчилгээний стандартын дагуу хийгдсэн болно. Гэрээт ажлын горимууд нь тайлан болон түүний 
хавсралтууд энэхүү тайланд хавсаргасан Ажлын даалгаварт тусгагдсаны дагуу гүйцэтгэгдсэн.   
 
Бид олж илрүүлсэн зүйлсээ энэхүү тайлан, түүний хавсралтуудаар тайлагнасан. Учир нь: Гүйцэтгэсэн 
горимууд нь нэгтгэлийн болон шалгах ажлыг АОУС буюу Шалгах Ажлын Олон Улсын Стандартын дагуу 
гүйцэтгэх зорилго агуулаагүй  бөгөөд бидний зүгээс энэхүү тайланд харуулсан  тодорхой мэдээллүүд, 
тэдгээртэй холбогдох аливаа гүйлгээнүүдэд  ямар нэгэн баталгаа өгөх үүрэггүй юм. Нэмэлт горимуудыг 
авч хэрэгжүүлсэн тохиолдолд магадгүй  зарим  зүйлсийг  бид анхааралдаа аван та бүхэнд тайлагнах 
байсан.  
  
Энэхүү тайлан нь Ажлын даалгаварт тусгагдсан зүйлсийн хүрээнд Ажлын хэсэг болон Үндэсний Зөвлөлд 
мэдээлэх зорилго агуулсанаас гадна олборлох үйлдвэрлэлийг сонирхогчдод мэдээлэл болгон ашиглахад 
зориулагдсан болно. 
 
Тус тайлан нь зөвхөн заагдсан зүйлсийн хүрээнд хийгдсэн  бөгөөд аливаа нэгэн нэгжийг бүхлээр нь 
хамарсан санхүүгийн тайлангуудийн хүрээнд хийгдээгүй. 
 
 
 
“Харт Нойрс” Лтд             “Улаанбаатар Аудит 
Мэргэшсэн Нягтлан бодогчид    Корпораци” ХХК 
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1. ОРШИЛ  

Энэхүү тайлан нь МОҮИТБС-ын 5 дугаар тайлан буюу 2010 оны Нэгтгэлийн гэрээт ажлын тайлан 
юм.  
 
2010 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр ОҮИТБС-ын Олон улсын удирдах хороо Монгол Улсыг Олборлох 
үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын шаардлагыг хангасан орноор зарлан, хүлээн зөвшөөрсөн 
байна. Иймээс энэхүү нэгтгэл нь олон улсын шаардлагыг хангасан байгууллагын хувьд хоёрдахь тайлан 
нь юм.  
 
Энэхүү тайлан нь Ажлын даалгаварт тусгагдсан зүйлсийн хүрээнд Ажлын хэсэг болон Үндэсний Зөвлөлд 
мэдээлэх зорилго агуулсанаас гадна олборлох үйлдвэрлэлийг сонирхогчдод мэдээлэл болгон ашиглахад 
зориулагдсан болно. 
 
Тайлан нь доорхи хэсгүүдээс бүрдэнэ: 

 
Хэсэг I – Тайлан  

   Хэсэг II – Хавсралтууд 
 
1.1 Зорилго 

Энэхүү Гэрээт ажлын зорилго нь Олон улсын ОҮИТБСАА-наас гаргасан журмын дагуу Монгол Улсын уул 
уурхайн болон газрын тосны салбарын компаниуд болон Засгийн газар хоорондын төлбөр болон 
орлогыг олон нийтэд ил тод, найдвартай байдлыг тодорхойлоход оршино. Энэхүү гэрээт ажил нь уул 
уурхайн болон газрын тосны салбарын 2010 онд хийгдсэн материаллаг төлөлтүүд болон орлогуудын 
нэгтгэл, дүн шинжилгээ зэргийг багтаасан.        
 
1.2 ОҮИТБС-ын Нэгтгэлд оролцогч талууд 

Сангийн Яам нь Засгийн газрын харъяа яам, агентлагуудаас ирүүлсэн мэдээллийг ОҮИТБС-ын  маягтын 
дагуу бэлтгэн гаргаж өгсөн. МОҮИТБС-ын 5 дугаар тайлан буюу 2010 оны Нэгтгэлд оролцсон Засгийн 
газрын харъяа яам, агентлагуудын нэрсийг дор харуулав. Үүнд:   
 

 Сангийн Яам 
 Үндэсний татварын ерөнхий газар  
 Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам  
 Ашигт малтмалын газар   
 Газрын тосны газар   
 Гаалийн ерөнхий газар  
 Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар   
 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 
 Улсын нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 
 Цөмийн энергийн газар 
 Төрийн өмчийн хороо. 

 
Түүнчлэн Хавсралт З-д дурьдсан аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн засаг даргын тамгын газрууд өөрсдийн 
мэдээллийг ирүүлсэн.  
 
Энэхүү нэгтгэлд улсын болон орон нутгийн төсөвт нийт дүнгээрээ 50 сая төгрөгөөс дээш хэмжээний 
татвар, төлбөр, хураамжийг төлсөн олборлох үйлдвэрлэл эрхэлдэг 150 компани хамрагдсан.  
 
Хамрагдсан компаниудын нэрсийн жагсаалтыг Хавсралт А-д харуулсан болно.  
 
1.3 Тайлангийн бүтэц 

 
Энэхүү тайлан нь дараахи бүтэцтэй: 
 
а. Гүйцэтгэлийн хураангуй  
 
б. Монголын олборлох үйлдвэрлэлийн талаар  
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в. Гэрээт ажлыг гүйцэтгэхдээ ашигласан бидний хандлага  
 
г. Тайлагнан ирүүлсэн урсгалын (төлбөрүүд болон орлого) нийт дүн  
 

i. МОҮИТБСАА-д анхлан ирүүлсэн дүн  
ii. Анхны зөрүүнүүдийг нэгтгэсний дараахи байдлаархи дүн. Үүнийг хамрагдсан компаниудаас 

ирүүлсэн мэдээлэл болон тайлбарууд дээр суурилан хийх боломжтой байсны дагуу хийсэн. 
 

д. Шийдэгдээгүй зөрүүнүүдийн дүнг төлбөр, орлогын төрөл тэдгээрийн тухай мэдээлэл  
    болон тайлагнасан дүнгүүд нь нэгтгэгдэн  шийдэгдээгүй үлдсэн компаниудын нэрсийн  
    хамт харуулсан байдал 
 
е. Гэрээт ажлын явцад ажиглагдсан асуудлуудын нэгтгэл  
 
ё. ОҮИТБС-ын процесс болон ил тод байдлын үйл ажиллагааг сайжруулахад зориулан өгч  
   буй зөвлөмжүүд 
Анхны зөрүүнүүд, хийгдсэн залруулгууд болон шийдэгдээгүй зөрүүнүүдийн дэлгэрэнгүйг компани болон 
санхүүгийн урсгалын төрлөөр нь шинжилсэн ба эдгээрийг Хавсралтууд болон холбогдох анхан шатны 
баримтуудын хамт харуулсан.  
 
1.4 Талархал 

Засгийн газрын харьяа байгууллагуудын болон уул, уурхайн компаниудын гол албан тушаалтнуудтай 
уулзах, тэдэнтэй холбоо тогтоох, холбогдох газруудад захидал явуулах, хүлээн авах зэрэгт дэмжлэг, 
туслалцаа үзүүлсэн Монголын ОҮИТБСАА-ны хамт олон, Ш. Цолмон, Б.Дэлгэрмаа нарт “Харт Нойрс” Лтд 
болон “Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциумын хамт олон чин сэтгэлийн 
талархал илэрхийлье  
 
Мөн Засгийн газрын болон орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудаас ирүүлэх мэдээллийн хариуг 
түргэвчлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн Ажлын хэсгийн ахлагч, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх 
Б.Долгор, Ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга, Засгийн газрын ахлах референт Э.Сумъяа нарт гүн 
талархал илэрхийлж байна.  
 
Мөн Засгийн газрын байгууллагуудаас цаг алдалгүй хариу авахад туслалцаа үзүүлсэн холбогдох бүх 
хүмүүст талархалаа илэрхийлье. 
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2. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХУРААНГУЙ 
Энэхүү бүлэгт 2010 оны МОҮИТБС-ын Нэгтгэлд хамрагдсан компаниудаас хүлээн авсан ЗГ-ын 
тайлагнасан орлого болон компаниудын зүгээс төлсөн дүнгээ тайлагнасан байдал хоорондын нэгтгэлийн 
Гэрээт ажлын явцад ажиглагдан илрүүлсэн зүйлсийг нэгтгэн харуулсан.   
 
2.1 Нийт ерөнхий урсгал 

Доорхи хүснэгтэд дараах зүйлсийг харуулсан. Үүнд:  
1. ЗГ-ын хүлээн авсан дүн, хамрагдсан компаниудын нийт төлсөн дүн, анхны нэгтгэлээр үүссэн 

зөрүү 
2. Нэгтгэлийн ажлын үр дүнд хийгдсэн тохируулга 
3. Тохируулгын дараа шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүд 

 
Бүх компаниуд 

Êîìïàíèàñ óëñûí áîëîí 
îðîí íóòãèéí òºñºâò 

òºëñºí òàòâàð, 
òºëáºð  

Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү 

Тохируулга Тохируулгын дараа Тохируулгы
н дараах 

шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү 

ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн (УТОХГ) 

Компанийн дүн Засгийн газар Компани Засгийн газар Компани 

Улсын төсөвт төлсөн 
албан татвар, 
төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг 

1,109,349,560.7 1,064,253,864.5 45,095,696.2 117,125,377.4 162,212,459.5 1,226,474,938.1 1,226,466,324.1 8,614.1 

Татвар, хураамж 925,202,795.8 891,633,822.3 33,568,973.5 43,865,444.7 77,434,418.2 969,068,240.5 969,068,240.5 - 

Төлбөр 11,387,979.0 7,717,626.2 3,670,352.8 549,044.2 4,219,397.0 11,937,023.2 11,937,023.2 - 

Нийгмийн даатгалын 
шимтгэл, эрүүл 
мэндийн даатгалын 
хураамж 

44,481,340.0 37,257,806.8 7,223,533.2 1,490,788.6 8,714,321.8 45,972,128.6 45,972,128.6 - 

Хураамж үйлчилгээний 
хөлс 15,110,869.0 26,890,690.3 (11,779,821.3) 14,467,416.0 2,678,980.5 29,578,285.0 29,569,670.9 8,614.1 

Төрийн өмчийн ногдол 
ашиг 40,988,860.0 40,988,860.0 - - - 40,988,860.0 40,988,860.0 - 

Засгийн газрын орлого 
ба бусад орлого 58,330,494.0 55,718,340.4 2,612,153.6 68,368,000.0 70,980,153.6 126,698,494.0 126,698,494.0 - 

Торгууль 13,847,222.9 4,046,718.5 9,800,504.4 (11,615,316.0) (1,814,811.6) 2,231,906.9 2,231,906.9 - 
 Орон нутгийн 
төсөвт төлсөн албан 
татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол 
ашиг  

9,678,193.2 36,759,682.9 (27,081,489.7) 26,986,918.2 (97,417.0) 36,665,111.4 36,662,266.0 2,845.5 

Татвар 4,345,801.9 10,166,695.9 (5,820,894.0) (1,230,684.9) (7,051,578.9) 3,115,117.0 3,115,117.0 - 

Төлбөр 5,332,391.3 18,439,672.8 (13,107,281.5) 12,245,695.5 (864,671.5) 17,578,086.8 17,575,001.3 3,085.5 
Хураамж, 
үйлчилгээний хөлс - 267,134.3 (267,134.3) 256,992.2 (10,142.0) 256,992.2 256,992.3 - 

Орон нутгийн төрийн 
өмчийн ногдол ашиг 

- 7,872,615.0 (7,872,615.0) 14,772,615.0 6,900,000.0 14,772,615.0 14,772,615.0 - 

Торгууль - 13,565.0 (13,565.0) 942,300.4 928,975.4 942,300.4 942,540.4 (240.0) 
 Бусад төлбөр ба 
зардал  5,904,541.0 12,785,547.3 (6,881,006.3) 6,649,847.9 (219,342.2) 12,554,388.9 12,566,205.1 (11,816.3) 

Байгаль хамгаалах 
зардлын урьдчилгаа 697,719.0 1,128,396.1 (430,677.1) 194,241.5 (228,345.7) 891,960.5 900,050.4 (8,090.0) 

Төрийн байгууллагад 
өгсөн хандив, дэмжлэг 

5,206,822.0 11,657,151.2 (6,450,329.2) 6,455,606.4 9,003.5 11,662,428.4 11,666,154.7 (3,726.3) 

Төр, 
засгийн 
байгуулл
агад 
үзүүлсэн 
хандив, 
дэмжлэг 

 Мөнгөн 
хандив, 
дэмжлэг  

2,196,334.0 6,861,639.4 (4,665,305.4) 4,346,585.5 (314,993.6) 6,542,919.5 6,546,645.8 (3,726.3) 

 Мөнгөн 
бус 
хандив, 
дэмжлэг  

3,010,488.0 4,795,511.8 (1,785,023.8) 2,109,020.9 323,997.2 5,119,508.9 5,119,508.9 - 

 Дүн 1,124,932,294.9 1,113,799,094.8 11,133,200.1 150,762,143.5 161,895,700.4 1,275,694,438.4 1,275,694,795.1 (356.7) 

 

2.2 Анхны зөрүүний талаар 

2010 оны энэ удаагийн тайлангаар анхны цэвэр зөрүү 11.1 тэрбум төгрөг, нийт зөрүү нь 251,5 тэрбум 
төгрөг болсон ба тохируулгын явцад цэвэр зөрүүг 356.7 мянган төгрөг хүртэл бууруулан ажиллаа.  
 
Анхны зөрүү үүсэхэд дараах томоохон зөрүүнүүд нөлөөлсөн. Тухайлбал:  
- ОҮИТБС-ын 2010 оны тайланг 61 компани огт гаргаагүйн улмаас 55,9 тэрбум төгрөгийн зөрүү анхны 

зөрүүнд нөлөөлсөн.  
- ЗГ-ын тайланд нэгтгэгдээгүй 9 компанийн 5.1 тэрбум төгрөгийн зөрүү нөлөөлсөн. 
- ҮТЕГ-ын анхны нэгтгэлийн алдаанаас шалтгаалан 9.8 тэрбум төгрөгийн анхны зөрүүг үүсгэсэн. 
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- ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн 27 тэрбум төгрөгийн татвар, төлбөр, хураамж, 
үйлчилгээний хөлс болон 6.5 тэрбум төгрөгийн хандив, дэмжлэгийн дүнг нэгтгээгүйгээс зөрүү 
үүсэхэд нөлөөлсөн. 

- ЗГ болон компаниуд нь хувь хүний орлогын албан татварын дүнг ирүүлсэн.  
- Компанийн нягтлан бодогч нарын ажлын хариуцлага, ажилд хандах хандлагаас шалтгаалан зарим 

татвар, төлбөр, хураамжийн дүн тусгагдаагүй, өөр мөрөнд андуурч тусгасан байна. 
- Гаальтай холбоотой бүх төрлийн татвар, хураамж, үйлчилгээний дүнг компаниуд салгаж тусгалгүй 

бөөн дүнгээр тайланд тусгасан. 
- НӨАТ-ын албан татварын зөрүүнд компаниуд худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээнд төлсөн НӨАТ-

ыг бэлэн мөнгөөр төлсөн татвар мэтээр тусгасан, мөн импортын бараанд төлсөн НӨАТ-ыг гаалийн 
татвараас салгаж тусгаагүй. 

- Ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн зөрүү нь ихэвчилэн валютын ханшийн 
зөрүүнээс үүссэн. 

- ЗГ болон компани анхны тайландаа үйлчилгээний төлбөрийг тусгай зөвшөөрлийн төлбөрөөр, тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөрийг үйлчилгээний төлбөрөөр тусгасан нь зөрүү үүсгэсэн. 

- ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст төлсөн шимтгэлийн дүнг тусгаагүй. 
- ЗГ нь компанид буцаасан төлбөрийг, компани нь мөн буцааж авсан төлбөрийг анхны тайландаа 

оруулж тусгаснаас зөрүү үүссэн. 
- ЗГ болон компани аль аль нь төлбөр, үйлчилгээний хөлсийг салгалгүй тусгасан. 
- Мөн ЗГ нь орон нутагт төлсөн төлбөрийг анхны тайландаа нэгтгээгүйгээс зөрүү үүссэн. 
- Яам, агентлаг болон Завхан, Дорнод, Говь-Алтай, Сүхбаатар, Баянхонгор, Дундговь, Дорноговь, 

Өвөрхангай, Булган, Сэлэнгэ, Хэнтий зэрэг аймгуудын ЗДТГ-ууд нь анхны тайланд хандив, 
дэмжлэгийн дүнг тусгаагүй. 

- Нэг татварын илүү төлөлтөөс нөгөө татварыг дутуу төлөлтөд суутган тооцсон дүнгээр аль аль талдаа 
зөрүү үүссэн. 

- Оны эцсийн төлөлтийг компани тайландаа тусгаж өгдөг, харин ЗГ он дамжиж төсвийн дансанд ордог 
учраас тайланд оны нэгтгэлд тусгадаггүй зэргээс шалтгаалан анхны зөрүү үүссэн байна. 
(Дэлгэрэнгүйг Хавсралт М-с үзнэ үү)  

 
2.3 Шийдэгдээгүй зөрүүний талаар 

Энэхүү тайланд дурьдагдаж байгаа шийдэгдээгүй зөрүү болох 356.7 мянган төгрөг нь нэгтгэл 
тайлангийн ажлын баг тохируулгын явцыг 2012 оны 01 дүгээр сарын 18–наар тасалбар болгосон дүн 
юм. Шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүний 67-74 хувийг Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, байгаль орчныг хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн дүн 
эзэлж байна (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт В –ээс харна уу)  
 
2.4 ОҮИТБС-ын Сумын түвшний нэгтгэлийн тайлан  

Нэгтгэлийн ажлын дараа зөрүүг шийдвэрлэх зорилгоор 2 талаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах шаардлагатай 
болсон учир Ханбогд сумын ЗДТГ-т албан томилолтоор очиж ажиллан мэдээллийг газар дээр нь төрийн 
сангийн орлогын дансны хуулга, бусад холбогдох материалаас тулгаж, анхан шатны баримт материалыг 
хувилж авч, компанийн мэдээллийг ОҮИТБС-ын тайлангийн нэгтгэлд хамрагдсан компаниуд учраас нэгтгэл 
тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулгыг хийснээр шийдэгдээгүй зөрүү 
үүсээгүй юм. 
Дэлгэрэнгүйг Хавсралт Г-ээс үзнэ үү. 
 
2.5 Хийгдсэн судалгаанууд 

Нэгтгэлийн ажлын даалгаварт заасны дагуу тайлангийн нэгтгэлд оролцож байгаа компаниудаас 
СТОУС/НББОУС хэрхэн мөрдөгдөж байгаа, ямар аудитын байгууллагаар санхүүгийн тайлангаа 
баталгаажуулсан, аудитын ямар дүгнэлт гарсан, компаниудын байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн мэдээ, 
уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийн судалгаа, ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн 
хөдөлгөөн, оролцогч байгууллагуудын ил тод байдал, харилцааны соёлын талаарх судалгаа болон 
тайлан мэдээний өгөгдлийн чанарыг үнэлж шаардлагатай зөвлөмжийг энэхүү тайланд оруулсан. 
Дэлгэрэнгүйг Хавсралт Д-ээс үзнэ үү. 
 
2.6 Сангийн сайдын 2010 оны 45 дугаар тушаалын биелэлт 

2010 онд Сангийн сайдын 45 тоот тушаалаар баталсан “Хандив, тусламжийг бүртгэх журам”- ыг ихэнх 
Төр, засгийн байгууллагууд болон ихэнх аймаг, орон нутгийн ЗДТГ-ууд хэрэгжүүлж ажиллаагүй байна. 
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Харин Дорнод, Төв, Орхон, Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-ууд нь компаниудаас хүлээн авсан хандив, 
дэмжлэгийн дүнг ОҮИТБС-ын маягтын үзүүлэлтийн дагуу хагас дутуу тайлагнаж ЗГ-ын анхны нэгтгэлд 
нэгтгүүлсэн байна.  
 
2.7 Зөвлөмжүүд 

Анхны зөрүүгийн шалтгааныг судлан түүнд тохирсон арга хэмжээг авч ажилласнаар мэдээ тайлангийн 
өгөгдөл чанар эрс сайжирч, анхны зөрүү багасах ба нэгтгэлийн үед үүсдэг хүндрэл бэрхшээлүүд 
тодорхой хэмжээгээр багасах юм.  
 
Компаниуд ирээдүйд ОҮИТБС-ын тайлангаа компанийн аудитороор давхар баталгаажуулдаг, аудитор нь 
компанийн гаргасан ОҮИТБС-ын тайланг аудитлагдсан санхүүгийн тайлантай нийцэж байгаа талаар 
дүгнэлтээ илэрхийлж, дүгнэлтээ шууд нэгтгэгч компани руу илгээдэг байвал зохистой. 
ОҮИТБС-ын Дүрэм (Шаардлага 18(б)ii)-д заасны дагуу ОҮИТБС-ын нэгтгэл ажилд олборлох 
үйлдвэрлэлийн салбарт хамрагдах бүх лицензтэй эсвэл бүртгэлтэй компаниудыг хамруулах бөгөөд 
ОҮИТБС тайлагналын процесст оролцсон компаниудыг тэмдэглэх ёстой. 2010 оны нэгтгэлд СЯ нь нийт 
оролцогч 11 төрийн байгууллагаас 478 компанийн төлсөн татварыг нэгтгэж ЗГ-ын тайланг гаргасан бол 
ОҮИТБС-ын ажлын алба аудитын консерциумд тус ажлын албанд тушаагдсан 264 компанийн тайланг 
гаргаж ирүүлсэн. Гэтэл 2011 оны байдлаар Монгол улсад ашиглалтын болон хайгуулын лиценз эзэмшдэг 
1900 орчим компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэсэн мэдээ байдаг. Иймд цаашид тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшиж байгаа бүх компаниуд нь ОҮИТБС-ын нэгтгэлд хамрагдах нь зүйтэй юм. 
 
 
3. МОНГОЛЫН ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТАЛААР  
Монгол улс нь байгалийн баялгийн хувьд ихээхэн нөөцтэй ба ялангуяа, алт, зэсний ордын нөөцөөрөө 
дэлхийд томоохонд тооцогддог. Монгол улс нийт 1,3 триллион ам.долларын нөөцтэй гэж тооцоологдсон 
бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 1,170 ашигт малтмалын орд, 7,654 илэрц тэмдэглэгдсэн байдаг байна. 
Эдгээр илэрцэд зэс, алт, нүүрс, молибдени, төмрийн хүдэр, уран, цагаан тугалга, вольфрам, мөнгө, 
цайр, хайлуур жонш зэрэг 60 гаруй төрлийн ашигт малтмал багтаж байна.  
 
2010 оны байдлаар ДНБ-ний 30%, Засгийн газрын орлогын 32%, экспортын 81%-г уул уурхайн салбар 
бүрдүүлж байна.  

Мөн уул уурхайн салбар нь нийт ажиллах хүчний 5%-г ажлын байраар хангаж байна. 
 

 
 
2010 оны байдлаар үйлдвэрлэлийн олборлолт нь хүдрийн нүүрс болон хүрэн нүүрсний олборлолт 
91,8%-ийн, бусад уурхай болон карьер нь 19,5%, газрын тос, байгалийн хийн олборлолт 16,7%-н 
өсөлттэй харагдаж байна. 
 

Ашигт малтмалын нэр Тоо хэмжээ 
(1000 тонн) 

Үнэ (сая 
ам.доллар) 

ЭЗ-ийн экспортын 
дүнд эзлэх хувийн 
жин (үнийн хувьд) 

Нүүрс 16,600 877.6 30.3 
Зэсийн баяжмал 569 770.5 26.6 
Төмрийн хүдэр 3,500 250.9 8.7 
Алт 0.005 178.3 6.1 

Эх сурвалж: Монголын Үндэсний статистикийн хороо 
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Цайрын хүдэр 119 134.1 4.6 
Хайлуур жоншны хүдэр/баяжмал 376 63.2 2.2 
Молибдений хүдэр/баяжмал 5 52.0 1.8 

 
(1000 баррел) 

  Газрын тос 2,100 154.9 5.3 
 
Эх сурвалж: Монгол улсын Үндэсний статистикийн хороо 
 
2010 онд экспортын хэмжээ 2009 оноос дараах байдлаар өссөн үзүүлэлттэй байна (алтыг үл тооцвол). 
Үүнд: 
 

 
 
Эх сурвалж: Монгол улсын Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам 
 
 
2010 оны байдлаар дунджаар нийт экспортын 85%-г Хятад улсад гаргаж байгаа бөгөөд Хятад улс нь 
Монголын гадаад худалдааны ихэнх хувийг эзэлж байна. 
 
Монголын газрын тосны бүтээгдэхүүний 95%-г, цахилгаан эрчим хүчний ихэнх хувийг Оросоос авдаг нь 
тус улсыг Оросын эрчим хүчний нийлүүлэлтээс ихээхэн хамааралтай болгодог. 
 
Хөрөнгө оруулалт ба дэд бүтэц 
  
Уул уурхайн салбарт оруулж буй гадны шууд хөрөнгө оруулалт өссөөр байна. Үүнийг графикаар 
харуулбал: 
 

 
Эх сурвалж: Монголын Үндэсний статистикийн хороо 
 
Монголын дэд бүтэц маш сул дорой хэвээр байна. Дэлхийн эдийн засгийн форумын 2010-2011 оны 
Глобал өрсөлдөөний тайланд Монгол улс нийт дэд бүтцийн чанараараа 139 орноос 137-д орсон байна. 
Түүнчлэн, Дэлхийн банк нь Монголын нийт замын сүлжээний 3,3%-д нь зам тавьсан, цахилгаан эрчим 
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хүч, усны хангамж нь хөрш орнуудаасаа харьцангуй найдвар муутай гэж Монголын өсөлтийн эх үүсвэр – 
Улсын эдийн засгийн санамж бичиг (2007)-д тэмдэглэсэн байна.  
 
Нүүрс  
 
2010 оны байдлаар 2009 оноос нүүрс нь Монголын экспортын хамгийн их хувийг эзэлж байгаа бөгөөд 
тоо хэмжээний хувьд 135%-р өсөх буюу 16,6 сая тонн хүртэл, үнийн дүнгийн хувьд 187% (877 сая 
ам.доллар хүртэл) -р өссөн үзүүлэлттэй байна. Нүүрс нь 2009 онд нийт экспортын 16%-г бүрдүүлж 
байсан бол 2010 онд 27%-г эзэлж байна. Иймээс нүүрс нь экспортын өсөлтөнд гол нөлөө үзүүлэгч 
болоод байна.  
 

 
 
 
Нийт нүүрсний нөөцийг 152 тэрбум тонн гэж тооцоолоод байгаа боловч нөөцийн ихэнхийг дэд бүтэц 
болон хөрөнгө оруулалтын гачигдалын улмаас төдийлөн ашиглалтанд оруулж чадахгүй байна. Түүнчлэн 
гадны хөрөнгө оруулалт нь коксжуулсан нүүрсний нөөцөнд төдийлөн орж ирдэггүй. Учир нь энэ 
бүтээгдэхүүн нь Хятадын өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэгцээ шаардлагатай холбоотой юм. Үүнийг графикаар 
харуулбал: 
 

 
Эх сурвалж: Монголын Үндэсний статистикийн хороо 

 
Монголд хувийн томоохон ордууд байдаг бөгөөд үүний нэг болох Таван толгой-д 6,4 тэрбум тонн, үүнээс 
25% нь коксжих нүүрс болон 75% нь дулааны нүүрс агуулагдаж байна. Уг орд газар нь 2011 оны эхний 
улиралд хувьчилагдсан юм. Мөн Багануурын нүүрсний уурхай нь 2011-2012 онд хувьчлагдахаар 
төлөвлөгдөж байгаа бөгөөд 1,3 тэрбум тонн бүхий хүрэн нүүрсний нөөцтэй.  
 
Зэс 
 
Монгол улс нь дэлхийд зэсийн нөөцөөрөө хоёрт ордог бөгөөд саяханыг хүртэл зэс нь экспортын гол 
бүтээгдэхүүн байсан. Үүний ДНБ-д үзүүлэх хувь нэмэр нь бусад бүтээгдэхүүний огцом өсөлтийн улмаас 
буурсан байна.  
 
2010 оны байдлаар Монгол улс нь 568 кил тонн буюу 771,0 сая ам.долларын зэсийн баяжмал 
эскпортлосон. Энэ нь тухайн жилийн Монголын нийт экспортын 26,5%-г эзэлж байна.  
 

Эх сурвалж: Монголын Ашигт малтмалын газар 
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Эх сурвалж: Монгол улсын Ашигт малтмалын газар 

 
Монгол-Оросын “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК нь Монголын хамгийн том зэсийн үйлдвэрлэлийг явуулж байна. 
Уг үйлдвэр нь дэлхийн хамгийн том 10 зэс-молибденийн порфир эрдэсжилтийн талбай бүхий ордын нэг 
бөгөөд 2010 онд л гэхэд дангаараа ДНБ-ий 12 орчим хувийг эзэлж, бүх зэсийн хүдэр болон баяжмалын 
үйлдвэрлэлтийг бүрдүүлж байна.   
Оюу толгой нь дэлхийд зэс, алтны хамгийн том ашиглалтанд ороогүй орд бөгөөд Эрдэнэт үйлдвэрээс 3 
дахин том гэж тооцогдож байна. Айванхоу майнз нь Оюу толгойг 2013 оноос ашиглалтанд оруулна гэж 
нийтэд мэдээлсэн.  
 
Алт 
 
Алт олборлолтоороо Монголын хамгийн том компани болох Бороо гоулд нь 2003 онд үйлдвэрлэлтээ 
эхэлсэн юм. 2003-2009 онуудад компани нийтдээ 1,26 сая унци алт олборлосон байна.  
Оюу толгой нь 46 сая унци алтны нөөцтэй гэж тогтоогдсон. 
Алтны салбарт үүсээд байгаа лицензийн талаарх асуудал нь Монголын засгийн газар тухайн ордыг 
үргэлжлүүлэн ашиглахыг зөвшөөрөх эсэх нь тодорхойгүй байгаа юм. 2010 оны 11 сард Эрдэс баялаг, 
эрчим хүчний сайд хувийн компаниудын эзэмшиж байгаа 1,782 ашигт малтмалын лиценз болон alluvial-
алтны 254 лицензийг цуцлахаа олон нийтэд мэдээллэсэн. 
 
Төмөр 
 
Монгол улсад төмрийн хүдрийн уурхай нь 2007 оноос эхэлсэн. Шинэ үйлдвэрлэлтэй хамааралтай хэдий ч 
2008-2010 онуудын гол хөрөнгө оруулалт нь төмрийн хүдрийн олборлолтыг өсгөх болсон. 2010 онд 
төмрийн хүдрийн экспорт нь 251 сая ам.долларт (3,5 сая тонн) хүрсэн нь нийт экспортын 8,7%-г эзэлж 
байна. 
 

 
 
 
 

Эх сурвалж::Монголын Ашигт малтмалын газар 
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Худалдаа хөгжлийн банк нь 2011 онд төмрийн хүдрийн экспорт 250 сая ам.доллар хүртэл өснө гэж 
урьдчилан таамаглаж байсан боловч 2010 оны эцэс гэхэд төмрийн хүдрийн экспорт нь 3,5 сая тонн буюу 
251 сая ам.доллар хүрсэн байна.  
 
2008 онд Сингапурын өөртөө засах баялагийн сан нь Монголын Ерөө гол төмрийн хүдрийг эзэмшдэг 
Айрон Майнинг Интернэйшнлд 300 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн. Хятадын Хөрөнгө 
оруулалтын корпораци нь мөн уг компанид 2009 оны 10 сард 700 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт 
хийсэн.  
 
 

 
Эх сурвалж: Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яам 
 
Газрын тос 
 
2010 онд Монгол улс нь 2 сая баррел буюу 155 сая ам.доллар бүхий газрын тос экспортлосон. Энэ нь 
2009 оноос хэмжээний хувьд 7%-р, үнийн хувьд 34%-р өссөн үзүүлэлттэй байна. 1998 оноос Монгол улс 
нь газрын тосыг экспортлож эхэлсэн бөгөөд одоогийн экспортын чадавхи нь дэд бүтцийн асуудлаас 
үүдэн хязгаарлагдмал байна.  
 
Монголын нийт орд газрын 25 хайгуулын хэсэгт олон улсын сонгон шалгаруулалт зарлагдсан ба 
Монголын ГТГ нь дахин 4 газар дээр зарлахаар ажиллаж байна. Хайгуулын хэсгүүд нь гол төлөв 
нутгийнхаа өмнөд хагас, түүнчлэн төв, зүүн болон баруун хэсгээр оршдог. Зүүн говийн хэсэг нь 
ерөнхийдөө газрын тосны 4 дэд-бэлчир хэсэгт хуваагддаг.  
 
 

 

Төмрийн хүдрийн орд 

Эх сурвалж: Зам, тээвэр, барилга, хот 
байгуулалтын яам 

Газрын тос болон хийн орд 

Эх сурвалж: Монголын Ашигт малтмалын газар 
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Зүүн Баянгийн бэлчир хэсэг нь 1941 онд нээгдсэн ба эрчимтэй хайгуул болон олборлолтын ажил 
хийгдсэн. Тамсагийн бэлчир хэсэг нь Монголын зүүн хэсэгт байдаг бөгөөд 1990-2001 оны үед нээгдсэн 
ба БНХАУ-ын Үндэсний Тосны Корпораци нөөцийн судалгаа хийж 1.5 тонн хэмээн тогтоожээ.  
 
Газрын тосны салбар дахь томоохон тоглогчид нь ПетроЧайна болон Петро Матад бөгөөд маш их 
хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг татаад байна. Мөн Марубени Корпораци болон Тоёо Инженеринг 
Корпораци нь энэ оноос Дархан-Уул аймагт 600 сая ам.долларын нефть боловсруулах үйлдвэр барихаар 
зэхэж байна.  
 
Монголын газрын тосны дотоодын зах зээлийн өсөлтийг дараах графикаар харуулав. 

 
 
 
Хятадын газрын тосны хэрэгцээний тэн хагасыг импортоор хангадаг бөгөөд түүний хэрэглээ нь 2009 онд 
өдөрт 8,3 сая баррел хүрсэн байна. Дараах графикаар Монголоос Хятад руу экспортлож байгаа газрын 
тосны өсөлтийг харуулав. 
 

 
 
 
Уран 
 
Монголд ураны 30-62 мянган тоннын нөөц бий гэсэн тооцоо байдаг. Өнөөгийн байдлаар Монгол улс нь 
ураныг экспортлоогүй байна.  
 

 
Эх сурвалж: Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яам 

Ураны орд 

Эх сурвалж: CIA World Factbook 

Эх сурвалж: Монголын Ашигт малтмалын газар 
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Хан Ресорзис нь Монголын Дорнод аймагт ураны хайгуулын 2 лиценз эзэмшдэг. Гол ордыг 1988-1995 
онуудад үе үе олборлож байсан. Гэвч 1995 оноос хойш эдгээр газруудад ямар нэгэн үйл ажиллагаа 
явагдаагүй байна.  
 
Дорнод ураны орд газар нь 15 үндэсний “стратегийн орд газар” –ын жагсаалтанд багтсан байгаа бөгөөд 
түүний хэрэгжилтийг дор харууллаа. 
 
Стратегийн ач холбогдол 
 
Ашигт малтмалын тухай хуулийн (2006)-д зааснаар ордыг дараах нөхцөлд стратегийн ач холбогдол 
бүхий ашигт малтмалын орд гэж үзнэ. Үүнд: 
- Үндэсний аюулгүй байдал, улсын болон бүс нутгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд нөлөөлөх 
хэмжээний,  
- Олон улсын хэрэгцээ шаардлага бүхий байгалийн баялагийг агуулсан ордыг, 
- Жилд Монгол Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5 хувиас дээш хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 
байгаа буюу үйлдвэрлэх боломжтой ордыг тооцно. 
 
Хэрэв тухайн орд газар нь стратегийн ач холбогдолтой гэж тогтоогдон, хайгуулын ажил нь цэвэр хувийн 
санхүүжилтээр хийгдсэн, 50 хүртэл хувийг эзэмших эрхтэй бол эсвэл хайгуулын ажлыг улсаас хэсэгчилэн 
санхүүжүүлсэн бол лиценз эзэмшигчээс эзэмшилийн эрхийн 34%-г засгийн газар авч болно.  
 
Стратегийн ач холбогдол бүхий ордууд 

 
Эх сурвалж: Монголын Ашигт малтмалын газар 
 
Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордын жагсаалтыг харуулбал: 
 

Ордын нэр Ашигт малтмалын төрөл Нөөц (1000 тонн) Агууламж 
Нарийн Сухайт Чулуужсан нүүрс 126,000  
Багануур Хүрэн нүүрс 600,000  
Эрдэнэт Зэс, молибдени 1,200,000 0.51% Cu and 0.012 Mo 
Гурван Булаг Уран 0.0161  
Оюу Толгой Зэс, молибден 26,300 (Cu) 0.019 (Ag)  
Таван Толгой Чулуужсан нүүрс 6,400,000  
Шивээ Овоо Хүрэн нүүрс 646,000  
Мардай Уран 0.0011  
Морнод Уран 0.0289  
Төмөртэй Төмөр 229,000 51.15 Fe 
Цагаан суварга Зэс, молибдени 10,600 0.42% Cu and 0.011 Mo 
Бүрэнхаан Фосфор 192,000 21.1 фосфор 
Төмөртэй Овоо Цайр 7,700 11.5% Zn 
Асгат Мөнгө 6,400 351.08g/tonne Ag 
Бороо Алт 0.025 1.6g/tonne Au 
Эх сурвалж: Монголын Ашигт малтмалын газар 

Аймгийн төв 

Стратегийн ач холбогдол бүхий 
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Хий 
 
Байгалийн хийн дотоодын нөөцийн хөгжлийн дутмаг байдал, мөн импортын өндөр үнээс үүдэн 
шингэрүүлсэн газрын тосны хийг эс тооцвол Монголд одоогоор хийн түлшний хэрэглээ алга байна. 
Шингэрүүлсэн байгалийн хийг ашиглаж эхлэх санал гарч байсан боловч Газпром компанийн монополол 
болон өндөр үнийн улмаас эдгээр төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж байгаагүй. Одоогийн дотоодын нөөцийн 
боломжит хөгжил нь ихэнх газарт хайгуулын эхний үе шатандаа явсаар байна.  
 
 
 
4. ХАНДЛАГА 

Тайлан нэгтгэлийн хамрах хүрээ 

“Харт Нойрс” Лтд ба “Улаанбаатар Аудит Корпораци” ХХК-ийн (“Зөвлөхүүд”) консерциум нь Гэрээт 
ажлын даалгаварт тусгагдсан ажил үүргүүдийг хийж гүйцэтгэхээр сонгогдсон.  
 
4.1 Хязгаарлалтууд/Ажлын үзэл баримтлал  

Энэхүү тайланд өөрөөр заагаагүй бол, нэгтгэл нь бэлэн мөнгө болон бэлэн бусаар хийгдсэн  
төлбөрүүдийг нягтлан бодох бүртгэлийн мөнгөн суурийн дагуу хийгдсэн. 
 
Гэрээт ажлыг гүйцэтгэхдээ бид оролцогч талуудаас ирүүлсэн мэдээ мэдээлэл, тайлбарууд дээр 
тулгуурласан. Эдгээр мэдээллүүдийн үнэн зөв болон бүрэн гүйцэд байдалд аливаа нэгэн нотолгоо 
хийгдээгүй болно.    
 
Аливаа материаллаг дүн бүхий орлого эсвэл төлбөрүүд нь тайлангийн маягтанд бүртгэгдэлгүй орхигдсон 
тохиолдолд бидний ажил үүрэг тэднийг олж илрүүлэхэд хангалтгүй юм. Тиймээс аливаа орхигдсон 
материаллаг дүн бүхий орлого эсвэл төлбөрүүд нь манай тайланд хамрагдахгүй болно.  
 
Энэхүү тайланг Англи, Монгол хэл дээр бэлтгэсэн. Англи, Монгол хувиудын хооронд зөрүүтэй эсвэл 
зөрчилтэй зүйл гарсан тохиолдолд Англи хувийг баримтлана. 
 
Энэхүү тайланд 2012 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хүлээн авсан мэдээллүүдийг 
нэгтгэн оруулсан болно. Энэ өдрөөс хойш хүлээн авсан мэдээллүүдийг энэхүү тайланд оруулаагүй болно. 
 
4.2 Оролцогч компаниуд 

А. Компаниуд  

2010 оны нэгтгэл ажлын хувьд МОҮИТБС-ын ажлын хэсэг нь нэгтгэлийн зорилгоор 264 компанийн 
бөглөсөн маягтыг аудитын консерциумд ирүүлсэн.   
 
СЯ нь ОҮИТБС 2010 оны нэгтгэл ажилд зориулж 478 оролцогч компаниудаас төлсөн Засгийн газрын 
орлогыг ОҮИТБС-ын Ажлын хэсгийн батласан маягтуудын дагуу нэгтгэж гаргасан.  
 
ОҮИТБС-ын Дүрэм (Шаардлага 18(б)ii)-д заасны дагуу ОҮИТБС-ын нэгтгэл ажилд олборлох 
үйлдвэрлэлийн салбарт хамрагдах бүх лицензтэй эсвэл бүртгэлтэй компаниудыг хамруулах бөгөөд 
ОҮИТБС тайлагналын процесст оролцсон компаниудыг тэмдэглэх ёстой. Засгийн газар нь өөр өөр 
жагсаалтыг тухайн зорилгодоо нийцүүлэн бэлтгэдэг. Тухайлбал АМГ нь лиценз эзэмшиж буй 
компаниудын жагсаалтыг бэлтгэдэг бол Сангийн яам нь татварын зорилгоор тусдаа компаниудын 
жагсаалтыг бэлтгэдэг. Эдгээр жагсаалтуудыг өөр өөр зорилгоор бэлтгэсэн учир хооронд нь харьцуулах 
боломжгүй. Уг хоёр жагсаалтыг хоёуланг уг тайланд хамруулсан болно. МОҮИТБС-ын ажлын алба нь 
эдгээр жагсаалтын хоорондын зөрүүгийн шалтгааныг тодорхойлох, дараа дараагийн жилүүдэд уг 
нэгтгэлд оролцуулах шаардлагатай нэмэлт компаниудыг тодорхойлох арга хэмжээ авч байгаа.  
 
Б. Засгийн газрын оролцогч байгууллагууд 

Энэхүү тайланд хамрагдсан бүхий л байгууллагууд, аймгууд болон сумд, Засгийн газрын харъяа яам, 
агентлагууд болон бусад байгууллагуудыг “Засгийн газрын байгууллагууд” гэсэн тодотголтойгоор 
нэрлэсэн. 
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4.3 Материаллаг байдал 

 
Үндэсний зөвлөл нь компаниудын тайлагнавал зохих материаллаг урсгалыг дараах байдлаар 
тодорхойлсон. Үүнд: 

2010 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн МОҮИТБС-ын Үндэсний Зөвлөлийн 7 дугаар хуралдааны  
шийдвэрээр төлбөрийн материаллаг байдал буюу татвар төлбөрийн нийлбэр дүнгээр 50 сая төгрөгнөөс 
дээш материаллаг орлого бүхий аж ахуй нэгжийг олон улсын хөндлөнгийн аудитад хамруулахаар 
шийдвэр гарсаны дагуу 2010 оны нэгтгэл тайланд дээрхи тоон мэдээллээс үндэслэж 150 компанийг 
хамруулахаар сонгосон байна. 

Нийт төлбөр болон орлогын хооронд үүсэх зөрүүг хянан үзэх материаллаг байдал дээр Ажлын Хэсгийн 
зүгээс аливаа нэгэн заавар удирдамж гаргаж өгөөгүй. 

2010 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн МОҮИТБС-ын Үндэсний Зөвлөлийн 7 дугаар хуралдааны 
шийдвэрээр материаллаг төлбөрийн тайлагнах доод хэмжээ татвар, төлбөр, хураамж, бусад орлогын нэр 
төрөл бүр дээр 10,000 төгрөг (Тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 5.8, 13.1-д аж ахуй нэгжийг 
бүртгэх, гэрчилгээ олгох төлбөр 10,000 төгрөг)-өөс дээш хэмжээний татвар төлбөр, хураамж, 
үйлчилгээний хөлс, хандив дэмжлэгийг ОҮИТБС-ын тайланд заавал хамруулахаар заасан.  
 

4.4 Нэгтгэлийн хандлага ба арга аргачлал   

Бидний энэхүү ажилд хэрэглэсэн арга хандлагын талаар товч дурьдвал:  
 

 Монголын ОҮИБСАА-тай нягт харилцан ярилцаж, Монголын ОҮИБС-ын заавар, журмуудтай 
танилцан, бүрэн гүйцэд ойлголт авч, холбогдох бичиг баримтуудыг үзэх, ялангуяа, тайлагнах 
маягтуудад зориулан боловсруулсан нягтлан бодох бүртгэлийн зарчмууд, аргачлал хандлагууд 
болон боловсруулсан алдааны хязгаар зэрэгтэй танилцсан.  

 Хамрагдсан компаниудын маягтуудын мэдээллийг нэгтгэн хүснэгтлэх, эдгээр маягтуудад буруу 
зөрүү (шаардлагын дагуу мянгачлагдаагүй дүн) бөглөгдсөн зүйлсийг хасан (татварын торгууль, 
акт гэх мэт) зохих тохируулгыг хийсэн. Тайлагнагдсан дүнг аль болох зөрүүгүй шийдвэрлэх 
зорилгын үүднээс нэгтгэлийн ажлыг гүйцэтгэсэн. 

 Зөрүүнүүдийг шийдвэрлэхийн тулд компаниуд болон Засгийн газрын байгууллагуудтай хамтран 
ажилласан.  

 Нэгтгэлийн явцад хийгдсэн бүхий л тохируулгуудыг тайлбарласан. 
 Шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү бүхний шалтгааныг тайлбарлаж, зохих зөвлөмжүүдийг өгсөн. 
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4.5 Ажлын чиглэл, хоорондын уялдаа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4.6 Аргачлал 

Уул уурхайн компаниудын өгөгдлүүд буюу тоон үзүүлэлтүүд нь Монголын ОҮИТБСАА-аас гаргасан Маягт 
№1 дээр тайлагнагдсан.  
 
Маягт №1 нь дараахи үндсэн 2 бүлэгтэй:  
 

Хүрээ 1:  Хүрээ 1 нь үндсэн 2 хэсгээс бүрдэх ба эхний хэсэгт олборлох үйлдвэрлэл эрхэлдэг 
компаниудын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, борлуулалтын дүнг биет нэгж болон мөнгөн 
дүнгээр илэрхийлсэн байна. Хоёр дахь хэсэгт олборлох үйлдвэрлэл эрхэлдэг 
компаниудын Засгийн газарт төлсөн татварууд, төлбөрүүд, төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн ногдол ашиг, хүлээн авагч Засгийн газрын байгууллагуудад төлсөн бусад 
төлбөрүүд, Засгийн газрын байгууллагуудад өгсөн хандив, дэмжлэгүүд болон байгаль 
хамгаалахтай холбогдон гарсан зардлуудыг илэрхийлдэг. 
 

Хүрээ 2: Орлогууд ба орлогын урсгалууд (сайн дурын үндсэн дээр) 
 

Уул уурхайн компани тус бүрийн Маягт №1, 2, 3 дээрх үзүүлэлт бүрээр тайлагнасан төрийн болон орон 
нутгийн төсөвт төлсөн татварууд болон төлбөрүүдийг компьютерийн “ЭКСЕЛ” программын хүснэгтүүдийг 
ашиглан Засгийн газрын байгууллагуудын бэлтгэсэн тайлантай (Монголын ОҮИБСА-аас гаргасан Маягт 
№ 6) компани тус бүрээр тулгасан болно.  
 

Ангилах, 
тохируулгыг 
тайлбарлах 

Маягт № 1, 2, 3 
 

Маягт № 4, 5, 6, 7 
 

Зөрүү 

Үгүй 

Тийм Ангилал 

Маягт № 6-ыг 
шалгах 

Зөрүү 

Компаниудаас 
тодруулга авах 

Шийдэгдсэн эсэх? 
 

Засгийн газрын 
холбогдох 

байгууллагуудтай 
харилцах 

Тийм 

Үгүй 

Тайлан 

Шийдэгдсэн эсэх? 

Үгүй Тийм 

Үзүүлэлт бүрээрх 
шийдэгдээгүй 

зөрүүнүүд 

Анхан шатны 
тайлан: 

Шийдэгдээгүй 
зөрүү 

Засгийн газар 
болон компанийн 

тайлангуудад 
хийсэн 

ОҮИТБСАА-тай 
харьцах нь 

Нэгтгэл 
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Ийнхүү тулгах явцад үүссэн бүхий л зөрүүнүүдийг тогтоосон шалгуурын дагуу ач холбогдолтой буюу ач 
холбогдолгүй гэж ангилан хүснэгтэлсэн.  
 
Үүссэн ач холбогдолтой зөрүүнүүдийн хувьд МОҮИТБСА-аас гаргасан Маягт №1,2,3 дээрх нэгтгэсэн 
дүнгүүдийг  ЗГ-ын байгууллагууд болон ҮТЕГ-аас Монголын ОҮИБСАА-аас гаргасан Маягт №6-ын дагуу 
ирүүлсэн мэдээллүүдээс шалгасан. 
    
Ач холбогдолтой зөрүү бүрийн хувьд дараахи зүйлсийг тодорхойлно. 
 
 Холбогдох ЗГ-ын байгууллагууд ба татварын албадаас (Маягт №6 дээрх дүнг харуулах үүднээс 

хүлээн авсан дүн буюу орлого хийгдсэн он, сар, өдөр, дүнгүүдийн дэлгэрэнгүй) дэлгэрэнгүйг 
авсан. Энэхүү дэлгэрэнгүйг уул уурхайн компаниудын төлсөн төлбөрүүдийн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлтэй тулган шалгахад ашигласнаар зөрүүнүүдийн боломжит тайлбаруудыг олж авсан.  

 
 Уул уурхайн компаниудын бэлтгэсэн Маягт №1,2,3 нь тус компанийнхаа аудитороор хянагдсан 

эсэхийг мэдсэний үндсэн дээр тухайн компанийн хувьд үүссэн зөрүүнүүдийн тоо хэмжээ, төрөл 
(үзүүлэлт) болон бусад холбогдох хүчин зүйлсийн талаар бид өөрсдийн мэргэжлийн үнэлэмж 
шүүмжлэлийг ашиглан дараахи байдлаар шийдвэр гаргасан. Үүнд: 

 
 Монголын ОҮИТБСА-аас гаргасан Маягт №1 дээрх өгөгдлүүдийн үнэлгээний байдлыг хянаж 

үзэх. Бид энэхүү ажлыг гүйцэтгэхдээ Зөвшилцсөн горимоор гүйцэтгэх нэгтгэлийн олон улсын 
стандартыг ашигласан. Үүний тулд гүйцэтгэсэн горимууд нь үзүүлэлт бүрийн шинж чанараас 
хамаарч болно, түүнчлэн өөр бусад төрлийн эх сурвалж болох баримт бичгүүдийг ашиглах, 
дүн шинжилгээний хяналт, тоонуудыг батлан нотлохын тулд хийгдэх хараат бус тулган 
баталгаажуулалт зэргээс бүрдсэн. Хандлагын хувьд зөвхөн тодорхойлогдсон ач холбогдолтой 
зөрүүнүүдийн хувьд ч бус зарим тохиолдолд компанийн тайлагнасан бүхий л болон хэсэг 
өгөгдлүүдийг ч хамран хийгдэх шаардлага гарч байсан. 

 
 Монголын ОҮИТБСА-аас гаргасан Маягт №1,2,3-аар ирүүлсэн тоонуудын тооцооллыг харж 

шалгахын тулд холбогдох компаниудын зүгээс тэдний тайланд тусгагдсан дүнгийн дэлгэрэнгүй 
задаргааг (төлбөр хийгдсэн он, сар, өдөр болон дүнгүүд) авах хүсэлтийг гаргасан.  

 
 ЗГ-ын байгууллага болон компаниудаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь зөрүүтэйн улмаас 

зөрүүг тохируулах боломжгүй болсон тухайгаа компани болон санхүүгийн урсгал тус бүрээр 
шалтгааныг тайлбарласан.  

 
 Хэрвээ дээрх үйл явцын хүрээнд зөрүүнүүд нь шийдвэрлэгдэх боломжгүй гэж тооцогдвол холбогдох 

ЗГ-ын байгууллагууд болон тухайн компанийн хүмүүстэй хамтарсан уулзалтыг зохион байгуулж, 
Ажлын хэсгээс дэмжлэг болон нэмэлт удирдамж аван  тодорхой  зөрүүг бууруулах арга хэмжээг авч 
ажилласан. 

 
 Тулган шалгах явцад тодорхойлогдсон зөрүүнүүдийг ангилж, зөрүүний шалтгааныг (эсвэл 

шаардлагатай бол шийдэгдээгүй байдлаар нь үлдээх) тайлбарласан. Энэ нь Маягтуудыг бэлтгэх 
явцад голлон үүсдэг асуудлууд болон ОҮИТБСАА-ны ажлын явцыг тодорхойлоход чиглэгдсэн 
зөвлөмжүүдийг өгсөн. 
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4.7 Талуудын оролцооны схем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

МУ-ЫН ЗАСГИЙН 
ГАЗРЫН ОРЛОГО 

(СЯ, ТЕГ, БОАЖЯ, АМГ, 
ГТГ, ГЕГ, ХХҮГ,ТӨХ, 

УНДЕГ, УМХГ, ЦЭГ, ОНЗЗ) 

Монголын Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын 
санаачлагын ажлын алба  

МОНГОЛЫН УУЛ 
УУРХАЙН 

КОМПАНИУДЫН 
ТӨЛБӨР 

МОҮИТБС–ЫН НЭГТГЭЛИЙН ТАЙЛАН  

АУДИТОРУУД 

УУЛ УУРХАЙН 
КОМПАНИУД, 

ХУВЬЦАА 
ЭЗЭМШИГЧИД 

ИРГЭНИЙ 
НИЙГМИЙН 

БАЙГУУЛЛАГУУД 
(ТББ, ЭВСЭЛ, 

ХОЛБОО) 

ҮНДЭСНИЙ 
ЗӨВЛӨЛ, 

АЖЛЫН ХЭСЭГ 

Нэгтгэх, тохируулах,  
зөрүүг тайлбарлах 

Тайлангаа явуулах 
Тайлангаа явуулах 

Тайлан хүлээн авах 

             Тайланг ашиглах, шийдвэр гаргах 

ЗГ-ЫН БУСАД 
БАЙГУУЛЛАГУУД 
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4.8 Хамрагдсан компаниуд  

 
Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын тайланд орж байгаа нийт 150 компанийг эрхэлж буй үйл 
ажиллагааны чиглэлээр нь авч үзвэл дараах байдалтай байна. 
 

 
 
2010 оны татварын жилд Монгол улсын ЗГ-т төвлөрүүлсэн татвар, төлбөр, хураамж, хандив 
тусламжийн хэмжээг нэгтгэлд хамрагдсан 150 компанийн хувьд авч үзвэл дараах бүтэцтэй байна. 

(сая төгрөгөөр) 

 
Компаниудын 2010 онд улсад төлсөн татварын дүнг хувийн жингээр нь нь харуулбал: 
 

 
 
Дээрх диаграмаас харахад “Эрдэнэт Үйлдвэр” ХХК нь хамгийн өндөр орлогыг төвлөрүүлсэн байна. 
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Компаниудаас 2010 онд Төрийн байгууллагад өгсөн мөнгөн ба мөнгөн бус хандив дэмжлэгийн дүнг 
хувийн жингээр нь харуулбал: 

 
 
 
 
5. САНХҮҮГИЙН УРСГАЛЫН НЭГТГЭЛ  

5.1 Анхлан тайлагнасан санхүүгийн нийт урсгал 

    
(мянган төгрөгөөр) 

 №  Êîìïàíèàñ óëñûí áîëîí îðîí íóòãèéí òºñºâò 
òºëñºí òàòâàð, òºëáºð  

 Анхны тайлагнасан байдал  
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд 

 Засгийн 
газрын 

байгууллагууд  
 Компаниуд  

1  Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  1,109,349,560.7 1,064,253,864.5 45,095,696.2 

1.1 Татвар, хураамж 925,202,795.8 891,633,822.3 33,568,973.5 

1.2 Төлбөр 11,387,979.0 7,717,626.2 3,670,352.8 

1.3 Нийгмийн даатгалын шимтгэл, эрүүл 
мэндийн даатгалын хураамж 44,481,340.0 37,257,806.8 7,223,533.2 

1.4 Хураамж үйлчилгээний хөлс 15,110,869.0 26,890,690.3 (11,779,821.3) 

1.5 Төрийн өмчийн ногдол ашиг 40,988,860.0 40,988,860.0 - 

1.6 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого 58,330,494.0 55,718,340.4 2,612,153.6 

1.7 Торгууль 13,847,222.9 4,046,718.5 9,800,504.4 

2 
 Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан 
татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  

9,678,193.2 36,759,682.9 (27,081,489.7) 

2.1 Татвар 4,345,801.9 10,166,695.9 (5,820,894.0) 

2.2 Төлбөр 5,332,391.3 18,439,672.8 (13,107,281.5) 

2.3 Хураамж, үйлчилгээний хөлс - 267,134.3 (267,134.3) 

2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол 
ашиг - 7,872,615.0 (7,872,615.0) 

2.5 Торгууль - 13,565.0 (13,565.0) 

3  Бусад төлбөр ба зардал  5,904,541.0 12,785,547.3 (6,881,006.3) 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа 697,719.0 1,128,396.1 (430,677.1) 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг 5,206,822.0 11,657,151.2 (6,450,329.2) 

3.2.1 Төр, засгийн 
байгууллагад 
үзүүлсэн хандив, 
дэмжлэг 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг  2,196,334.0 6,861,639.4 (4,665,305.4) 

3.2.2  Мөнгөн бус 
хандив, дэмжлэг  3,010,488.0 4,795,511.8 (1,785,023.8) 

 Нийт дүн  1,124,932,294.9 1,113,799,094.8 11,133,200.1 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

24 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 
Анхны нэгтгэлийн 11,133,200.1 мянган төгрөгийн зөрүү дараахь шалтгааны улмаас үүссэн 
байна. Үүнд: 
- ОҮИТБС-ын тайлангийн маягтад тусгагдах санхүүгийн урсгал биш Хувь хүний орлогын албан 

татварын дүн хоёр тал тусгаж ирүүлсэн байна. Энэ татвар нь ЗГ талд 1.3 тэрбум төгрөг, компани 
талд 7.3 тэрбум төгрөг тусгагдаж ирсэнээс 6 тэрбум төгрөгийн анхны зөрүү үүсгэсэн байна.  

- “Болд төмөр ерөө гол” ХХК нь ОҮИТБС-ын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөхдөө мянган 
төгрөгөөр бус сая төгрөгөөр тусгаж өгсөнөөс 35.7 тэрбум төгрөгийн анхны зөрүү үүссэн.  

- ОҮИТБС-ын 2010 оны тайланг 61 компани огт гаргаагүйн улмаас 55.9 тэрбум төгрөгийн зөрүү анхны 
зөрүүнд нөлөөлсөн.  

- ЗГ-ын анхны тайланд нэгтгэгдээгүй 9 компанийн 5.1 тэрбум төгрөгийн зөрүү мөн анхны нэгтгэлийн 
зөрүүнд нөлөөлсөн байна.  

- ҮТЕГ-ын анхны нэгтгэлийн алдаанаас шалтгаалан 13.8 тэрбум төгрөгийн торгуулийн дүн тусгагдсан 
ба 9.8 тэрбум төгрөгийн анхны зөрүүг үүсгэсэн. 

- ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн 27 тэрбум төгрөгийн татвар, төлбөр, хураамж, 
үйлчилгээний хөлсийг, 6.5 тэрбум төгрөгийн хандив, дэмжлэгийн дүнг нэгтгээгүйгээс анхны зөрүү 
үүссэн байна. 

- Компанийн нягтлан бодогч нарын ажлын хариуцлагаас шалтгаалан зарим татвар, төлбөр, 
хураамжийн дүн тусгагдаагүй, өөр мөрөнд андуурч тусгагддаг. 

- Гаальтай холбоотой бүх төрлийн татвар, хураамж, үйлчилгээний дүнг компаниуд салгаж тусгалгүй 
бөөн дүнгээр тайланд тусгадаг. 

- Нэг татварын илүү төлөлтөөс нөгөө татварыг дутуу төлөлтөд суутган тооцсон дүнгээр аль аль талдаа 
зөрүү үүсдэг. 

- Оны эцсийн төтлөлтийг компани тайландаа тусгаж өгдөг. Харин ЗГ он дамжиж төсвийн дансанд 
ордог учраас тайланд оны нэгтгэлд тусгадаггүй. 

Доорх хүснэгт нь компаниудын ирүүлсэн маягтын дүнгүүдийг ЗГ-аас ирүүлсэн маягтын дүнгүүдтэй 
харьцуулан гаргасан цэвэр дүнгүүдийг харуулж байна. Цэвэр зөрүүг задлан харуулбал дараах байдалтай 
байна. Үүнд: 

    
мян.төг 

Компаниудын төлсөн дүн ЗГ-ын хүлээн авсан дүнгээс их 
  

(120,210,625.0) 

ЗГ-ын хүлээн авсан дүн компаниудын төлсөн дүнгээс их 
  

131,343,825.1 
 
5.2 ОҮИТБС-ын Сумын түвшнийн нэгтгэлийн тайлан 

5.2.1 Ханбогд сум 
(мянган төгрөгөөр) 

д/д Êîìïàíèàñ îðîí íóòãèéí òºñºâò òºëñºí òàòâàð, 
òºëáºð  

Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү Орон нутаг Компани 

1 Татварын орлого 2,063,144.5 553,635.1 1,509,509.4 
2 Татварын бус орлого 902,908.6 478,647.0 424,261.6 
3 Бусад орлого 922,811.4 934,091.5 (11,280.1) 
  Нийт 3,888,864.5 1,966,373.6 1,922,490.9 

 

   
мян.төг 

Компаниудын төлсөн дүн Орон нутгийн хүлээн авсан дүнгээс их 
  

(605,318.2) 

Орон нутгийн хүлээн авсан дүн компаниудын төлсөн дүнгээс их 
  

 2,527,809.1 
 
5.2.2 Цогтцэций сум 

  
                    (мянган төгрөгөөр) 

д/д Êîìïàíèàñ îðîí íóòãèéí òºñºâò òºëñºí òàòâàð, 
òºëáºð  

Анхны нэгтгэл Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү Орон нутаг Компани 

1 Татварын орлого 3,474,740.3 3,206,460.4 268,279.9 
2 Татварын бус орлого - - - 
3 Бусад орлого 431,652.4 429,711.4 1,941.0 
  Нийт 3,906,392.7 3,636,171.8 270,220.9 
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мян.төг 

Компаниудын төлсөн дүн Орон нутгийн хүлээн авсан дүнгээс их 
  

(446,099.1) 

Орон нутгийн хүлээн авсан дүн компаниудын төлсөн дүнгээс их 
  

716,320.0 
 
 
5.3 Ажлын хэсгийн 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулсан 
санхүүгийн нийт урсгал 

Нэгтгэлийн ажлын дараа зөрүүг шийдвэрлэх зорилгоор 2 талаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах 
шаардлагатай болсоны үндсэн дээр ЗГ-ын байгууллагууд болон компаниудаас 2011 оны 10 дугаар сарын 
12-ны өдөр ОҮИТБС-ын ажлын алба, “Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан 2/65 тоот 
(мэдээлэл авах тухай) албан бичгийг хүргүүлж, хариу мэдээлэл авч, мөн зарим байгууллага болон 
компани дээр очиж нягтлан бодогчтой хамтран ажиллаж зохих тохируулгыг хийснээр нийт шийдэгдээгүй 
зөрүү 426.5 сая төгрөг болсон. 

Энэхүү зөрүүний ихэнх хувийг төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг эзэзлж байна. 
 
Тохируулгын дараах санхүүгийн урсгалыг харуулбал дараах байдалтай байна. 
 
А. ОҮИТБС-ЫН ТАЙЛАН 

(мянган төгрөгөөр) 

№ Êîìïàíèàñ óëñûí áîëîí îðîí íóòãèéí 
òºñºâò òºëñºí òàòâàð, òºëáºð  

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү* 

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдэ
эгүй зөрүү 

Засгийн газар Компани 

1 
Улсын төсөвт төлсөн албан 
татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг 

45,095,696.2 117,048,783.2 162,214,431.4       (69,952.0) 

1.1 Татвар, хураамж 33,568,973.5 43,880,704.4 77,361,359.2 88,318.7 
1.2 Төлбөр 3,670,352.8 481,557.9 4,162,269.8 (10,359.1) 

1.3 Нийгмийн даатгалын шимтгэл, эрүүл 
мэндийн даатгалын хураамж 7,223,533.2 1,490,788.6 8,909,393.5 (195,071.7) 

1.4 Хураамж үйлчилгээний хөлс (11,779,821.3) 14,447,110.1 2,621,200.1 46,088.6 
1.5 Төрийн өмчийн ногдол ашиг - - - - 

1.6 Засгийн газрын орлого ба бусад 
орлого 2,612,153.6 68,368,000.0 70,980,153.6 - 

1.7 Торгууль 9,800,504.4 (11,619,377.7) (1,819,944.8) 1,071.5 

2 
 Орон нутгийн төсөвт төлсөн 
албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  

(27,081,489.7) 27,053,298.0 2,058.8 (30,250.6) 

2.1 Татвар (5,820,894.0) (1,188,559.1) (7,009,665.3) 212.2 

2.2 Төлбөр (13,107,281.5) 12,257,414.3 (823,784.1) (26,083.1) 
2.3 Хураамж, үйлчилгээний хөлс (267,134.3) 256,992.2 (9,342.4) (799.6) 

2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол 
ашиг (7,872,615.0) 14,772,615.0 6,900,000.0 - 

2.5 Торгууль (13,565.0) 954,835.6 944,850.6 (3,580.0) 
3  Бусад төлбөр ба зардал  (6,881,006.3) 6,281,537.1 (273,221.5) (326,247.7) 

3.1 Байгаль хамгаалах зардлын 
урьдчилгаа (430,677.1) 192,916.4 (225,759.7) (12,001.0) 

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг (6,450,329.2) 6,088,620.7 (47,461.8) (314,246.7) 

3.2.
1 

Төр, засгийн 
байгууллагад 
үзүүлсэн 
хандив, 
дэмжлэг 

Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг  (4,665,305.4) 4,124,639.2 (330,806.7) (209,859.5) 

3.2.
2 

Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  (1,785,023.8) 1,963,981.5 283,345.0 (104,387.2) 

 Нийт дүн  11,133,200.1 150,383,618.3 161,943,268.7     (426,450.3) 

 
*ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
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Цэвэр зөрүүг задлан харуулбал дараах байдалтай байна. Үүнд: 
 

    
мян.төг 

Компаниудын төлсөн дүн ЗГ-ын хүлээн авсан дүнгээс их 
 

  (562,141.3) 

ЗГ-ын хүлээн авсан дүн компаниудын төлсөн дүнгээс их 
  

135,691.0 
 
 
Б. ОҮИТБС-ЫН СУМЫН ТҮВШНИЙН НЭГТГЭЛИЙН ТАЙЛАН 
 
- ХАНБОГД СУМ 

(мянган төгрөгөөр) 

д/
д 

Êîìïàíèàñ îðîí íóòãèéí òºñºâò òºëñºí òàòâàð, 
òºëáºð  

Анхны нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдэгдээгүй 
зөрүү 

Орон нутаг Компани 

1 Татварын орлого 1,509,509.4 - 1,509,509.4                     -    

2 Татварын бус орлого 424,261.6 - 424,261.6                     -    

3 Бусад орлого (11,280.1) 27,724.6 16,444.5                     -    

  Нийт 1,922,490.9 27,724.6 1,950,215.5                    -    

Нэгтгэлийн ажлын дараа зөрүүг шийдвэрлэх зорилгоор 2 талаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах шаардлагатай 
болсон учир Ханбогд сумын ЗДТГ-т албан томилолтоор очиж ажиллан мэдээллийг газар дээр нь төрийн 
сангийн орлогын дансны хуулга, бусад холбогдох материалаас тулгаж, компанийн мэдээллийг ОҮИТБС-ын 
тайлангийн нэгтгэлд хамрагдсан компаниуд учраас нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулгыг хийснээр шийдэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
 
- ЦОГТЦЭЦИЙ СУМ  

(мянган төгрөгөөр) 

д/
д 

Êîìïàíèàñ îðîí íóòãèéí òºñºâò òºëñºí òàòâàð, 
òºëáºð  

Анхны нэгтгэлийн 
зөрүү 

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдэгдээгүй 
зөрүү 

Орон нутаг Компани 

1 Татварын орлого 268,279.9 - 268,279.9 - 

2 Татварын бус орлого - - - - 

3 Бусад орлого 1,941.0 (5,288.0) (3,817.0) 520.0 

  Нийт 270,220.9 (5,238.0) 264,462.9 520.0 

Ажлын хэсгийн 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдаанд “Энержи ресурс” ХХК-ийн байгаль орчныг 
хамгаалах нөхөн сэргээх барьцаа болох 520.0 мянган төгрөгийн зөрүүтэйгээр танилцуулсан. 
 
5.4 Бүх тохируулга хийгдсэний дараах санхүүгийн нийт урсгал 

 
Ажлын хэсгийн 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаас хойш ҮТЕГ, АМГ, ХХҮГ зэрэг байгууллагуудтай 
байнга мэдээлэл солилцон ажилласны үр дүнд зөрүүний шалтгааныг тодруулах, Төр, засгийн байгууллагууд 
болон орон нутгийн ЗДТГ-т хүргүүлсэн албан бичгийн хариуг авахын тулд уулзаж, ярьж, шаардаж, 
холбогдох хариу мэдээллийг шуурхай авч, мөн зарим байгууллага, компаниуд дээр очиж холбогдох 
хүмүүстэй уулзаж, ярилцан мэдээллийг гаргуулах, компаниудаас төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн 
хандив, дэмжлэгийн анхан шатны баримтыг хувилуулж авсанаар уг баримтанд үндэслэн холбогдох 
байгууллагууд руу дахин хандаж, мэдээлэл авах зэрэг ажлыг хийсний үр дүнд шийдэгдээгүй цэвэр зөрүү 
356.7 мянган төгрөг болж ажлын хэсгийн 2 дахь хуралдаанд танилцуулсан. 
Шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүний 67-74 хувийг Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, байгаль орчныг хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн дүн эзэлж байна.  
 
Нэгтгэл тайлангийн анхны нэгтгэлийн зөрүү, түүнд хийсэн тохируулга, тохируулгын дараах шийдэгдээгүй 
зөрүүг дараахь хүснэгтээр харууллаа. 
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а. ОҮИТБС-ын тайлан 
                                                                                                                                        (мянган төгрөгөөр) 

№  

Бүх компаниуд 

Êîìïàíèàñ óëñûí áîëîí îðîí íóòãèéí òºñºâò 
òºëñºí òàòâàð, òºëáºð  

 Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү*  

 Тохируулга  
Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдэ

эгүй зөрүү*  
 Засгийн газар   Компани  

     1  Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг 

45,095,696.2 117,125,377.4 162,212,459.2 8,614.1 

  1.1  Татвар, хураамж 33,568,973.5 43,865,444.7 77,434,418.2 - 

  1.2  Төлбөр 3,670,352.8 549,044.2 4,219,397.0 - 

  1.3  Нийгмийн даатгалын шимтгэл, эрүүл 
мэндийн даатгалын хураамж 7,223,533.2 1,490,788.6 8,714,321.8 - 

  1.4  Хураамж үйлчилгээний хөлс (11,779,821.3) 14,467,416.0 2,678,980.5 8,614.1 

  1.5  Төрийн өмчийн ногдол ашиг - - - - 

  1.6  Засгийн газрын орлого ба бусад орлого 2,612,153.6 68,368,000.0 70,980,153.6 - 

  1.7  Торгууль 9,800,504.4 (11,615,316.0) (1,814,811.6) - 

     2  
 Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан 
татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  

(27,081,489.7) 26,986,918.2 (97,417.0) 2,845.5 

  2.1  Татвар (5,820,894.0) (1,230,684.9) (7,051,578.9) - 

  2.2  Төлбөр (13,107,281.5) 12,245,695.5 (864,671.5) 3,085.5 

  2.3  Хураамж, үйлчилгээний хөлс (267,134.3) 256,992.2 (10,142.0) - 

  2.4  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг (7,872,615.0) 14,772,615.0 6,900,000.0 - 

  2.5  Торгууль (13,565.0) 942,300.4 928,975.4 (240.0) 

     3   Бусад төлбөр ба зардал  (6,881,006.3) 6,649,847.9 (219,342.2) (11,816.3) 

  3.1  Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа (430,677.1) 194,241.5 (228,345.7) (8,090.0) 

  3.2  Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг (6,450,329.2) 6,455,606.4 9,003.5 (3,726.3) 

 
3.2.1  

Төр, засгийн байгууллагад 
үзүүлсэн хандив, дэмжлэг 

 Мөнгөн 
хандив, 
дэмжлэг  

(4,665,305.4) 4,346,585.5 (314,993.6) (3,726.3) 

 
3.2.2  

 Мөнгөн бус 
хандив, 
дэмжлэг  

(1,785,023.8) 2,109,020.9 323,997.2 - 

 Нийт дүн  11,133,200.1 150,762,143.5 161,895,700.4 (356.7) 
 

*ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
Цэвэр зөрүүг задлан харуулбал дараах байдалтай байна. Үүнд: 

(мянган төгрөгөөр) 

Компаний нэр  Тохируулгын дараах 
шийвдэрлэгдээгүй зөрүү  

Компаниудын төлсөн дүн ЗГ-ийн авсан дүнгээс их 

Их монгол майнинг ХХК                       (4,500.2) 

Пибоди винсвэй ресорсез ХХК                       (2,400.0) 

Брэйв харт ресорсиз ХХК                       (1,700.0) 

Тефис Майнинг ХХК                       (1,300.0) 

Голден крос ХХК                          (900.0) 

Шанлун ХХК                          (600.0) 

Гоби Энержи партнерс ХХК                          (276.1) 

Саус гоби сэндс ХХК                          (240.0) 

Эрдэнэ жас ХХК                          (140.0) 

Бүгд                   (12,056.3) 
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(мянган төгрөгөөр) 

Компаний нэр  Тохируулгын дараах 
шийвдэрлэгдээгүй зөрүү  

ЗГ-ийн хүлээн авсан дүн компаниудын төлсөн дүнгээс их 

Говьгео ХХК                         8,614.1  

Дацан трейд ХХК                         2,960.0  

Алтайн хїдэр ХХК                           125.5  

Бүгд                     11,699.6  

Цэвэр зөрү                        (356.7) 

 
б. ОҮИТБС-ын Сумын түвшний нэгтгэлийн тайлан 
 
- ХАНБОГД СУМ 

    
(мянган төгрөгөөр) 

 
д/
д 

Êîìïàíèàñ îðîí íóòãèéí òºñºâò òºëñºí 
òàòâàð, òºëáºð  

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү 

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдэгдээгүй 
зөрүү 

Орон нутаг Компани 

1 Татварын орлого 1,509,509.4 - 1,509,509.4                     -   
2 Татварын бус орлого 424,261.6 - 424,261.6                     -   
3 Бусад орлого (11,280.1) 27,724.6 16,444.5                     -   
  Нийт 1,922,490.9 27,724.6 1,950,215.5                    -    

 
Нэгтгэлийн ажлын дараа зөрүүг шийдвэрлэх зорилгоор 2 талаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах шаардлагатай 
болсон учир Ханбогд сумын ЗДТГ-т албан томилолтоор очиж ажиллан мэдээллийг газар дээр нь төрийн 
сангийн орлогын дансны хуулга, бусад холбогдох материалаас тулгаж, компанийн мэдээллийг ОҮИТБС-ын 
тайлангийн нэгтгэлд хамрагдсан компаниуд учраас нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулгыг хийснээр шийдэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
 
- ЦОГТЦЭЦИЙ СУМ  

(мянган төгрөгөөр) 

д/
д 

Êîìïàíèàñ îðîí íóòãèéí òºñºâò òºëñºí 
òàòâàð, òºëáºð  

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү 

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдэгдээгүй 
зөрүү 

Орон нутаг Компани 

1 Татварын орлого 268,279.9 - 268,279.9 - 
2 Татварын бус орлого - - - - 
3 Бусад орлого 1,941.0 (5,758.0) (3,817.0) - 
  Нийт 270,220.9 (5,758.0) 264,462.9 - 

Ажлын хэсгийн 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаас хойш Цогтцэций сумын төрийн сангийн 
мэргэжилтэнд хандаж, хариу мэдэээлэл авахад “Энержи ресурс” ХХК-ийн байгаль орчныг хамгаалах нөхөн 
сэргээх барьцаа болох 520.0 мянган төгрөг нь тус компаниас шилжээгүй “Ухаа худаг ус хангамж” ХХК-иас 
шилжүүлсэн хөрөнгө байсан учраас хасч, тохируулан зөрүүг шийдвэрлэн Ажлын хэсгийн II хуралдаанд 
танилцуулсан. 
 
 
6. ШИЙДЭГДЭЭГҮЙ ЗӨРҮҮНҮҮД  

 
6.1 Бүх тохируулга хийгдсэний дараа шийдэгдээгүй үлдсэн нийт зөрүүнүүд  

Дүнгүүдийг нэгтгэж, хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн холбогдох тохируулгыг 
хийсний дараа тодорхой тооны зөрүүнүүд нь шийдэгдээгүй үлдсэн ба үүнийг санхүүгийн урсгалаар нь 
илүү дэлгэрэнгүй энэхүү бүлэгт тайлбарласан болно. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт Б-с харна уу) 
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Засгийн газрын байгууллагууд болон компаниудын анхны зөрүүнүүдийн хураангуй, нэгтгэлийн үр дүнд 
хийсэн тохируулгууд болон шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүнүүдийг дараахи байдлаар харуулав. Үүнд: 

  
       

 №  

Бүх компаниуд 

Êîìïàíèàñ óëñûí áîëîí îðîí íóòãèéí òºñºâò 
òºëñºí òàòâàð, òºëáºð  

 Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү  

 Тохируулга   
Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Засгийн газар   Компани  

     1  Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг 45,095,696.2 117,125,377.4 162,212,459.5 8,614.1 

  1.1  Татвар, хураамж 33,568,973.5 43,865,444.7 77,434,418.2  
  1.2  Төлбөр 3,670,352.8 549,044.2 4,219,397.0 - 

  1.3  Нийгмийн даатгалын шимтгэл, эрүүл 
мэндийн даатгалын хураамж 

7,223,533.2 1,490,788.6 8,714,321.8 - 

  1.4  Хураамж үйлчилгээний хөлс (11,779,821.3) 14,467,416.0 2,678,980.5 8,614.1 

  1.5  Төрийн өмчийн ногдол ашиг - - - - 

  1.6  Засгийн газрын орлого ба бусад орлого 2,612,153.6 68,368,000.0 70,980,153.6 - 

  1.7  Торгууль 9,800,504.4 (11,615,316.0) (1,814,811.6) - 

     2   Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан 
татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  (27,081,489.7) 26,986,918.2 (97,417.0) 2,845.5 

  2.1  Татвар (5,820,894.0) (1,230,684.9) (7,051,578.9) - 

  2.2  Төлбөр (13,107,281.5) 12,245,695.5 (864,671.5) 3,085.5 

  2.3  Хураамж, үйлчилгээний хөлс (267,134.3) 256,992.2 (10,142.0) - 
  2.4  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг (7,872,615.0) 14,772,615.0 6,900,000.0 - 
  2.5  Торгууль (13,565.0) 942,300.4 928,975.4 (240.0) 

     3   Бусад төлбөр ба зардал  (6,881,006.3) 6,649,847.9 (219,342.2) (11,816.3) 

   3.1  Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа (430,677.1) 194,241.5 (228,345.7) (8,090.0) 

   3.2  Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг (6,450,329.2) 6,455,606.4 9,003.5 (3,726.3) 

 3.2.1  Төр, засгийн 
байгууллагад үзүүлсэн 
хандив, дэмжлэг 

 Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг  (4,665,305.4) 4,346,585.5 (314,993.6) (3,726.3) 

 3.2.2   Мөнгөн бус 
хандив, дэмжлэг  (1,785,023.8) 2,109,020.9 323,997.2 - 

 Нийт дүн  11,133,200.1 150,762,143.5 161,895,700.4 (356.7) 

 
Доорх хүснэгт нь оролцогч талуудын дүнгүүдийг харьцуулснаар төлсөн болон хүлээн авсан дүнгийн цэвэр 
зөрүүг задлан харуулав.  
 

(мянган төгрөгөөр) 

  

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүү 

    Ажлын хэсгийн 
анхны хуралдаанд 

танилцуулсан 
зөрүү 

  Бүх 
тохируулгын 

дараах 
шийдээгүй зөрүү 

ЗГ-ын тайлагнасан дүн компаниудын  
тайлагнасан дүнгээс их 131,343,825.1 135,691.0 11,699.6 

Компаниудын тайлагнасан дүн ЗГ-ын 
тайлагнасан дүнгээс их (120,210,625.0) (562,141.3) (12,056.3) 

Нийт зөрүү 251,554,450.1 697,832.3 23,755.9 
Цэвэр зөрүү 11,133,200.1 (426,450.3) (356.7) 
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Шийдэгдээгүй 356.7 мянган төгрөгийн зөрүүг компани тус бүрээр задлан харуулбал дараах бүтэцтэй 
байна.  

(мянган төгрөгөөр) 

Компаний нэр 
 Тохируулгын дараах 

шийвдэрлэгдээгүй 
зөрүү  

Компаниудын төлсөн дүн ЗГ-ийн авсан дүнгээс их 

Их монгол майнинг ХХК (4,500.2) 

Пибоди винсвэй ресорсез ХХК (2,400.0) 

Брэйв харт ресорсиз ХХК (1,700.0) 

Тефис Майнинг ХХК (1,300.0) 

Голден крос ХХК (900.0) 

Шанлун ХХК (600.0) 

Гоби Энержи партнерс ХХК (276.1) 

Саус гоби сэндс ХХК (240.0) 

Эрдэнэ жас ХХК (140.0) 

Бүгд (12,056.3) 

ЗГ-ийн хүлээн авсан дүн компаниудын төлсөн дүнгээс их 

Говьгео ХХК 8,614.1 

Дацан трейд ХХК 2,960.0 

Алтайн хїдэр ХХК 125.5 

Бүгд 11,699.6 

Цэвэр зөрү (356.7) 
 
 
6.2.1 Хураамж үйлчилгээний хөлс 

                                
(мянган төгрөгөөр) 

Компаний нэр 
 Тохируулгын дараах 

шийвдэрлэгдээгүй 
зөрүү  

ЗГ-ийн хүлээн авсан дүн компаниудын төлсөн дүнгээс их 

Говьгео ХХК 8,614.1 
Бүгд 8,614.1 

Цэвэр зөрүү 8,614.1 
 
Шийдэгдээгүй үлдсэн зөрүүний шалтгааныг дараахь байдлаар тайлбарлая. Үүнд: 

 
А. Хураамж, үйлчилгээний хөлсний 8,614.1 мянган төгрөгийн шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү нь 
“Говьгео” ХХК дээр үүссэн. 
 
Зөрүү үүссэн шалтгаан: АМГ-аас ирсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэн. 
 
Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Уг төлбөрийг шийдвэрлэхээр компанид удаа дараа хандаж, 
компани дээр нь очиж уулзсан боловч нягтлан бодогч нь гадаад явсан гээд эдийн засагч нь тодруулж 
өгөхөөр болж, өөрийн бүртгэлдээ шүүж үзээд анхан шатны баримт болон энэ төлбөртэй холбоотой ямар 
нэгэн  гүйлгээ олдохгүй байна гэсэн хариу өгсөн. 
 
Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар: Тус компанийн ерөнхий захирал 2012 оны 1 дүгээр сарын 18-ний 
өдрийн 04 тоот албан бичгээр "Тус компанийн бүртгэлийн ажилтнууд гадаадад сургалтаар явж байгаа 
тул АМГ-ын мэдээллийг үндэслэн судалгаа тооцоог хийнэ үү" гэсэн хариу өгсөн. Ийм учраас нэгт талын 
баримт материалд үндэслэн зөрүүг шийдвэрлэх боломжгүйд хүрсэн. 
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6.2.2 Төлбөр 

 
(мянган төгрөгөөр) 

Компаний нэр 
 Тохируулгын дараах 

шийвдэрлэгдээгүй 
зөрүү  

ЗГ-ийн хүлээн авсан дүн компаниудын төлсөн дүнгээс их 

Дацан трейд ХХК 2,960.0 
Алтайн хїдэр ХХК 125.5 
Бүгд 3,085.5 
Цэвэр зөрүү 3,085.5 

 
Газрын төлбөрийн 2,960.0 мянган төгрөгийн шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү нь “Дацан трейд” ХХК 
дээр үүссэн. 
 
Зөрүү үүссэн шалтгаан: Төв аймгаас ирсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу компанид дахин хандсан.  
 
Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Төв аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 
компанид дахин хандсан боловч компаниас уг төлбөрийг төлсөн байдал нь тодорхойлогдохгүй байна. 
 
Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар: ЗГ-ын дүнг Төв аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэл нотолж 
байна. Харин компаниас уг төлбөрийн төлөлт нь нягтлан бодох бүртгэлд тусгагдаагүй, анхан шатны 
баримт олдохгүй байна гэсэн хариу өгсөн. Иймд компани талаас уг төлөлтийг нотолж чадахгүй байгаа 
учраас нэг талын баримтанд үндэслэн тохируулах боломжгүйд хүрсэн. 
 
Ус, рашаан ашигласны төлбөрийн 125.5 мянган төгрөгийн шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү нь 
“Алтайн хүдэр” ХХК дээр үүссэн. 
 
Зөрүү үүссэн шалтгаан: Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ-ын мэдээлэлд тусгагдаж ирсэн. 
 
Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Аймгаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн компанид хэд хэдэн 
удаа хандсан. 
 
Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар: ЗГ-ын дүнг Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэл 
нотолж байна. Харин компаниас уг төлбөрийн төлөлт нь нягтлан бодох бүртгэлд тусгагдаагүй, анхан 
шатны баримт олдохгүй байна гэсэн хариу өгсөн. Иймд компани талаас уг төлөлтийг нотолж чадахгүй 
байгаа учраас нэг талын баримтанд үндэслэн тохируулах боломжгүйд хүрсэн. 
 
6.2.5 Торгууль 

  
  

(мянган төгрөгөөр) 

Компаний нэр 
 Тохируулгын дараах 

шийвдэрлэгдээгүй 
зөрүү  

Компаниудын төлсөн дүн ЗГ-ийн авсан дүнгээс их 

Саус гоби сэндс ХХК (240.0) 

Бүгд   (240.0) 

Цэвэр зөрүү (240.0) 
 

Торгуулийн (240.0) мянган төгрөгийн шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү нь “Саусгоби сэндс” ХХК дээр 
үүссэн. 

 
Зөрүү үүссэн шалтгаан: Орон нутагт төлсөн төлбөрийг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байна.  

 
Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Тус байгууллагад албан бичиг илгээсэн боловч Цагдаагийн 
газраас манай байгууллагын дансанд ийм торгууль ороогүй байна гэсэн хариу ирүүлсэн. Компанид дахин 
хандаж анхан шатны баримтыг хувилж авахад аймгийн Татварын хэлтэст Ч. Оч гэсэн хүний нэрээр 
төлсөн дүн байсан учраас Татварын хэлтсээс тодруулсан.  
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Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар: Өмнөговь аймгийн татварын хэлтэст 2010 оны 3 сарын 7-нд Ч.Оч 
гэсэн нэрээр ч, компанийн нэрээр ч төлсөн торгууль байхгүй байна гэсэн хариу өгсөн. 2 талын мэдээлэл 
зөрүүтэй байгаа учраас зөрүүг шийдвэрлэх боломжгүйд хүрсэн. 

 
6.3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа 

 

  
(мянган төгрөгөөр) 

Компаний нэр 
 Тохируулгын дараах 

шийвдэрлэгдээгүй 
зөрүү  

Компаниудын төлсөн дүн ЗГ-ийн авсан дүнгээс их 

Пибоди винсвэй ресорсез ХХК (2,400.0) 
Брэйв харт ресорсиз ХХК (1,700.0) 

Их монгол майнинг ХХК (1,650.0) 

Тефис Майнинг ХХК (1,300.0) 

Голден крос ХХК (900.0) 

Эрдэнэ жас ХХК (140.0) 

Бүгд   (8,090.0) 

Цэвэр зөрүү (8,090.0) 
 

Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийн (8,090.0) мянган төгрөгийн шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү 
нь “Брэйвхарт ресорсиз”, “Голден крос”, “Их монгол майнинг”, “Пибоди винсвэй ресорсез”, “Тефис 
майнинг”, “Эрдэнэ жас” зэрэг компаниуд дээр үүссэн. 
  
Зөрүү үүссэн шалтгаан: Байгаль хамгаалах орчныг нөхөн сэргээх барьцаа төлбөрийн дүнг орон 
нутгийн ЗДТГ нь ОҮИТБС-ын маягтын үзүүлэлтийн дагуу тайланг гаргаж ЗГ-ын анхны нэгтгэлд 
нэгтгүүлээгүйгээс үүссэн. 
 
Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн доор дурьдсан 
бүх сумдын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох хариу мэдээллийг авсан. 
 
Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар: Ховд аймгийн Зэрэг, Дундговь аймгийн Адаацаг сумдын ЗДТГ нь 
компаниас ирүүлсэн дүнгээс бага дүн буюу дутуу ирүүлсэн. 

Төв аймгийн Баянчандмань, Увс аймгийн Давст, Тариалан, Сэлэнгэ аймгийн Ерөө, Баян-Өлгий аймгийн 
Бугат, Дорноговь аймгийн Алтанширээ, Дорноговь аймгийн Айраг, Говь-Алтай аймгийн Тонхил, Төгрөг 
зэрэг сумдын ЗДТГ-аас байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх барьцаа хөрөнгө төвлөрөөгүй байна гэж 
хариу ирүүлсэн. Харин компаниас тус сумдын ЗДТГ-ын дэргэдэх  байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх 
сангийн дансанд төвлөрүүлсэнээ нотлох анхан шатны баримтаа ирүүлсэн.  Хоёр талын мэдээлэл зөрүүтэй 
байгаагийн улмаас аль нэгэн талын баримт материалд үндэслэн зөрүүг тохируулах боломжгүй болсон.  
 

6.3.2.1 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
 

  
(мянган төгрөгөөр) 

Компаний нэр 
 Тохируулгын дараах 

шийвдэрлэгдээгүй 
зөрүү  

Компаниудын төлсөн дүн ЗГ-ийн авсан дүнгээс их 

Их монгол майнинг ХХК (2,850.2) 

Шанлун ХХК (600.0) 

Гоби Энержи партнерс ХХК (276.1) 

Бүгд   (3,726.3) 

Цэвэр зөрүү (3,726.3) 
 
а. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэгийн (876.1) мянган төгрөгийн шийдвэрлэгдээгүй 
үлдсэн зөрүү нь “Гоби Энержи партнерс”, “Шанлун” зэрэг компаниуд дээр үүссэн. 

 
Зөрүү үүссэн шалтгаан: Хандив, дэмжлэг хүлээн авсан Төр, засгийн байгууллагууд нь ОҮИТБС-ын 
маягтын үзүүлэлтийн дагуу тайланг гаргаж ЗГ-ын анхны нэгтгэлд нэгтгүүлээгүйгээс үүссэн байна. 
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Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн хандив, дэмжлэг 
авсан байгууллагуудад албан бичиг илгээж, холбогдох хариу мэдээллийг авсан. 
 
Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар:  
 Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ-аас дүүрэг хөгжүүлэх сангийн дансанд ийм хандив ороогүй гэсэн хариу 

ирүүлсэн. 
 Баянгол дүүргийн НДХ-ийг шинэ байранд орох үеэр өгсөн хандив гэж компаниас ирүүлсэний дагуу 

тус байгууллагад хандсан боловч аваагүй гэсэн хариу өгсөн. (Компанийн анхан шатны баримт нь 
бэлэн мөнгөөр өгсөн кассын баримт байгаа) 

 
б. Аймагт өгсөн хандив, дэмжлэгийн (200.0) мянган төгрөгийн шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү нь 
“Их монгол майнинг” ХХК дээр үүссэн. 
 
Зөрүү үүссэн шалтгаан: Хандив, дэмжлэг хүлээн авсан орон нутгийн ЗДТГ нь ОҮИТБС-ын маягтын 
үзүүлэлтийн дагуу тайланг гаргаж ЗГ-ын анхны нэгтгэлд нэгтгүүлээгүйгээс үүссэн. 
 
Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн хандив, дэмжлэг 
авсан аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох хариу мэдээллийг авсан. 
 
Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар: Дундговь аймгийн ЗДТГ нь хандив аваагүй гэж хариу ирүүлсэн. 
Харин компаниас хандив, дэмжлэг өгсөн тухайгаа нотлох анхан шатны баримтаа хувилж ирүүлсэн. Хоёр 
талын мэдээлэл зөрүүтэй байгаагийн улмаас аль нэгэн талын баримт материалд үндэслэн зөрүүг 
тохируулах боломжгүй болсон. 
 
в. Суманд өгсөн хандив, дэмжлэгийн (2,650.2) мянган төгрөгийн шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн зөрүү нь 
“Их монгол майнинг” ХХК дээр үүссэн. 
 
Зөрүү үүссэн шалтгаан: Хандив, дэмжлэг хүлээн авсан орон нутгийн ЗДТГ нь ОҮИТБС-ын маягтын 
үзүүлэлтийн дагуу тайланг гаргаж ЗГ-ын анхны нэгтгэлд нэгтгүүлээгүйгээс үүссэн. 
 
Зөрүүг тохируулахаар хийгдсэн ажил: Компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь 
аймгийн Баян-Овоо, Увс аймгийн  Өмнөговь, Дорнод аймгийн Матад зэрэг сумдын ЗДТГ-т албан бичиг 
илгээж, холбогдох хариу мэдээллийг авсан. Компанид дахин хандаж анхан шатны баримтыг хувилуулж 
авсан. 
 
Шийдэгдээгүй зөрүүний тайлбар: Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо, Увс аймгийн  Өмнөговь, Дорнод 
аймгийн Матад зэрэг сумдын ЗДТГ-аас хандив, дэмжлэг аваагүй гэсэн хариу өгсөн. Харин компани 
хандив, дэмжлэг өгсөн тухайгаа нотлох анхан шатны баримтаа хувилж ирүүлсэн. Хоёр талын мэдээлэл 
зөрүүтэй байгаагийн улмаас аль нэгэн талын баримт материалд үндэслэн зөрүүг тохируулах боломжгүй 
болсон. 
 
 
7. Ажлын даалгаварт заагдсан нэмэлт судалгаанууд 

 
7.1 Сангийн сайдын 2010 оны 45 дугаар тушаалын биелэлт 

 
ОҮИТБС-ыг хэрэгжүүлэхэд оролцох төрийн захиргааны байгууллагуудын чиг үүргийг ЗГ-ын 2007 оны 80 
дугаар тогтоолоор баталсан хавсралтад сум, дүүрэг, аймаг нийслэлийн ЗДТГ нь орон нутгийн төсөвт 
хүлээн авсан татвар, төлбөр, үйлчилгээний төрөл бүрийн хөлс, хандив дэмжлэг хүлээн авсан төсвийн 
байгууллагуудын мэдээг ОҮИТБС-ын тайлангийн маягтад заасан үзүүлэлтийн дагуу аж ахуйн нэгж 
бүрийн нэрээр гаргаж өгөхийг тодорхой тусгасан хэдий ч жил бүрийн нэгтгэл тайланд орон нутгийн 
төсвийн байгууллагуудад төлсөн хандив, дэмжлэгийн дүн тусгагдахгүй зөрүү үүсгэхээс гадна “Хандив, 
тусламжийг бүртгэх журам”-ыг ихэнх Төр, засгийн байгууллагууд болон аймаг, орон нутгийн ЗДТГ-ууд 
хэрэгжүүлж ажиллаагүй байна. 
Хандив, тусламжийн дүнг ОҮИТБС-ын маягтын дагуу хагас дутуу тусгаж, анхны нэгтгэл тайланд 
нэгтгүүлсэн Өмнөговь, Төв, Дорнод зэрэг аймгууд байгаагаас харахад Сангийн сайдын 2010 оны 45 
дугаар тушаал хэрэгжихгүй байна гэж дүгнэж болохооор байна.  
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7.2 Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Цогтцэций суманд ажилласан талаар 

 
ОҮИТБС-ын 2010 оны нэгтгэл тайлангийн ажлын багийн гишүүдээс Төлсөн авсанаа нийтэл иргэний 
нийгмийн байгууллагын ажлын удирдамжийн дагуу 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нээс 26-ны өдрүүдэд 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Цогтцэций сумдад албан томилолтоор ажилласан. 
 
Албан томилолтоор ажиллах явцад дараахь ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: 
 Ханбогд суманд уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлж буй “ОНТРЭ”, “Оюу толгой”, “БЛТ” Цогтцэций 

суманд уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлж буй “Броад”, “Дайцүки”, “Моринлуу”, “Таван толгой”, 
“Энержи ресурс”, “Эрдэнэс МГЛ” зэрэг  компаниудаас, орон нутгийн төсөвт төлсөн орлого болон 
үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн дүнг тусгасан тайланг ТАН иргэний нийгмийн байгууллагын маягтын 
дагуу тус сумын Төрийн сангийн мэргэжилтнээр гаргуулан авсан. Харин АМГ-аас мэдээлэл авахад 
“БЛТ”, “Дайцүки” зэрэг компаниудын лиценз хүчингүй болсон, “Броад”, “Моринлуу” зэрэг компаниуд 
нь 2006 онд лицензийг 30 жилийн хугацаатай авсан боловч тухайн орон нутагт уул уурхайн үйл 
ажиллагаа явуулж эхлээгүй байна. Эдгээр компаниудын удирдлагатай АМГ-аас ирүүлсэн утасны 
дугаараар холбогдох гэсэн боловч тодорхой (орох ярианы эрх хаагдсан, эзэмших эрх өөр 
эзэмшигчид шилжсэн, утсаа авахгүй байсан) шалтгааны улмаас холбогдож чадаагүй. 

 “ОНТРЭ”, “Оюу толгой”, “Таван толгой, “Энержи ресурс”, “Эрдэнэс МГЛ” зэрэг компаниудаас орон 
нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний төлбөрүүд нь Ханбогд, Цогтцэций 
сумдын төсвийн орлогын дансанд орсон эсэхийг дансны хуулганд үндэслэн тулган шалгасан. 

 Компаниас сум хөгжлийн сан болон сумын Төр, захиргааны байгууллага, иргэдэд үзүүлсэн хандив, 
дэмжлэгийн дүнгийн зарцуулалтад хяналт хийж, бодит байдлыг ажлын баримтаар баталгаажуулсан.  

 ТАН иргэний нийгмийн байгууллагын маягтын дагуу нэгтгэлийг хийж үүссэн зөрүүгийн шалтгааныг 
тодруулан тохируулгыг хийснээр орон нутгийн төсөвт 7.8 тэрбум төгрөгийн татвар, төлбөр, 
хураамж, үйлчилгээний хөлс төвлөрч, төр, захиргааны байгууллага болон иргэдэд 744.6 мянган 
төгрөгийн хандив, дэмжлэгийг үзүүлсэн байна. (Дэлгэрэнгүй Хавсралт И-с үзнэ үү). 

 
7.3 СТОУС-ын мөрдөлтийн талаар хийсэн судалгаа 

 
Нэгтгэлийн явцад бид нийт 150 компанид НББОУС/СТОУС-ыг хэрхэн дагаж мөрдөж байгааг маягтын 
дагуу гаргаж ирүүлэхийг хүссэн. 128 компани хариу ирүүлж, 22 компани хариу ирүүлээгүй  байна. 
Судалгааны дэлгэрэнгүйг Хавсралт Д –ээс харна уу. 

Судалгааны дүнг нэгтгэн, шинжилгээ хийж үзэхэд эдгээр аудитын дүгнэлт гаргуулсан 128 компанид 
гадаадын 3, дотоодын 43, нийт 46 аудитын байгууллага аудит хийсэн байна.  
Нийт аудитын дүгнэлтийн 87.5 хувь нь зөрчилгүй дүгнэлт, 12.5 хувь нь зөрчилтэй болон бусад хэлбэрин 
аудитын дүгнэлтийг авсан байна. Гэтэл 10 компани буюу нийт хариу ирүүлсэн компанийн 7.8 хувь нь 
судалгаанд өгөгдсөн 11 асуулт бүхий стандартын заалтуудыг бүгдийг нь дагаж мөрдсөн гэж хариулт 
өгсөн.  Харин үлдэх компаниуд нь  аль нэг заалтыг нь дагаж мөрдөөгүй гэсэн боловч аудитын 
дүгнэлтээр 87.5 хувь нь аудитын ямар ч зөрчилгүй дүгнэлт  авсан байгаа нь компаниудын ирүүлсэн 
хариу үндэслэлтэй эсэх, эсвэл аудитын компаниудын өгсөн дүгнэлт үндэслэлтэй эсэх нь эргэлзээтэй 
байна. 

Хүснэгтэд  хариу ирүүлсэн 128 компанийн хувьд НББОУС/СТОУС-ын гол заалтуудыг компаниуд хэрхэн 
дагаж мөрдөж байгааг  хувиар илэрхийлэн харуулбал дараах байдалтай байна. 

Дансдын нэрс Заалтууд 

Дагаж мөрдөлтийн хувь 

Тийм Үгүй Тодорх
ойгүй 

НББОУС 2-Бараа 
материал 

Бараа материалыг өртөг, цэвэр боломжит үнэ 
цэнийн аль багаар бүртгэдэг эсэх? 49.3 38.2 12.5 

НББОУС 16-Үндсэн 
хөрөнгө 

Үндсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзыг 
бүртгэдэг эсэх? 34.0 57.6 8.3 

Үндсэн хөрөнгийг бүрэлдхүүн хэсгүүдээр нь 
салгаж элэгдүүлдэг эсэх? 55.6 41.7 2.8 

НББОУС 17-Түрээс Санхүүгийн түрээсийн хөрөнгийг хөрөнгийн бодит 
үнэ цэнэ болон хамгийн бага төлбөрүүдийн 
өнөөгийн үнэ цэнийн аль багаар бүртгэдэг эсэх? 

18.8 46.5 34.7 

НББОУС 40-ХО-тын 
зориулалттай үл хөдлөх 
хөрөнгө 

Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх 
хөрөнгийн тодорхойлолтод нийцсэн хөрөнгүүдийг  
тусад нь ангилж бүртгэдэг эсэх? 

27.1 41.0 31.9 
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СТОУС 6-Хайгуул ба 
үнэлгээний хөрөнгө 

Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгөд үнэ цэнийн 
бууралтын тест хийдэг эсэх? 20.1 62.5 17.4 

НББОУС 10-
Тайлагналын үеийн 
дараах үйл явдал 

Тайлагналын өдрийн дараа болсон үйл явдлыг 
санхүүгийн тайландаа тодруулдаг эсэх? 56.3 37.5 6.3 

НББОУС 24-Холбоотой 
талуудын тодруулга 

Холбоотой талуудтай хийгдсэн ажил 
гүйлгээнүүдийг тодруулдаг эсэх? 80.6 14.6 4.9 

НББОУС 37-Нөөц, 
болзошгүй өр төлбөр 

Уурхайг хаах үе, байгалийг нөхөн сэргээх нөөцийг 
байгуулж, тэдэнд зохистой хорогдол тооцдог эсэх? 28.5 42.4 29.2 

Болзошгүй өр төлбөрийг хүлээн зөвшөөрч, 
бүртгэдэг эсэх? 41.0 47.9 11.1 

НББОУС 12-Орлогын 
татвар Санхүүгийн болон орлогын албан татварын зөрүүг 

тохируулж, хойшлогдсон татварын хөрөнгө болон 
өр төлбөрийг хүлээн зөвшөөрч бүртгэдэг эсэх? 

75.7 22.9 1.4 

Дундаж хувь 44.3 41.2 14.6 
 

Дээрх хүснэгтээс харахад компаниудын НББОУС/СТОУС-ын мөрдөлт шаардлагын төвшинд хүрэхгүй 
байгаа нь харагдаж байна.   
 
7.4 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн мэдээ 

Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн мэдээг АМГ-аас ирүүлсэн 70 компанийн мэдээллийг 
нэгтгэн харуулав. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн мэдээний нэгтгэлд хамрагдаагүй 80 
компани нь хайгуул болон газрын тосны үйл ажиллагаа явуулдаг, уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулсан 
боловч нөхөн сэргээлт хийгээгүй, тухайн жилдээ нөхөн сэргээлт хийх төлөвлөгөөгүй, мөн нөхөн 
сэргээлтийн мэдээ тайланг ирүүлээгүй компаниуд байна. 
Доорх хүснэгтэд нөхөн сэргээлт хийсэн 70 компанийн хураангуйг харуулав. 

Техникийн нөхөн 
сэргээлт (мян.м3) 

Шимт хөрсний нөхөн 
сэргээлт (мян.м3) 

Биологийн нөхөн 
сэргээлт (мян.м3) 

Зарцуулагдах 
хөрөнгийн хэмжээ 
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Нөхөн сэргээлтийн мэдээнээс харахад нөхөн сэргээлтийг бүрэн хэмжээнд “Гацуурт” ХХК, “Шижир талст” 
ХХК, “Пободи винсвэй ресорсез” ХХК зэрэг компаниуд хийсэн байна.  (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт К-с харна 
уу)  
Нөхөн сэргээлтэд хамгийн их мөнгө зарцуулсан компанийг дурьдвал “Гацуурт” ХХК 2.7 тэрбум төгрөг, 
“Бороо гоулд” ХХК 2.2 тэрбум, “Саусгоби сэндс” ХХК 439.1 сая төгрөг, “Шижир алт” ХХК нь 413.8 сая 
төгрөг, “Энержи ресурс” ХХК 412.0 сая төгрөг, “МОНЭНКО” ХХК 398.5 сяа төгрөг, “Монголросцветмет” 
ХХК 301.0 сая төгрөг тус тус зарцуулсан байна. 
 
7.5 Уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийн судалгаа 

Уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийн судалгааг олборлож буй бүтээгдэхүүн тус бүрээр давхардсан 
тоогоор нийт 111 компани гаргаж ирүүлсэн бол 39 компани судалгааг гаргаж ирүүлээгүй (шалтгаан нь 
хайгуулын үйл ажиллагаа эрхэлдэг компаниуд байсан), 2 компани газрын тосны компани байсан.  
Доорх хүснэгтэд давхардсан тоогоор 30 компанийн уулын ажлын төлөвлөгөө, түүний гүйцэтгэлийн 
судалгааг нэг нэгжээр илэрхийлэгдэх байдлаар нь нэгтгэсэн. Энэ хүснэгтэд зэс, цайр, хар тугалга, жонш, 
төмөр, шохон чулуу, гөлтгөнө зэрэг бүтээгдэхүүний үзүүлэлтийг нэгтгэн харуулав. (Дэлгэрэнгүйг 
Хавсралт Л-с харна уу) 
 

Хөрс хуулалт 
(мян.м3) 

 Хүдэр 
олборлолт 
(мян.м3)  

 Хүдэр 
боловсруулалт 

(мян.м3)  

 Бүтээгдэхүүн 
гаргалт (кг)  

 Бүтээгдэхүүн 
борлуулалт (кг)  
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Доорхи хүснэгтэд 6 компанийн үндсэн ордны алт олборлолтын уулын ажлын төлөвлөгөө болон 
гүйцэтгэлийн судалгааг харуулав. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт Л-с харна уу) 

Хөрс хуулалт 
(мян.м3) 

 Хүдэр 
олборлолт 
(мян.м3)  

 Хүдэр 
боловсруулалт 

(мян.м3)  

 Бүтээгдэхүүн 
гаргалт (кг)  

 Бүтээгдэхүүн 
борлуулалт (кг)  
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Доорхи хүснэгтэд 61 компанийн шороон ордны алт олборлолтын уулын ажлын төлөвлөгөө болон 
гүйцэтгэлийн судалгааг харуулав. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт Л-с харна уу) 

Хөрс хуулалт 
(мян.м3) 

 Хүдэр 
олборлолт 
(мян.м3)  

 Хүдэр 
боловсруулалт 

(мян.м3)  

 Бүтээгдэхүүн 
гаргалт (кг)  

 Бүтээгдэхүүн 
борлуулалт (кг)  
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Доорхи хүснэгтэд 18 нүүрс олборлолтын уулын ажлын төлөвлөгөө болон гүйцэтгэлийн судалгааг 
харуулав. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт Л-с харна уу) 

Хөрс хуулалт (мян.м3) Бүтээгдэхүүн гаргалт 
(Нүүрс, мян.тн) 

Бүтээгдэхүүн борлуулалт (Нүүрс, 
мян.тн) 

төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь 

62,286.6 73,015.1 117.2 16,957.9 19,805.0 116.8 16,573.0 19,598.0 118.3 

 
2010 онд хөрс хуулалтын байдлыг хамгийн их хөрс хуулсан компаниас эхлэн бага руу нь задлан 
харуулбал дараах байдалтай байна. 

Компаниудын нэрс Гүйцэтгэл 
мян.м3 

Энержи ресурс ХХК 19,906.0 
Багануур ХК 15,340.8 
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Тавантолгой ХХК 12,378.4 
Саус гоби сэндс ХХК 10,862.5 
Олон овоот гоулд ХХК 6,793.8 
Шивээ-Овоо ХК 6,247.0 
Эрдэнэт їйлдвэр ХХК 5,556.3 
Чинхуа мак нарийн сухайт ХХК 4,548.7 
Болд тємєр ерєє гол ХХК 3,285.1 
Мондулаан трейд ХХК 2,526.5 
Мон полимет ХХК 1,594.7 
Шарын гол ХК 1,448.6 
Бусад 13,694.0 
Нийт дүн 104,182.4 

 
Компаниуд нь янз бүрийн чиглэлээр олборлох үйл ажиллагаа явуулж байгаа тул олборлолт, 
боловсруулалт, бүтээгдхүүн гаргалт, бүтээгдхүүн борлуулалтын биет хэмжээг хооронд нь  харьцуулах 
боломжгүй учраас ижил нэгжээр илэрхийлэгдэх байдлаар нь ангилж харууллаа.  
Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн мэдээ, уулын ажлын төлөвлөгөө болон түүний биелэлтийн 
судалгааг АМГ-аас гаргаж ирүүлсэн мэдээ материалд үндэслэн гаргасан. 
 
7.6 Ашиглалтын болон хайгуулын лицензийн хөдөлгөөн 

Нэгтгэлд хамрагдсан компаниудын ашиглалтын болон хайгуулын лицензийн хөдөлгөөнийг харуулбал 
дараах байдалтай байна. Дэлгэрэнгүйг Хавсралт Е –ээс үзнэ үү. 
 

Ашиглалтын лицензийн тоо Хайгуулын лицензийн тоо 

2010 оны 
эхэнд 

Шинээр 
авсан Хасагдсан 2010 оны 

эцэст 
2010 оны 

эхэнд  
Шинээр 
авсан Хасагдсан 2010 оны 

эцэст 

402 5 38 369 692 5 237 460 
 
Хүснэгтээс харахад 2010 оны эхэнд нэгтгэлд хамрагдсан 150 компанийн 107 нь 402 ширхэг Ашиглалтын 
лиценз эзэмшиж байсан бол оны эцэст 369 болж буурсан байна.  Тухайлбал:  “Таац мєрєн” ХХК “Уянган” 
ХХК, “Чинхуа мак нарийн сухайт” ХХК, “Эрэл” ХХК, “Эс Би Эф” ХХК-иуд тус бүр 1 ширхэг ашиглалтын 
лиценз бусдаас шилжүүлэн авсан бол нэр бүхий 21 компани нийт 38 ширхэг ашиглалтын лицензийг 
бусдад шилжүүлсэн, хугацаа дууссан, цуцалсан, хэсэгчлэн буцаасан зэрэг шалтгаанаар ашиглалтын 
лиценз хасагдсан. Хамгийн их ашиглалтын лиценз эзэмшиж байгаа компаниудыг дурьдвал: 
“Монголросцветмет ХХК”-33, “Алтан дорнод монгол” ХХК-29,  “Монгол Алт Мак” ХХК-26, “Гацуурт” ХХК-
19, “Дацан трейд” ХХК-14, “Бороо гоулд” ХХК-10, “МОНЭНКО” ХХК-9 буюу нийт ашиглалтын лиценз 
эзэмшиж байгаа компаниудын лицензийн 41 хувьтай тэнцэж байна. 

Хайгуулын лицензийн хувьд 2010 оны эхэнд эдгээр 150 компанийн 77 компани нь 692 ширхэг хайгуулын 
лиценз эзэмшиж байсан бол 2010 оны эцэст 460 болж буурсан байна. Тухайлбал: “Хан шижир” ХХК, 
“ХОТУ” ХХК,  “Юниверсал коппер” ХХК-иуд шинээр 5 хайгуулын лиценз бусдаас шилжүүлэн авсан бол 
нэр бүхий 43 компанийн 237 ширхэг хайгуулын лиценз хугацаа дууссан, цуцлагдсан, бухэлд нь болон 
хэсэгчлэн буцаасан, бусдад шилжүүлсэн зэрэг шалтгаанаар хасагдсан байна. 
 
7.7 Мэдээ тайлангийн чанар 

Бид анхлан компаниудад хандахдаа албан ёсны албан бичгийг хэд хэдэн хавсралтуудын хамт илгээсэн. 
Эдгээр хавсралтуудад СТОУС-ыг дагаж мөрдөж байгаа байдал, ашиглалт болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлүүдийн хөдөлгөөн, байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн мэдээ, уулын ажлын төлөвлөгөөний 
биелэлтийн судалгааг гаргаж ирүүлэхийг компаниудаас шаардсан. Гэвч компаниудын гаргаж ирүүлж 
байгаа мэдээ тайлангийн чанар маш доогуур, мэдээ тайлангийн үнэн зөв бэлтгэхэд хандаж буй хандлага 
сул зөвхөн нэр төдий байдлаар тайланг бөглөж ирүүлэх байдал ажиглагдаж байна. Ихэнхдээ мэдээ 
тайлангаа дутуу ирүүлдэг, худал мэдээлдэг тул 2-3 удаа дахин хандаж байж зөв мэдээллийг гаргуулж 
авах зэргээр аль аль талдаа хүндрэл учруулж байна.  
 
Бидэнд ирүүлсэн байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн мэдээ болон уулын ажлын төлөвлөгөөний 
биелэлтийн судалгаа нь компаниудын АМГ-т гаргаж өгдөг мэдээ тайлангийн хуулбар байсан ба дараах 
зөрчил, дутагдлууд байна. Тухайлбал: Компаниудын байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн 
мэдээ болон уулын ажлын төлөвлөгөөг гаргаж ирүүлэхдээ маягтанд мян.м3-аар заасан байхад м3-аар 
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илэрхийлэх, тн-ийг кг-аар илэрхийлэх, эсвэл зөвхөн га-гаар илэрхийлэх зэрэг алдаатай тайлан ирүүлсэн 
байна.  

Консерциумын зүгээс нэгтгэл тайлангийн явцад ОҮИТБС-ын тавдугаар тайлан буюу 2010 оны аудитын 
нэгтгэлийг гүйцэтгэх ажлын даалгаврын дагуу Ашигт малтмалын газарт гаргаж өгдөг “Уурхайн уулын 
ажлын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл” (Маягт №2.7), “Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн мэдээ” 
(Маягт №2.9)-г авах шаардлага гарч байгаатай холбогдуулан (нэгэнт АМГ-т гаргаж өгсөн бэлэн 
материал байгаа гэж үзэн) компаниудад АМГ-т гаргаж өгсөн тайлангаа хувилж явуулна уу гэсэн албан 
бичгийг, эдгээр маягтуудыг хавсарган хүргүүлсэн.  

Компаниудын гаргаж өгсөн мэдээ, судалгааг нэгтгээд Ажлын хэсгийн 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны 
өдрийн анхны хуралдаанд танилцуулсан. Уг ажлын хэсгийн хуралдаанаас байгаль орчныг хамгаалах, 
нөхөн сэргээлтийн мэдээ болон уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийн судалгаа нь АМГ-т 
компаниудаас гаргаж ирүүлсэн мэдээ, судалгаатай хэрхэн нийцэж байгаа эсэхийг нягталж үзэх тухай 
гарсан шийдвэрийн дагуу АМГ-т хандаж холбогдох мэдээ, судалгааг авч, хоёр талын материалыг тулган 
шалгасны эцэст АМГ-аас ирүүлсэн материалд үндэслэн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн 
мэдээ болон уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийн судалгааг нэгтгэж энэхүү тайланд оруулсан. 

 
7.8 Засгийн газар болон компаниудын оролцоо 

ОҮИТБС-ын 2010 оны тайлантай холбоотой мэдээллийг тодруулах зорилгоор нийт 405 байгууллагад 
албан бичиг хүргүүлж, хариу авч ажилалаа. Үүнд:  
 
Яам, агентлаг 25 
Төсвийн байгууллага 32 
Аймаг 21 
Сум 169 
Дүүрэг 8 
Компани 150 
Нийт 405 

 
Ажлын дэлгэрэнгүй даалгаварт зааснаар тайлагнагч байгууллагуудын ил тод байдал, харилцааны 
соёлын талаар ямар байсныг тайландаа дүгнэлт оруулахыг даалгасан. Бид энэ талаар оролцогч 150 
компани, Төрийн байгууллагуудын оролцоог үнэлсэн.  

Тухайлбал: Компаниудын хувьд сайн-6, дунд-110, муу-34, гэсэн үзүүлэлттэй гарсан. Компаниудын 
нээлттэй байдлын талаарх хураангуйг (Хавсралт Ё)-д, идэвхи санаачлагатай сайн оролцсон 
компаниудыг энэ тайлангийн 7.14-д тус тус харуулав. 

Төрийн байгууллагуудын хувьд сайн-2, дунд-7, муу-1 гэсэн үнэлгээтэй гарлаа.  
Ил тод байдал, харилцааны соёлын талаар “Сайн” гэсэн үнэлгээг “Бороо гоулд”, “Тефис майнинг”, “Хар 
тарвагатай”, “Эм Си Эс холдинг”, “Эрдэнэт үйлдвэр”, “Юниверсал коппер” зэрэг компаниудад өгсөн. 
Учир нь: Уг компаниуд нь нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийг богино хугацаанд шуурхай, 
үнэн, зөв, гүйцэд гаргаж өгсөнөөс гадна, нэмж тодруулах зүйлд цаг алдалгүй хариу өгч байсан. 
Ялангуяа “Тефис майнинг” ХХК нь ОҮИТБС-ын 2010 оны тайланд дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсарган 
өгсөн байсан.  
“Муу” гэсэн үнэлгээг өгсөн учир нь: Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийг гаргаж өгөхдөө 
хойрго хандаж байснаас гадна, дэлгэрэнгүй задаргаа хэлбэрээр биш, бөөн дүнгээр, дутуу, мөн бусад 
хавсралтаар гаргаж өгөх, мэдээллийг гаргаж ирүүлэхгүй, чирэгдэл учруулан олон дахин шаардуулж 
байсан. 
Сангийн яам, Үндэсний татварын ерөнхий газар, гаалийн ерөнхий газар, Ашигт малтмалын газар, 
Газрын тосны газар, Нийгмийн даатгалын ерөнхий зэрэг байгууллагуудад дараахь шалтгааны улмаас 
“Дунд” гэсэн үнэлгээг өгсөн. Үүнд: 

 “Оюу толгой” ХХК-иас төлсөн хөрөнгө оруулалтын гэрээний урьдчилгаа төлбөрийг тодруулах 
зорилгоор илгээсэн албан бичгийн хариуг Сангийн яам нь ихээхэн чирэгдэл болсоны эцэст 
гаргаж өгсөн. Албан бичиг эргээд хугацаатай гэдгийг үл ойшоож хандаж байсан. 

 Үндэсний татварын ерөнхий газар нь анхны нэгтгэл тайланг бэлтгэхдээ “Торгууль” хэсэгт 
иргэдээс суутгасан татвар, ус, рашаан ашигласны төлбөр, ЗБҮӨАТатвар, түгээмэл тархацтай 
ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр зэрэг татвар, төлбөрийн дүнг “Торгууль бусад” гэсэн 
утгаар бөөн дүнгээр тусгаж ирүүлсэн. Анхнаасаа зөв дүн нэгтгээгүйгээс торгуулийн дүнг 
тохируулах гэж МХЕГ, СЯ-ны Төрийн сангийн орлогын хэлтэс зэрэг байгууллагууд руу дахин 
дахин хандаж ихээхэн чирэгдэл болсон. 

 Гаалийн ерөнхий газар нь мэдээллийг дэлгэрэнгүй задаргаагаар ирүүлэхгүй, мөн цаг хугацаанд 
ач холбогдол өгөхгүй, цаг алдуулж, нилээд чирэгдэл учрууллаа. 
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 Ашигт малтмалын газар нь мэдээллийг гүйцэд гаргаж өгөөгүйг эс тооцвол өмнөх жилүүдтэй 
харьцуулахад ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг 
ам.доллароор биш төгрөгөөр тайлагнасан, мөн цаг хугацаанд ач холбогдол өгч ажилласаныг 
тэмдэглэх хэрэгтэй. 

 Газрын тосны газар нь цаг хугацаанд ач холбогдол өгөхгүй. Мөн л дахин дахин шаардуулж, цаг 
хугацаа алдуулж байлаа. 
 

МХЕГ-т дараахь шалтгааны улмаас “Муу” гэсэн үнэлгээг өгсөн. Үүнд: 
 МХЕГ-аас мэдээлэл гаргуулж авахаар олон хоног ажилласан боловч ямар ч мэдээлэл гаргаж 

өгөлгүй олон хоног ажил алдуулсаны эцэст СЯ-ны төрийн сангийн газрын торгууль шийтгэврийн 
орлогын дансны хуулганаас шүүлгэх нь зүйтэй гэсэн хариу ирүүлсэн. Цаг хугацаанд ач 
холбогдол өгөхгүй, ихээхэн хүнд сурталтай хандсан.  
Бүх оролцогчдын нээлттэй байдлын талаарх хураангуйг (Хавсралт Ё)-д, хариу ирүүлэлтийг 
(Хавсралт Ж)-д харуулав.  
 

7.9 Төр, засгийн байгууллагуудад үзүүлсэн хандив, дэмжлэг  

Компаниудын зүгээс яам, агентлагт 2,725.0 сая төгрөгийн хандив, дэмжлэг өгсөн, яам агентлагууд 50.1 
сая төгрөгийн хандив, дэмжлэг хүлээн авсан гэж тайлагнасан ба анхны зөрүү нь 2,674.9 сая төгрөг 
болсон. Төр, засгийн байгууллагуудаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 2,838.3 сая төгрөгийн тохируулга 
хийсний дараа 876.1 мянган төгрөгийн хандив шийдэгдээгүй үлдэж байна.  
 
Компаниудаас Төр, засгийн байгууллагад үзүүлсэн  хандив, дэмжлэг 

 

д/д 

Хандив 
авсан 

байгууллагуу
дын нэр 

Залруулагдсан байдал Шийдээ-
гүй 

үлдсэн 
зөрүү 

  

Хандив үзүүлсэн 
компанийн нэр  Тайлбар  

ЗГ Компани 

1 Ерөнхийлөгчий
н тамгын газар 122,441.0 122,441.0 - 

Монголын алт МАК, Энержи 
ресурс, Эрдэнэт үйлдвэр-3 
компани 

Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 12 сарын 5-
нд ирсэн. Олон дахин утсаар 
шаардуулж нилээд чирэгдэл 
болж байсан. 

2 ЗГ-ын хэрэг 
эрхлэх газар 13,094.2 13,094.2 - 

Айвенхоу майнз инк 
монголиа /Оюу толгой/-1 
компани 

Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 11 сарын 
28-нд ирсэн. 

3 
Гадаад 
харилцааны 
яам 

25,000.0 25,000.0 - Эрдэнэт үйлдвэр-1 компани 
Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 12 сарын 
01-нд ирсэн. 

4 
Лондон дох 
МУ-ын ЭСЯ 838.8 838.8 - Эрдэнэт үйлдвэр-1 компани 

Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 12 сарын 
16-нд ирсэн. Олон дахин утсаар 
шаардуулж нилээд чирэгдэл 
болж байсан. 

5 

 
ОХУ-д суугаа 
МУ-ын ЭСЯ 
 
 

3,615.4 3,615.4 - Эрдэнэт үйлдвэр-1 компани 
Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 11 сарын 
25-нд ирсэн. 

6 АМГ 22,500.6 22,500.6 - 

Бороо гоулд, Хүннү 
ресорсез, Чинхуа МАК 
гарийн сухайт, Шинь Шинь-
4 компани 

Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 2012 оны 1 
сарын 5-нд ирсэн. 

7 ГТГ 62,468.6 62,468.6 - 

Гоби энержи партнерс, 
Доншен газрын тос, Петро 
чайна дачин тамсаг, 
Сансарын геологи хайгуул, 
Шейман, Эн Пи Ай-6 
компани 

Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 11 сарын 
30-нд ирсэн. 

8 ХХҮГ 765,719.5 765,719.5 - 
Айвенхоу майнз инк 
монголиа /Оюу толгой/, 
Шанлун-2 компани 

Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 11 сарын 
28-нд ирсэн. 

9 

Мэргэжлийн 
боловсрол 
сургалтын 
газар 

894,080.1 894,080.1 - 
Айвенхоу майнз инк 
монголиа /Оюу толгой/-1 
компани 

Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 12 сарын 
06-нд ирсэн. 

10 
Онцгой 
байдлын 
ерөнхий газар 

17,000.0 17,000.0 - Мон полимет, Шивээ-Овоо, 
Шижир алт-3 компани 

Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 11 сарын 
30-нд ирсэн. 

11 
Хилийн 
цэргийн 
ерөнхий гзар 

14,550.0 14,550.0 - 
Энержи ресурс, Эрдэнэт 
үйлдвэр, Сентерра гоулд-3 
компани 

Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 11 сарын 
25-нд ирсэн. 
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Компаниудаас Төр, засгийн байгууллагад үзүүлсэн  хандив, дэмжлэг 
 

д/д 

Хандив 
авсан 

байгууллагуу
дын нэр 

Залруулагдсан байдал Шийдээ-
гүй 

үлдсэн 
зөрүү 

  

Хандив үзүүлсэн 
компанийн нэр  Тайлбар  

ЗГ Компани 

12 СХЗГазар 31,000.0 31,000.0 - АУМ, Бороо гоулд, Гацуурт, 
Мондулаан трейд-4 компани 

Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 11 сарын 
25-нд ирсэн. 

13 Тагнуулын 
ерөнхий газар 3,000.0 3,000.0 - Монголын алт МАК-1 

компани 

Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 11 сарын 
28-нд ирсэн. 

14 ГИХАЭГ 9,282.0 9,282.0 - 
Анхай-Интернейшнл, Царйт 
минерал, Эмээлт майнз, 
Энержи ресурс-4 компани 

Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 11 сарын 
28-нд ирсэн. 

15 ЭБЭХЯ 12,489.0 12,489.0 - Саусгоби сэндс -1 компани 
Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 11 сарын 
29-нд ирсэн. 

16 
Хүүхэд асран 
хүмүүжүүлэх 
төв 

1,800.0 1,800.0 - Кожеговь-1 компани 
Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 11 сарын 
28-нд ирсэн. 

17 ШШҮТөв 5,000.0 5,000.0 - Эрдэнэт үйлдвэр-1 компани 
Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 12 сарын 
06-нд ирсэн. 

18 ЭНЭШҮТөв 2,734.9 2,734.9 - Кожеговь-1 компани 
Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 11 сарын 
28-нд ирсэн. 

19 

Гаалийн хороо 
/Гашуун 
сухайт, 
сайншанд/ 

67,523.0 67,523.0 - Энержи ресурс-1 компани 
Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 12 сарын 
15-нд ирсэн. 

20 Жуковын 
музей 1,322.0 1,322.0 - Монголросцветмет-1 

компани 

Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 11 сарын 
21-нд ирсэн. 

21 МОНҮТелевиз 5,000.0 5,000.0 - Эрдэнэт үйлдвэр-1 компани 
Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 11 сарын 
29-нд ирсэн. 

22 МХЕГ 8,426.4 8,426.4 - Бороо гоулд-1 компани 
Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 11 сарын 
28-нд ирсэн. 

23 Баянгол 
дүүргийн ЗДТГ 

300.0 300.0 - Шанлун-1 компани 
Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 11 сарын 
29-нд ирсэн. 

24 Баянгол 
дүүргийн НДХ  600.0 (600.0) Шанлун-1 компани 

Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 11 сарын 
28-нд ирсэн. 

25 БЗД НДХэлтэс 200.0 200.0 - Вестерн проспектор 
монголия-1 компани 

Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 11 сарын 
28-нд ирсэн. 

26 
БЗД Онцгой 
байдлын 
хэлтэс 

830.0 830.0 - Мон дулаан трейд ХХК 
Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 11 сарын 
28-нд ирсэн. 

27 БЗД татварын 
хэлтэс 1,000.0 1,000.0 - Тунсинь-1 компани 

Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 12 сарын 
16-нд ирсэн. 

28 
БЗД-ийн 
цагдаагийн 
хэлтэс 

1,966.8 1,966.8 - 
Монголын алт МАК-1 
компани 

Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 12 
сарын16-нд ирсэн. 

30 СБД-ийн 
НДХэлтэс 1,900.0 1,900.0 - Доншен газрын тос-1 

компани 

Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 11 сарын 
29-нд ирсэн. 

34 СХД НДХэлтэс 100.0 100.0 - Гацуурт-1 компани 
Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 11 сарын 
28-нд ирсэн. 

35 СХД ЭМНэгдэл 5,000.0 5,000.0 - Гацуурт-1 компани 
Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 11 сарын 
28-нд ирсэн. 

36 Хан-уул 
дүүргийн ЗДТГ  276.1 (276.1) Гоби энержи партнерс-1 

компани 

Албан бичиг 11 сарын 21-нд 
хүргэж өгсөн. Хариу 11 сарын 
28-нд ирсэн. 

  Дүн 2,100,182.3 2,101,058.4 (876.1)     
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Компаниудаас орон нутгийн байгууллагад үзүүлсэн хандив, дэмжлаг  
       

д/д 
Хандив 
авсан 

аймгууд 

Залруулагдсан байдал 

Шийдээ-
гүй 

үлдсэн 
зөрүү 

Хандив үзүүлсэн 
компанийн нэр 

  

Тайлбар 
  

ЗГ Компани   

1 Архангай  6,200.0 6,200.0 - Бумбат ресорсес, Бэрэн майнинг-2 
компани 

Албан бичиг 11 сарын 19-нд 
илгээсэн. Хариу 11 сарын 28-
нд ирсэн. 

2 Баян-Өлгий  11,000.0 11,000.0 - Алтайн хүдэр, Эрдэнэ жас-2 
компани 

Албан бичиг 11 сарын 19-нд 
илгээсэн. Хариу 11 сарын 24-
нд ирсэн. 

3 Баянхонгор  339,973.8 339,973.8 - 

Андын тэмүүлэл, Гоби коул энд 
энержи, Жамп-алт, Жи энд Юу 
Голд, Их монгол майнинг, 
Монголросцветмет, Ододгоулд, 
Ханшижир, Эрдэнэ жас-9 компани 

Албан бичиг 11 сарын 19-нд 
илгээсэн. Хариу 11 сарын 28-
нд ирсэн. 

4 Булган  53,462.0 53,462.0 - 
Өрмөн уул, Мондулаан трейд,  
Пибоди винсвэй ресорсез , Эрдэнэт 
үйлдвэр-4 компани 

Албан бичиг 11 сарын 19-нд 
илгээсэн. Хариу 11 сарын 28-
нд ирсэн. 

5 Говь-Алтай  201,035.0 201,035.0 - 
Алтайн хүдэр, Гацуурт, Гоби коул 
энд энержи, Монголын алт МАК-4 
компани 

Албан бичиг 11 сарын 19-нд 
илгээсэн. Хариу 11 сарын 28-
нд ирсэн. 

6 Говьсүмбэр  62,878.0 62,878.0 - Говьгео, Шейман, Шивээ-Овоо-3 
компани 

Албан бичиг 11 сарын 19-нд 
илгээсэн. Хариу 12 сарын 01-
нд ирсэн. 

7 Дархан-Уул  10,198.0 10,198.0 - Монгол-Алт, Шарын гол, Эрэл-3 
компани  

Албан бичиг 11 сарын 19-нд 
илгээсэн. Хариу 11 сарын 29-
нд ирсэн. 

8 Дорноговь  728,725.7 728,725.7 - 

Бороот гоулд, Бэрх ресорсиз, Гоби 
энержи партнерс, Доншен газрын 
тос, Зараяа холдингс, Их монгол 
майнинг, Кожеговь, Коммод, 
МГМК, Монголын алт МАК, 
Монголросцветмет, Пибоди 
винсвэй ресорсез, Тефис майнинг, 
Цайрт минерал, Эрдэнэт үйлдвэр-
15 компани 

Албан бичиг 11 сарын 19-нд 
илгээсэн. Хариу 12 сарын 02-
нд ирсэн. Олон дахин утсаар 
шаардуулсаны эцэст хариу 
өгсөн. 

9 Дорнод  210,924.5 211,474.7 (550.2) 

Адуунчулуун, Дун-Эрдэнэ,Жамп-
алт,  Их монгол майнинг, 
Монголын алт МАК, Петро матад, 
Петро чайна дачин тамсаг, 
Сентерра гоулд, Хөөсгөл, Шанлун, 
Шинь Шинь, Эмээлт майнз, Эн Пи 
Ай, Эрдэнэ жас--15 компани 

Албан бичиг 11 сарын 19-нд 
илгээсэн. Хариу 12 сарын 14-
нд ирсэн. Олон дахин утсаар 
шаардаж, нилээд чирэгдэл 
учруулж байсан. 

10 Дундговь  8,950.0 9,150.0 (200.0) 

Адил-Оч, Гоби коул энд энержи, 
Голден погада, Их монгол майнинг 
, Монголросцветмет, Түмэн-Анд-6 
компани 

Албан бичиг 11 сарын 19-нд 
илгээсэн. Хариу 11 сарын 29-
нд ирсэн. 

11 Завхан  170,914.9 170,914.9 - Баян айраг эксплорэйшн, 
Монголын алт МАК-1 компани 

Албан бичиг 11 сарын 19-нд 
илгээсэн. Хариу 11 сарын 25-
нд ирсэн. 

12 Орхон  2,695,741.7 2,695,741.7 - Эрдэнэт үйлдвэр-1 компани 

Албан бичиг 11 сарын 19-нд 
илгээсэн. Хариу 12 сарын 14-
нд ирсэн. Олон дахин утсаар 
шаардсан. 

13 Өвөрхангай  294,890.0 294,890.0 - 

Агит хангай, АУМ, Гацуурт, 
Капкорп, Пибоди винсвэй 
ресорсез, Эрдэнэт үйлдвэр-6 
компани 

Албан бичиг 11 сарын 19-нд 
илгээсэн. Хариу 11 сарын 25-
нд ирсэн. 

14 

 
 
 
 
 
 
Өмнөговь  
 
 
 
 
 

2,500,792.6 2,502,292.6 (1,500.0) 

АГМ майнинг, Айвенхоу майз инк 
монголиа /Оюу толгой/, Брэйвхарт 
ресорсиз, Дун юань,  Зон Хэн Юу 
Тиан , Их монгол майнинг , Кью 
Жи Экс Монгол, Монголын алт 
МАК, Олон овоот гоулд, ОНТРЭ, 
Пибоди винсвэй ресорсез, 
Саусгоби сэндс, Таван толгой,  
Хангад-эксплорэйшн, Чинхуа МАК 
нарийн сухайт, Энержи ресурс-16 
компани 

Албан бичиг 11 сарын 19-нд 
илгээсэн. Хариу 11 сарын 25-
наас 12 сарын 14-нд ирсэн. 

15 Сүхбаатар  308,816.0 308,816.0 - 

Андын илч, Баян эрч, Гаррисон-
Азия, Петро чайна дачин тамсаг , 
Сентерра гоулд , Цайрт минерал, 
Эрвэн хүдэр-7 компани 

Албан бичиг 11 сарын 19-нд 
илгээсэн. Хариу 12 сарын 01-
нд мэдээлэл хагас ирсэн. 
Дахин хандсан байгаа. 

16 Сэлэнгэ  1,312,942.4 1,312,942.4 - Бүүргэнт, Болд төмөр ерөө гол, 
Бороо гоулд, Гацуурт, Их монгол 

Албан бичиг 11 сарын 19-нд 
илгээсэн. Хариу 12 сарын 05-
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Компаниудаас орон нутгийн байгууллагад үзүүлсэн хандив, дэмжлаг  
       

д/д 
Хандив 
авсан 

аймгууд 

Залруулагдсан байдал 

Шийдээ-
гүй 

үлдсэн 
зөрүү 

Хандив үзүүлсэн 
компанийн нэр 

  

Тайлбар 
  

ЗГ Компани   
майнинг , Сентерра гоулд 
монголиа, Хурай, Шижир талст, 
Эрдэс холдинг-9 компани 

нд ирсэн. 

17 Төв  303,831.0 303,831.0 - 

Анхай-Интернейшнл, Буд-инвест, 
Булгангангат, Гацуурт, Гүнбилэг 
трейд, Өррмөн уул, Тэн хун, 
Жотойн бажууна, Заамарын их 
алт, Илтгоулд, Мон полимет, 
Монрос пром уголь, Монгол чех 
металл, Мон дулаан трейд, Ноён 
гари, Уян ган, ХОТУ, Таац мөрөн, 
Шейман, Шижир алт, Эрдэнэ жас-
21 компани 

Албан бичиг 11 сарын 19-нд 
илгээсэн. Хариу 12 сарын 01-
нд ирсэн. 

18 Увс  150,232.0 150,832.0 (600.0) 

Голден крос, Дацан трейд, Их 
монгол майнинг, 
Монголросцветмет, Хар 
тарвагатай, Эрдэнэт үйлдвэр-6 
компани 

Албан бичиг 11 сарын 19-нд 
илгээсэн. Хариу 12 сарын 02-
нд ирсэн. 

19 Ховд  1,700.0 1,700.0 - Брэйвхарт ресорсиз, Лон Шэнда-2 
компани 

Албан бичиг 11 сарын 19-нд 
илгээсэн. Хариу 12 сарын 09-
нд ирсэн. Олон дахин утсаар 
шаардуулж чирэгдэл учруулж 
байсан. 

20 Хөвсгөл  52,278.0 52,278.0 - Могойн гол, Мон ажнай, Эрдэнэт 
үйлдвэр-3 компани 

Албан бичиг 11 сарын 19-нд 
илгээсэн. Хариу 12 сарын 01-
нд ирсэн. Олон дахин утсаар 
шаардуулж чирэгдэл учруулж 
байсан. 

21 Хэнтий 33,160.5 33,160.5 - 

Бэрх-Уул, Гео-Эрэл, Дацан трейд,  
Их монгол майнинг, 
Монголросцветмет, Нордвинд, 
Тунсинь, Шейман-8 компани  

Албан бичиг 11 сарын 19-нд 
илгээсэн. Хариу 11 сарын 25-
нд ирсэн. 

22 Багануур 103,600.0 103,600.0 - Багануур-1 компани 

Компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл өгөөгүй учраас 
Хандив авсан байгууллага 
тодорхойгүй байна. 

  Аймгийн 
дүн 9,562,246.1 9,565,096.3 (2,850.2)     

  Нийт  11,662,428.4 11,666,154.7 (3,726.3)     
 
7.10 Ханбогд суманд үзүүлсэн хандив, дэмжлэг 

Компаниудын зүгээс анхны тайландаа орон нутгийн ЗДТГ болон иргэдэд 302.3 сая төгрөгийн хандив, 
дэмжлэг өгсөн, орон нутгийн ЗДТГ нь 291.0 сая төгрөгийн хандив, дэмжлэг хүлээн авсан гэж тусгасан ба 
анхны зөрүү нь 11.3 сая төгрөг болсон байна. Орон нутагт албан томилолтоор очиж ажилласнаар 
компаниас үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийг бодитоор үзэж баримтжуулахын зэрэгцээ үүсээд байсан 11.3 
сая төгрөгийн зөрүүг шийдвэрлэсэн.  
Орон нутагт албан томилолтоор ажиллах явцад компаниуд нь сумын засаг захиргааны болон төсвийн 
байгууллагууд, айл өрхөд ашиглаж байсан буюу ашиглалтын хугацаа нь дууссан тавилга, эд хогшил, 
компьютер дагалдах хэрэгслийг дуртай үнээрээ хандив нэрээр өгдөг байна. “Айвенхоу майнз инк 
монголиа” /Оюу толгой/ ХХК-иас тус сумын Хан дизель ОНӨААТҮГ-т өгсөн 242.9 сая төгрөгийн дизель 
түлшийг эс тооцвол сум орон нутгийн хөгжилд бодлогын чанартай бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэн 
зүйл байхгүй байна. Компаниудаас үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн ихэнх нь баяр наадам, овоо тахилгын 
арга хэмжээг санхүүжүүлсэн байна. Мөн “Айвенхоу майнз инк монголиа” /Оюу толгой/ ХХК-ийн ухсан 
нүхэнд орж үхсэн тэмээний нөхөн төлбөрийг хандив мэтээр тусгасан байна. Уг төлбөр нь хандив биш 
учраас 2 талаас хасч залруулсан. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт И-с харна уу) 

7.11 Цогтцэций суманд үзүүлсэн хандив, дэмжлэг 

Компаниудын зүгээс анхны тайландаа орон нутгийн ЗДТГ болон иргэдэд 429.7 сая төгрөгийн хандив, 
дэмжлэг өгсөн, орон нутгийн ЗДТГ нь 431.1 сая төгрөгийн хандив, дэмжлэг хүлээн авсан гэж тусгасан ба 
анхны зөрүү нь 1.4 сая төгрөг болсон байна. Орон нутагт албан томилолтоор очиж ажилласнаар 
компаниас үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийг бодитоор үзэж баримтжуулахын зэрэгцээ үүсээд байсан 1.4 сая 
төгрөгийн зөрүүг шийдвэрлэсэн.  
Тус суманд “Энержи ресурс” ХХК нь “Айвенхоу майнз инк монголиа” /Оюу толгой/ ХХК-ийг бодоход 
өгсөн хандив, дэмжлэг нь харьцангуй бодитой байна. Тухайлбал: Сумын эмнэлэгт УАЗ-Пургон 
автомашин авч өгсөн, гудамжны гэрэлтүүлэг шинээр тавьсан, хүүхдийн тоглоомын гадна талбай 
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тохижуулсан, цэцэрлэгт зөөлөн тоглоом авч өгсөн, сургуульд лингфони кабинет тохижуулж, тоног 
төхөөрөмж авч өгсөн гэх мэт. 
Эндээс дүгнэхэд гадны хөрөнгө оруулалттай биш, монголын компаниуд аливаа зүйлд өөриймсөг хандаж 
байгаа нь харагдаж байна. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт И-с харна уу) 
 
 
8. АСУУДЛУУД 

8.1 Орхигдсон орлого/төлбөр 

“Оюу толгой” ХХК-ийн 50 сая ам.долларын буюу 68.4 тэрбум төгрөгийн төлбөрийг ЗГ болон компани аль 
аль нь анхны тайландаа тусгаагүй байсан. Уг төлбөр нь Үндэсний зөвлөлөөс баталсан 50 сая төгрөгийн 
босгоос хэтэрсэн материаллаг төлбөр бөгөөд 2010 оны нэгтгэлийн тайлангийн маягтанд “Засгийн 
газрын орлого буюу бусад орлого” гэсэн хэсэгт орох ёстой дүн юм. 
 
“Оюу толгой” ХХК нь хөрөнгө оруулалтын гэрээний урьдчилгаа хэлбэрээр Сангийн яаманд 2010 оны 4 
дүгээр сарын 7-нд 50 сая ам.доллар буюу 68.4 тэрбум төгрөгийн төлбөрийг шилжүүлсэн тухайгаа 
нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэн, Засгийн Газар нь Сангийн сайдын 
2011 оны 11 дүгээр сарын 16-ний өдрийн З-214680 тоот албан бичгээр 2010 оны 4 дүгээр сарын 8-нд 
өрийн бичгийн 3332416 тоот долларын харилцах дансанд хүлээн авсанаа, уг харилцах дансны хуулгыг 
хавсарган ирүүлсэн тул 2 талд нэмж тайлангийн нэгтгэлд хамрууллаа. 
 
8.2 Нэгтгэлд хамааралгүй компанийг хамруулсан талаар 

Зочид буудал, түрээс, худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг, олборлох үйл ажиллагаа 
явуулдаггүй “Одод” ХХК, 2006 онд лиценз нь цуцлагдсан ба одоо хатуу хучилттай болон, хайрган 
хучилттай зам, төмөр бетон, ган төмөр, модон гүүр барих, засварлах зэрэг үйл ажиллагаа эрхэлдэг 
“Хотын зам” ХХК, Үл хөдлөх хөрөнгө, дэд бүтцийн салбаруудад хөрөнгө оруулалт хийх чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулж буй “Монголиа девелопмент ресорсиз” ХХК, жонш худалдан авч баяжуулах үйл 
ажиллагаа эрхэлж буй “Кевин инвест” ХХК, геофизизийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг “Говиекс” ХХК-иудыг 
2010 оны нэгтгэл тайланд хамруулсан байна. Мөн “Таац мөрөн” ХХК нь “Хүдэр эрдэнэ” ХХК-ийн лиценз 
дээр олборлолт хийдэг компани байна. 
 
Олборлох болон хайгуулын үйл ажиллагаа явуулдаггүй компаниудыг энэ нэгтгэл тайланд 
хамруулсанаар тайлангийн ажил хийж буй аудиторуудад ч, компанийханд ч хүндрэл учруулж байна. 
Компаниуд руу ОҮИТБС-ын нэгтгэл тайланд хамрагдсан байна гээд хандахаар манай компани олборлох 
үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаггүй үйл ажиллагааны чиглэл өөр, тийм учраас та нарын хүссэн 
мэдээллийг гаргаж өгөхөөс татгалзаж байна гэсэн хариу өгч байсан ч нэгтгэл тайланг гүйцэтгэж буй 
багийн зүгээс дээрхи компаниудаас холбогдох тоо мэдээ, тайлбарыг албан бичгийн хамт авч чадсан юм.  
Энэ нь нэгтгэл тайлангийн ажлын, гэрээний хугацаа богино, хийх ажлын цар хүрээ их байгаа 
тохиолдолд цаг хугацаа алдуулсан, хүндрэл, чирэгдэл учруулсан үйл явдал болж байлаа. 
“Ди Кю И Интернэйшнл Монгол” ХХК нь ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэггүй 
бөгөөд газрын тосны компаниудад туслан гүйцэтгэгчээр хамтран ажилладаг тухайгаа 2011 оны 
10 дугаар сарын 19-ний өдрийн 126 тоот албан бичгээр ирүүлсэн. Тухайн компани нь дэлгэрэнгүй 
мэдээллээ гаргаж өгөхгүй ихээхэн цаг хугацаа их алдуулж байлаа. 
 
8.3 Төрийн байгууллагын ажлын хариуцлагын талаар 

Мөн Баянгол дүүргийн Татварын хэлтэст бүртгэлтэй нэг ижил регистрийн дугаартай барилга угсралт, 
засварын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг “Жаргалант минерал”, уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулдаг 
“Тэн хун” зэрэг компаниуд нэгтгэл тайланд хамрагдсан байна. Аудитын багийн зүгээс “Жаргалант 
минерал” ХХК-ийн хаяг байршил, утасны дугаарыг ҮТЕГ-аас авахад “Тэн хун” ХХК-ийнх, татвар, төлбөр, 
хураамж нь “Тэн хун” ХХК-иас төлсөн дүн байсан. Зөвхөн энэ компаниас мэдээлэл авах албан бичгийг 
хүргэхийн тулд “Тэн хун” ХХК-ийн нягтлан бодогчийг залхтал “Жаргалант минерал” ХХК-ийг асууж түвэг 
учруулсаны эцэст ҮТЕГ-т дахин хандаж компанийн нэрийг солиод “Тэн хун” ХХК-ийг нэгтгэл тайланд 
хамруулах болсон. Эндээс харахад улсын бүртгэл болон тайланг нэгтгэж байгаа төрийн 
байгууллагуудын ажлын хариуцлага ямар хэмжээнд байгаа нь тодорхой байна. 
 
Анхны нэгтгэлд ЗГ талд 13.8 тэрбум төгрөгийн торгуулийн дүн тусгагдсан ба 9.8 тэрбум төгрөгийн 
анхны зөрүүг үүсгэсэн. Уг зөрүүг шийдвэрлэх зорилгоор компани тус бүрээр зөрүүтэй дүнг хавсралтаар 
гаргаж МХЕГ-т албан бичгийн хамт хүргүүлсэн боловч тус байгууллага нь өөрийн эрх мэдлийн хэмжээнд 
тавьдаг торгуулийн дүнг ч тодорхойлж чадалгүй Төрийн сангийн 900000602 тоот данс нь Сангийн 
яаманд байршдаг төсвийн нэгдсэн данс тул түүний эх баримтыг манай байгууллага үзэх боломжгүй юм, 
иймд Сангийн яаманд ханд гэсэн хариуг ирүүлсэн. Энэ дагуу Төрийн сангийн “Торгууль шийтгэвэр”-ийн 
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орлогын данснаас торгуулийн дүнг тодруулах зорилгоор СЯ-ны Төрийн сангийн газарт хандахад бас л 
торгуулийн дүн тодорхойлогдоогүй тул дахин ҮТЕГ-т анх нэгтгэхдээ торгуулийн дүнг хаанаас ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэсэн бэ? уг эх сурвалжийг нь тодорхойлж өгнө үү гэж дахин хандсан. Энэ удаад ҮТЕГ 
нь ОҮИТБС-ын тайлангийн нэгтгэлийн ажлыг хөнгөвчлөх зорилгоор ОҮИТБС-ын тайлан гаргаж байгаа 
аж ахуйн нэгжүүдийн татвар төлөлтийн түүвэр судалгааг татвар төлөгчийн программд нэмж хийлгэн 
ААНОАТ, НӨАТ, ЗБҮӨАТ, АМНАТ, АТӨЯХАТ, ҮХЭХАТ, ХХОАТ зэргийг нэрээр нь, бусад (Иргэдээс 
суутгасан татвар, ус, рашаан ашигласны төлбөр, АМНАТ, түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр, бууны татвар, үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдан борлуулсаны татвар) татвар, төлбөр, 
хураамжийг “Торгууль бусад” гэж оруулсан байна гээд торгуулийн дүнг тодорхойлж өгсөн. Эдгээр 
татвар, төлбөр, хураамжийн дүн анхны нэгтгэлд давхар тусгагдаж зөрүү үүсгэсэн ба нэг байгууллагын 
ажлын хариуцлагаас шалтгаалсан алдаанаас болж хэд хэдэн байгууллагад хандан цаг хугацаа алдаж 
чирэгдэл болж байна. Эндээс Төр, засгийн байгууллагын ажилтнуудын ажилдаа хандах хандлага, 
ажлын сахилга хариуцлага ямар байгаа нь харагдаж байна. 
 

8.4 Хураамж үйлчилгээний шимтгэл зөрүү үүсгэсээр байгаа талаар 

Хураамж үйлчилгээний хөлсөнд ЗГ талаас огт мэдээлэл нэгтгэгдэхгүй, мэдээлэл нэгтгэх тайлагнах 
механизм нь тодорхойгүй байгаа зэргээс энд үүссэн зөрүүг шийдвэрлэх ямарч боломжгүй байна. 
Компаниуд ихэвчлэн анх тайлагнасанаас дахин ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ улам ихээр нэмж 
ирүүлж байгаа нь зөрүүг улам нэмэгдүүлж байна. Энэ нь ихэвчлэн материаллаг бус дүнтэй бөгөөд 
хураамж шимтгэл төлсөн байгууллагууд нь улсын хэмжээнд тархан байрласан байгаа нь ЗГ талаас уг 
дүнг олж тохируулахад хүндрэлтэй, цаг хугацаа их шаардагдахаар байна. Хэдийгээр материаллаг 
дүнгүүдийг баталгаажуулахаар албан тоот явуулсан боловч тухайн газруудаас хариу ирүүлэхгүй, 
ирүүлсэн мэдээллүүд нь энэхүү ажлын шаардлагыг хангахгүй зэрэг нь зөрүүг шийдвэрлэхэд ихээхэн 
хүндрэл учруулж байна. 
 
8.5 Компаниудын мэдээлэл дутмаг байгаа талаар 

ҮТЕГ нь компани үүсгэн байгуулагдах үедээ АМГ нь ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрөл олгосон үедээ л хуулийн этгээдийн хувийн хэрэг нээж компанийн хаяг байршил, 
удирдлагын мэдээллийг авсанаас хойш дахин шинэчлэл хийгээгүй нь харагдаж байна. Мэдээллийг 
жилээс жилд шинэчлэн сайжруулаагүйгээс нэгтгэл тайланд хамрагдсан 150 компанийн бараг 50 хувийнх 
нь хаяг байршил, захирал, нягтлан бодогчийг тодруулах гэж бүх төрлийн лавлах, вэб хуудас, АМГ, 
харъяа дүүргийн болон орон нутгийн татварын хэлтэс, ЗДТГ байгууллагуудаас асууж тодруулах зэргээр 
цаг хугацаа их алдагдуулсан. Ялангуяа хайгуулын компаниудын удирдлагын мэдээлэл тодорхой бус, 
жил жилд нягтлан бодогч нь солигдож, хаяг, байршил нь өөрчлөгдөж байдаг нь компаниудаас 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүссэн албан бичиг хүргэж өгөх явцад мэдрэгдэж байлаа. 
 
Тухайлбал: “ЗБАА” ХХК нь АМГ-аас ирүүлсэн мэдээллээр Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл, Дорнод аймгийн 
Матад, Өмнөговь аймгийн Манлай зэрэг сумдад хайгуулын лиценз эзэмшдэг байна. Лиценз эзэмшиж буй 
эдгээр бүх сумдын Засаг дарга, байгаль орчны байцаагчтай утсаар холбогдож захирлын утасны хэд 
хэдэн дугаарыг авсан боловч утас нь холбогдогдохгүй, мөн зарим утасны дугаарын эзэмшигч нь 
өөрчлөгдсөн байх юм. Эцэст нь Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэстэй харьцдаг учраас “ЗБАА” ХХК-
ийн захирал, нягтлан бодогчийн утасны дугаарыг тус компанийг хариуцсан татварын байцаагчаас 
тодруулахад “бид татвараа хугацаанд нь төлдөг, тайлангаа хугацаанд гаргаж өгдөг компанийн араас 
заавал утасдах, компанийн мэдээллийг ч шинэчлэх шаардлагагүй байдаг, тийм болохоор би мэдэхгүй 
гэсэн хариу өгч биднийг мухардалд оруулж байх жишээтэй. 
 
8.6 Тайлан гаргахад хойрго ханддаг байдал 

ОҮИТБС-ын нэгтгэл тайлангийн ажил эхлээд компаниуд руу зөрүүтэй дүнг тодруулах зорилгоор албан 
бичиг хүргэх явцад компаниудын нягтлан бодогчтой уулзаж, уулзалтын тэмдэглэл хөтөлж, эргээд 
нягтлан бодогчтой харьцаж ажлыг богино хугацаанд чанартай хийж гүйцэтгэхийн тулд утасны дугаарыг 
нь авах гэхэд утасны дугаар авчихаараа дахин дахин яриад ажил хийлгэхгүй ядаргаатай байдаг гээд 
утасны дугаараа өгөхгүй, мөн ажил ихтэй учир та нартай дахин дахин харьцаж чадахгүй гэж уурлаж, 
уцаарлаж хандах юм. Өгсөн албан бичгийнхээ хариуг авах хүсэлт тавихад, өөрсдөө манай компанийг 
сонгож оруулчихаад бидний ажилд түвэг учруулаад байдаг нь ямар учиртай юм бэ гэсэн тайлбар өгч 
байна. 

Компаниудаас өгсөн хандив дэмжлэг, хураамж үйлчилгээний хөлсний дүнг баталгаажуулах зорилгоор 
яам, агентлаг болон томоохон төсвийн байгууллагууд руу албан бичиг хүргүүлэхэд эдгээр 
байгууллагууд нь хариу өгөх тал дээр хариуцлагагүй, хойрго хандаж, маш их хүнд суртал гаргаж хандах 
юм.   
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Тухайлбал: Мэдээлэл авахыг хүссэн албан бичиг нь буцах хугацаатай гэдэгт ач холбогдол өгөхгүй 
байгаагаас гадна, өөрийн нягтлан бодох бүртгэлд тусгагдсан эсэхийг шүүж үзэхээс төвөгшөөж, манай 
байгууллага хандив, дэмжлэг аваагүй эсвэл хураамж үйлчилгээний хөлс манай дансанд төвлөрөөгүй 
байна гэсэн хариуг нилээд олон удаа шаардуулсаны эцэст өгдөг. Иймд үүнтэй холбоотой үүссэн зөрүүг 
шийдвэрлэх үүднээс холбогдох компаниуд руу хандаж, анхан шатны баримтыг хувилуулан авч, нөгөө 
байгууллагад нь хувийг явуулж дахин хандахад, өө манайх авсан байна гэж байх жишээтэй. 
 
8.7 Зөрүүг тодруулах, мэдээ авахад үүссэн хүндрэл бэрхшээл 

Компаниудын нягтлан бодогч нь солигдсон, шинээр орсон нягтлан бодогч нь өмнөх нягтлан бодогчийн 
хийсэн зүйлийг мэдэхгүй, гадаад явсан, хөдөө уурхай дээр байгаа, оффис нь эзгүй, өвчтэй байгаа, 
амралтаа авсан гэсэн хариу өгч тайлангаа ирүүлэхгүй цаг хугацаа ихээхэн алдуулж байсан. Тухайлбал: 
“Мон дулаан трейд” ХХК, “Монполимет” ХХК, “Ноён Гари” ХХК, “Андын элч” ХХК, “Говьгео”ХХК, 
“Гаррисон Азия”ХХК, “Монполимент” ХХК, “Үүрт гоулд” ХХК, “МЕС” ХХК ...гэх мэт. 
Мөн компаниуд нь өөрийн орон тооны нягтлан бодогчгүйн улмаас мэдээлэл авахад хүндрэлтэй байна. 
Тухайлбал: “Говиекс монголиа” ХХК, “Зүрийн булан” ХХК, “Урт хошуу” ХХК, “Хуади Куонеэ” ХХК, “Хунан 
Жинлэн” ХХК ...гэх мэт. 

Хангалтгүй мэдээлэл өгсөн компани руу дахин хандаж дэлгэрэнгүй мэдээлэл гаргаж өгөхийг хүсэхэд 
мэдээлэлээ өгөхгүй гэж байгаад, харин ч гаргаж өгсөн үүнээс илүү гаргаж өгч чадахгүй, мөн аудитын 
шалгалт орсон эсвэл татварын хяналт шалгалт хийлгэж байгаа гэх мэт шалтгаан тоочиж бидний ажилд 
түвэг ихээхэн учруулж байлаа.  

Тайлангийн нэгтгэлийн ажлыг ойлгохгүй, хариу өгөхөөс хүртэл татгалзаж байсан компаниуд ч бас 
байлаа. Тухайлбал: “Ти Ар Ай Эм Эм” ХХК нэг юм хийх гэхээрээ та нар энд тэндээс ийм юм авна гэх юм 
юунд хэрэгтэй ямар ажил хийгээд байгаа юм бэ бид өгч чадахгүй гэх мэтээр удаа дараа татгалзаж, 
ихээхэн цаг хугацаа, хүч хөдөлмөр зарцуулж байлаа. 
Ихэнх компаниуд хавсралт мэдээллээ дутуу өгч, дахин компаниуд руу шаардахад цаг хугацаа алдахаас 
гадна ажлын явц удааширж байна. 

Зарим нэгэн байгууллагаас хураамж, үйлчилгээний орлогын талаар мэдээлэл авах тухай албан бичиг 
илгээхэд, хариу мэдээлэл өгөхгүй цаг хугацаа алдах, байгууллагын нууц, гаргаж өгөхгүй гэсэн тайлбар 
тавих зэргээр хүндрэл учруулж байна. Тухайлбал: Геологийн төв лабротори, Тагнуулын ерөнхий газар 
гэх мэт.  
Орон нутаг руу хандаж мэдээлэл авахад зарим алслагдсан аймаг болон сумдууд нь цахилгаан эрчим 
хүчгүй, интернетэд холбогдоогүй, мөн сумдын төрийн сангийн мэргэжилтнүүд нь эзгүй сургалт 
семинарт явсан, мал тооллогын ажил давхцсан, аймгуудын ИТХ болж байсан зэрэг шалтгааны улмаас 
мэдээлэл цаг хугацаандаа ирэхгүй, ирсэн нь бүрэн гүйцэд биш дутуу ирж, дахин утас болон И-мэйлээр 
хандаж ихээхэн цаг хугацаа алдсан.  

Дорноговь аймаг мэдээллээ дутуу ирүүлсэн тул Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн даргад дахин хандахад 
манай аймаг санхүүчдийн баяраа тэмдэглэх гээд энэ ажлыг хийж байх завтай хүн алга гэж асар олон 
удаа цааргалсан учир аймгийн засаг даргатай нь холбогдож, мэдээлэл авах тухайгаа учирлан 
тайлбарлаж, ойлгуулсаны эцэст, холбогдох мэргэжилтэндээ үүрэг болгож, уг мэдээллийг яаралтай 
гаргаж өгөхийг хүсч ярьсаны эцэст бид арайхийж мэдээллээ гаргуулж авсан.  
Дорнод аймаг мөн энэ үеэр холбогдох хүмүүс нь бүгд Бээжин явсан, ажлыг орлон гүйцэтгэж буй 
ажилтан нь мэдэхгүй, надад ийм албан бичиг цохогдож ирээгүй би мэдэхгүй гэсэн хариулт өгч 
цааргалж, олон хоногоор цаг хугацаа алдуулж, арга буюу аймгийн засаг даргатай нь ярьж мэдээлэлээ 
гаргуулж авлаа. 
 
8.8 ОҮИТС-ын маягтын дагуу бэлтгэсэн тайлангийн мэдээлэл дутуу байгаа талаар 

Төр, засгийн байгууллагуудын болон компаниудын мэдээлэл ОҮИТБС-ын тайланд бүрэн гүйцэд, үнэн зөв 
тусгагдаагүйгээс нэгтгэл тайлангийн ажлын явцад тодруулж буй дэлгэрэнгүй мэдээлэлд нэмэгдэх буюу 
хасагдах үйл явцаас шалтгаалан өмнө хандсан байгууллага болон компани руу дахин хандахаас өөр 
аргагүй байдалд хүрч   байна. Эндээс дүгнэж үзэхэд: компаниуд нь олборлосон болон борлуулсан 
бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, борлуулалтын орлогыг бүрэн гүйцэд нягтлан бодох бүртгэлд тусгаж, 
санхүүгийн тайланд тайлагнаж зохих татварыг үнэн зөв ногдуулж улс болон орон нутгийн төсөвт төлж 
байгаа юу үгүй юу гэдэгт эргэлзээ төрүүлж байна. 
 
8.9 Компаниудын санал гомдлын талаар 

Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниудын ОҮИТБС-ын нэгтгэл тайлангийн ажил хийгдэж байгаа талаар 
удирдлага болон нягтлан бодогч, геологич нарт танилцуулан, мэдээлэл авах явцад компанийн 
удирдлага нь олон төрлийн судалгаа, тайлан, мэдээг янз бүрийн сувгаар авах юм, энэ тоон мэдээнд 
үндэслэн ямар нэгэн дүгнэлт гаргаж, биднийг дэмжсэн бодлогын чанартай аливаа нэгэн ажил 
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хийгдэхгүй мөртлөө, үйл ажиллагаанд чирэгдэл болсон хууль, дүрэм, журам боловсруулан гаргах, 
үйлчилгээний төрөл бүрийн хураамжаар дарамтлах, нэг төрлийн ажил хийх гэхээр олон төрлийн эрх 
лиценз гэх мэт чирэгдүүлэх, төрийн албаны хүнд суртал бизнесийн үйл ажиллагаанд хүндрэлтэй байгаа 
талаар зовлон тоочиж байна.  
 
8.10 Анхны зөрүүгийн шалтгаан  

Монголын ОҮИТБС-ын үе үеийн нэгтгэлд ЗГ-ын тайлан болон компаниудын ирүүлсэн тайланг анх 
нэгтгэхэд томоохон хэмжээний зөрүү үүсдэг ба зөрүү нь ЗГ талдаа ч, компани талдаа ч үүсдэг. Доорх 
хүснэгтэд бүх нэгтгэлийн тайланд үүсэж байсан анхний зөрүүг харуулав. 

(мянган төгрөгөөр) 

  

Он 

2006 2007 2008 2009 2010 
Монгол улсын хэмжээнд 
ашиглалтын болон хайгуулын 
лиценз эзэмшиж байгаа 
компаниудын тоо 
Нэгтгэлд хамрагдсан компаниудын 
ашиглалтын болон хайгуулын 
лиценз эзэмшиж байгаа тоо 

1,094 829 

ОҮИТБС-ын тайлан гаргасан 
компани 64 102 115 129 210 

Сангийн яамнаас гаргасан тайланд    
хамрагдсан компаниудын тоо 

137 184 184 363 400 

Монгол улсын нэгдсэн тайланд 
орсон компаниудын тоо 25 38 46 101 150 

 
 
Анхны зөрүү 
Засгийн газрын байгууллагын 
тайлагнасан дүн нь компанийн 
тайлагнасан дүнгээс их  

6,407,478 58,973,454 7,069,911 2,462,121 131,343,825.1 

Компанийн тайлагнасан дүн нь 
Засгийн газрын байгууллагын 
тайлагнасан дүнгээс их 

(103,234,341) (82,415,815) (54,218,781) (267,969,859) (120,210,625.0) 

Нийт зөрүү* 109,641,819 141,389,269 61,288,692 270,431,980 251,554,450.1 

Цэвэр зөрүү (96,826,863) (23,442,361) (47,148,870) (265,507,738) 11,133,200.1 

*Уг зөрүү нь анхны нэгтгэлийн татварын төрлөөр гаргасан дүн юм. 
 
Үүний тулд аудитын консерциум нь анхны зөрүү юунаас үүсэж бий болсон талаар 2010 оны нэгтгэлийн 
тайлангийн анхны зөрүүнд тухайлсан судалгаа хийж, бүх зөрүүг адил шинж чанараар нь ангилан 
дэлгэрэнгүйг Хавсралт М–ээр харуулав. Хүснэгтээс харахад нийт зөрүүгийн 43.2 хувь нь ЗГ-ын 
байгууллагаас, 56.8 хувь нь компаниас шалтгаалсан байна. Анхны зөрүүнд хамгийн материаллаг 
хэмжээгээр нөлөөлж байгаа дүн бол компаниуд ОҮИТБС-ын тайлангаа гаргаж өгдөггүй зөрчил 22.2 хувь, 
компаниуд тайлангаа гаргаж өгөхдөө оронгийн нарийвчлалыг буруу хийж өгдөг зөрчил 14.2 хувь, ЗГ 
нэгтгэлийн тайланд орхигдуулж тайлагнасан зөрчил 17.3 хувь, нэг татварын илүү төлөлтөөс нөгөө 
татварыг дутуу төлөлтөд суутган тооцсоныг ЗГ тайландаа оруулаагүй зөрчил 15.6 хувийг тус тус эзэлж, 
эдгээр зөрчлүүд нь нийт анхны зөрүүгийн 70 шахам хувийг эзэлж байна. 
 
Анхны нэгтгэл хийхэд зөрүү нь дараах зүйлсээс шалтгаалан үүсдэг байна. Үүнд:  
 

- Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн орон нутагт төвлөрдөг 30 хувийг давхардуулж 
тусгадаг. 

- Нэг татварын илүү төлөлтөөс нөгөө татварын дутуу төлөлт рүү шилжүүлэн тооцдог. (Ингэж 
шилжүүлэн тооцсон дүнгээр ААН-тэй тооцоо нийлдэггүй). 

- Татварын хяналт шалгалтын актаар тавигдсан нөхөн татвар, торгуулийн дүнг ОҮИТБС-ын 
тайланд тухайн нөхөн татвар тавигдсан татвар хэсэгт тусгадаг. 

- Он дамжиж төсвийн дансанд орсон дүнг дараа оны нэгтгэлд хамруулдаг. (Компани нь тухайн 
төлсөн хугацааны тайландаа тусгадаг).  

- Төр, засгийн байгууллагууд уул уурхайн компаниудаас хүлээн авсан хураамж, үйлчилгээний 
хөлсийг нэгтгэл тайланд тусгадаггүй. 

- ОҮИТБС-ын тайланд компаниуд хураамж, үйлчилгээний хөлс болон торгуулийн дүнг бүрэн 
хэмжээнд тусгадаггүй, нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж буюу хасч тусгадаг. 
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- Компаниуд бага хэмжээний төлбөрийг банкинд тушаахдаа компанийн нэрээр биш хувь хүн 
өөрийнхөө нэрээр төлдөг, эсвэл компанийн нэрээр төлбөр хийгдсэн боловч баримт нь байхгүй 
зэргээс шалтгаалан аль нэг талын тайланд тусгагдаагүйгээс болж зөрүү үүсч байна. 

 
Зөрүүгийн шалтгааны мөн чанарыг олж танин, компаниуд маягтыг бөглөх, ЗГ нь тайлангаа нэгтгэх, орон 
нутгийн засаг захиргаа тайлангийн маягтыг бөглөхөд анхаарах зайлшгүй шаардлагатай асуудлууд үүсэж 
байна. Иймд ажлын хэсгээс тайлан мэдээний чанарыг дээшлүүлэх, анхны зөрүү үүсэх асуудлыг багасгах 
үүднээс маягтыг бөглөх болон тайланг нэгтгэхэд гардаг алдаа дутагдлыг багасгах чиглэлээр тодорхой 
арга хэмжээ авах шаардлагатай.  
 
8.11 Орон нутагт төвлөрүүлсэн зарим нэгэн төлбөрийн талаар 

Хайгуулын үйл ажиллагаа эрхэлж буй компаниуд нь орон нутгийн Байгаль орчин хамгаалах санд жил бүр 
байгаль орчныг нөхөн сэргээх барьцаа хөрөнгийг, “Ашигт малтмалын тухрай” хуулийн 43-р зүйлийн 
дагуу гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөрийг тус тус байршуулдаг байна.  
Компаниудаас 2010 онд орон нутгийн ЗДТГ-ын дэргэдэх байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх санд 
108 сая төгрөгийг, мөн гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөрт 910.4 сая (“Ашигт 
малтмалын тухай” хуулийн 43-р зүйлийн дагуу) төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн байна. 
Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх санд байршсан хөрөнгийн хувьд зарим компани тухайн жилдээ 
хууль, дүрмийн дагуу нөхөн сэргээлтийг хийснээр буцаан авдаг ба ихэнх тохиолдолд компанид 
буцаагдахгүй тухайн санд үлдэгдлээр байршдаг. Харин гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөрийг “Ашигт малтмалын тухай хууль”-ийн 43-р зүйлд зааснаар боловсрол болон эрүүл мэндийн 
салбарт зарцуулахаар заасан байдаг. Эдгээр хөрөнгийг сум, орон нутгийн засаг дарга хэрхэн юунд 
зарцуулж байгаа нь тодорхой бус байна. 
 
 
9. Зөвлөмжүүд 

9.1 Нэгтгэл тайланд хамрагдах компанийг сонгох талаар 

ОҮИТБС-ын Дүрэм (Шаардлага 18(б)ii)-д заасны дагуу ОҮИТБС-ын нэгтгэл ажилд олборлох 
үйлдвэрлэлийн салбарт хамрагдах бүх лицензтэй эсвэл бүртгэлтэй компаниудыг хамруулах бөгөөд 
ОҮИТБС тайлагналын процесст оролцсон компаниудыг тэмдэглэх ёстой байдаг.  
 
СЯ нь нийт оролцогч 11 төрийн байгууллагаас 400 компанийн төлсөн татварыг нэгтгэж ЗГ-ын тайланг 
гаргасан бол ОҮИТБС-ын ажлын алба тус ажлын албанд тушаагдсан 210 компанийн тайланг гаргаж 
ирүүлсэн. Гэтэл 2011 оны байдлаар Монгол улсад ашиглалтын болон хайгуулын лиценз эзэмшдэг 1800 
орчим компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэсэн мэдээ байдаг. Энэ удаагийн нэгтгэл тайланд уул 
уурхайн тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэггүй компаниуд хамрагдсан.  
МОҮИТБС-ын ажлын алба нь ҮТЕГ-ын уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа компаниуд болон АМГ-
ын лиценз эзэмшиж байгаа компаниудыг тулган, дараа дараагийн жилүүдэд уг нэгтгэлд оролцуулах 
шаардлагатай нэмэлт компаниудыг тодорхойлох арга хэмжээ авч байна. 
Иймд ҮТЕГ нь уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлж буй компаниудыг нэгтгэл тайланд хамруулах, 
сонгохдоо ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж буй компаниудын судалгааг АМГ-
аас гаргуулан авч, ОҮИТБС-ын зорилгод нийцүүлэн хамруулах нь зүйтэй.  
 
ҮТЕГ болон АМГ нь тухайн тайлант жилийн эцэст компаниудаас тайланг хүлээн авахдаа анх нээсэн аж 
ахуйн нэгжийн хувийн хэрэгт зохих нэмэлт өөрчлөлтийг хийж байх нь зүйтэй байна. 
 

9.2 Зарим төлбөрийн дүнг анхны нэгтгэлд бүрэн хамруулах, заримыг хасах талаар 

Хайгуулын олон лиценз эзэмшигч уул уурхайн компаниуд нь (”Х” лиценз) бараг бүх аймгийн  сумдад 
байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг орон нутгийн төсөвт (доод тал нь 50 мянгаас 15 сая хүртэл) 
төвлөрүүлж байна. Харин БОАЖЯ нь зөвхөн ашиглалтын лиценз эзэмшигч компаниудаас “Байгаль 
орчныг хамгаалах төлөвлөгөө”-нд тусгасан нөхөн сэргээлтийн зардлын 50 хувийг төвлөрүүлдэг ба 
хайгуулын лиценз эзэмшигч компаниудаас хөрөнгө төвлөрүүлдэггүй байна. Хайгуулын лиценз эзэмшигч 
компаниуд ОҮИТБС-ын тайланд уг төвлөрүүлсэн дүнг тусгаж, харин ЗГ талаас энэ дүнг хэрхэн нэгтгэж 
тайлагнах чиг үүрэг нь тодорхой бус учраас зөрүү үүсгэж байна. Энэ зөрүүг гаргахгүй байх үүднээс 
аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ЗДТГ-аас АМГ-т нэгтгүүлдэг байх талаар ажлын чиг үүргийг нарийн 
тодорхойлж өгөх нь чухал байна.  
 
Мөн “Ашигт малтмалын тухай” хуулийн 43.1-д зааснаас илүү хэмжээгээр авч ажиллуулсан ажлын байр 
тутамд хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээг 10 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төлбөрийг сар бүр 
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сум, дүүргийн төсөвт төвлөрүүлсэн дүнг тухайн аймаг, сум, дүүргийн ЗДТГ нэгтгэн ХХҮГ-т тайлагнаж 
байх талаар талуудын чиг үүрэгт тодорхой тусгаж өгч байх шаардлагатай байна. 
Хураамж үйлчилгээний хөлс, шимтгэлийн дүн ЗГ-ын тайланд бүрэн тусгагдахгүй, мэдээлэл 
нэгтгэгдэхгүй, мэдээлэлийг нэгтгэх тайлагнах механизм нь тодорхойгүй  байгаа нь үүссэн зөрүүг 
шийдвэрлэх ямарч боломжгүй байна. Хураамж, үйлчилгээний хөлс нь ОҮИТБС-ын нэгтгэл тайланд 
нөлөөлөх хэмжээний ач холбогдолтой санхүүгийн урсгал биш учраас нэгтгэлээс хасах нь зүйтэй байна. 
 
Дээрхи шалтгаанаадуус үүссэн зөрүүг арилгах талаар жилийн жилд өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 
талаар аливаа нэгэн ажил хийгдэхгүй байгаа нь энэ жилийн нэгтгэлийн үүссэн зөрүүнээс харагдаж 
байна.  
 

9.3 Оюу Толгойн санхүүжилт 

Ажлын хэсэг нь 2009 болон 2010 оны МОҮИТБС-ын тайланд оруулах шаардлагатай материаллаг 
хэмжээний санхүүгийн ажил гүйлгээг тодорхойлоогүй. 2009 онд 100 сая ам.долларын болон 2010 онд 50 
сая ам.долларын санхүүгийн гүйлгээ гарсан. Хэрэв энэ гүйлгээг оруулбал ЗГ-ын орлого нилээд хувиар 
өсөх байсан. 
 
Уг ажил гүйлгээ нь шинэ бөгөөд ердийн бус шинжтэй байсан учир Ажлын хэсгийн хувьд тухайн 
гүйлгээний мөн чанар, ОҮИТБС-ын шаардлагуудын талаарх ойлголттой холбоотой олон шинэ асуудлууд 
гарч ирсэн ба үүнээс шалтгаалан ЗГ-т чухал үр өгөөж бүхий иймэрхүү санхүүгийн гүйлгээнүүд МОҮИТБС-
ын тайлангийн гадна үлдэж хоцордог нь тодорхой харагдаж байна.  
Иймээс ЗГ тайландаа эдгээр гүйлгээг оруулах ёстой1 ба Ажлын хэсэг нь жил бүр маягтуудын зохистой 
эсэхийг хянан үзэж, зохих өөрчлөлтийг хийж, сайжруулж байх нь зүйтэй.  
 

9.4 Орон нутгийн төсвийн орлогын бүртгэлийг сайжруулах талаар 

Орон нутгийн засаг захиргаа нь төсвийн орлогын төлөвлөгөөний нэр төрөл улирал, жилээр тасрахад 
хүрэхэд орон нутагт олборлох үйл ажиллагаа эрхэлж буй компаниудаас төлсөн ус, рашаан ашигласны 
болон газрын төлбөрийг тасарсан татварын нэр төрөл рүү гүйлгэж байгаагаас жилийн жилд зөрүү үүсгэж 
байна.  Төсвийн орлогын нэр төрлийг хооронд нь гүйлгэснээс шалтгаалан ЗГ-ын тайлангийн зарим 
татварын нэр төрөл буруу илэрхийлэгдэж, анхны зөрүү үүсэхэд нөлөөлж байна. Иймд төсвийн орлогын 
бүрдүүлэлт, түүний бүртгэлд тавих хяналт тавих механизмыг сайжруулах хэрэгтэй. 
 

9.5 Хандив, тусламжийг бүртгэх журмыг хэрэгжүүлэх талаар 

Төрийн захиргааны байгууллагууд нь Сангийн сайдын 2010 оны 45 тоот тушаалаар батлагдсан “Хандив, 
тусламжийг бүртгэх” журмын талаар ойлголт сул, зарим талаар хэрэгжүүлэх сонирхолгүй  байгаа нь 
анзаарагдаж байна.  
 
Иймд СЯ-аас төвийн болон орон нутгийн төсвийн байгууллагын холбогдох албан тушаалтнуудад сургалт, 
семинар зохион байгуулж, цаашид журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахаас гадна хэрэгжүүлээгүй 
Төр, засгийн болон орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын албан тушаалтнуудад зохих арга 
хэмжээ авч байх нь зүйтэй байна.  
 
9.6 ОҮИТБС-ын тайлангийн чанарыг сайжруулах талаар 

2010 оны нэгтгэл тайлангийн ажлын даалгаварт компаниудын ирүүлсэн тоон мэдээлэл нь аудитороор 
баталгаажуулсан эсэхийг шалгах байсан. 

Компаниудаас ирүүлсэн удирдлагын тайлбар захидалдаа тайлагнасан тоо мэдээллүүд нь аудитлагдсан 
санхүүгийн тайлангийн дагуу байна гэж ирүүлсэн боловч тэдний ирүүлсэн маягтуудыг хөндлөнгийн 
аудитор баталгаажуулсан талаар тодорхой дурьдагдаагүй байна.  

Цаашид ирүүлсэн маягтаа хөндлөнгийн аудитороор баталгаажуулж байх, аудитор нь аудитлагдсан 
санхүүгийн тайланд нийцсэн гэдгээ мэдэгдэхийг компаниудаас шаардахыг зөвлөж байна. Ажлын хэсэг нь 
ийм аудитын баталгаажуулалтыг нэгтгэгч (аудитын консерциум) рүү шууд явуулж байх эсэхийг 
бодолцож үзэх хэрэгтэй. Ингэснээр ОҮИТБС-ын нэгтгэл тайлангийн анхны нэгтгэлийн зөрүү тодорхой 
хэмжээгээр багасах, компаниудын тайлангийн чанар, түүнд хандах хандлага сайжрах сайн талтай. 

Өмнөх нэгтгэлийн үед бид Уул уурхайн компаниудын ОҮИТБС-ын тайлангийн үзүүлэлтийг аудитор нь 
давхар баталгаажуулж байх шаардлагын үүднээс “Санхүүгийн тайлангийн тодруулга”-д ОҮИТБС-ын 

                                                   
1 ОҮИТБС Шаардлага 9(г)(vii) 
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маягтыг нэмэлт байдлаар оруулж байх нь зүйтэй гэсэн зөвлөмж өгч байсан. Энэ талаар СЯ-ны НББ-ийн 
Бодлогын газраас санхүүгийн тайлангийн нэмэлт тодруулгад өөрчлөлт оруулахаар ажиллаж байгаа 
талаар бид мэдээлэл авсан. 
 

9.7 Маягтыг бөглөж ирүүлэх процедур ба маягтыг дэмжих дэлгэрэнгүй мэдээлэл 

Компани болон ЗГ-ын байгууллагууд нь бөглөсөн маягтаа шууд нэгтгэгч рүү явуулах хэрэгтэй. Энэ талаар 
ОҮИТБС-ын шаардлагын 11(a)-д заасан байдаг. Хэрэв хүсвэл маягтын хуулбарыг МОҮИТБС-ын ажлын 
албанд хүргүүлж болох юм. 

ЗГ-ын болон компанийн ирүүлсэн маягтын тоон мэдээллийг харьцуулахад анхны зөрүү гардаг нь өмнөх 
нэгтгэл ажлуудын туршлагаас тодорхой байна. Иймээс компани болон ЗГ-ын байгууллагуудаас маягтанд 
тусгагдсан дүнгүүдийг дэлгэрүүлэх, нэмэлт мэдээллээр хангахыг хүсэх шаардлага байнга гардаг. Энэ нь 
нэгтгэлийн процесст байдаг шаардлагагүй алхам бөгөөд цаг хугацаа их авдаг.  

ҮТЕГ нь холбогдох Төр, засгийн байгууллагуудаас, Санаачлагын ажлын алба нь компаниудаас ОҮИТБС-
ын маягтаар тайланг авахдаа санхүүгийн урсгал тус бүрд тусгагдсан тоон үзүүлэлтийн бүтцийг 
дэлгэрэнгүй задаргаагаар гаргуулан авч, уг дэлгэрэнгүй мэдээллийг нэгтгэл тайлангийн хавсралт болгон 
аудитын консерциумд өгч байх нь зүйтэй байна. Ингэж дэлгэрэнгүй мэдээллийг тайлантай хамт авах нь 
ЗГ-ын байгууллага болон компаниудад тайлангийн цаг үетэй нь тохирч байгаа учраас аудитын 
консерциумын ажлыг хөнгөвчлөх, нэгтгэлийн ажлын чанар сайжрах, нэгтгэлийг богино хугацаанд 
явуулах ач холбогдолтой.  
 

9.8 ОҮИТБС процессийг чиглүүлэх  

Компаниуд болон ЗГ-ын байгууллагууд нь ОҮИТБС-ын тайланг өөрсдийн гүйцэтгэвэл зохих ажлын нэг 
хэсэг болгож ойлгож, тайлангаа гаргадаг байх хэрэгтэй байна.  

Нэгтгэлийн явцад компаниуд нь ОҮИТБС тайлагналыг жилд нэг бус удаа сайн дураар гаргаж өгдөг 
тайлан мэтээр хандаж байгаа нь ажиглагдсан. Компанийн систем нь ОҮИТБС-ын тайлан, мэдээг тогтмол 
бэлтгэхэд чиглэгдээгүй байна. Өөрөөр хэлбэл компанийн систем нь аккруэл суурьт санхүүгийн 
тайлагналын мэдээллийг бэлтгэхэд чиглэгдэж, зохион байгуулагдсан байдагтай холбоотой. Гэтэл нөгөө 
талаас ОҮИТБС нь төлөгчөөс мөнгөн сууриар бэлтгэсэн мэдээллийг хүсдэг. Компаниудыг чиглүүлсэнээр 
тэдний систем нь холбогдох ажил гүйлгээг үнэн зөв тодорхойлж, системтэйгээр тайлагнаж байгаа 
эсэхийг баталгаажуулах юм.  

ЗГ-ын холбогдох байгууллагуудын систем нь мөн шаардлагатай мэдээллийг тогтмол боловсруулж байх 
хэрэгтэй. Одоогоор СЯ-ны нэрийн өмнөөс ҮТЕГ газар ЗГ-ын тайланг нэгтгэж, нэгтгэл тайланд хамрагдах 
компаниудыг сонгон, бэлтгэл ажлыг хийж байгааг бид ойлгож байна. Энэ процессийг автоматжуулах  
хэрэгтэй байна. 
 

9.9 Төрийн үйлчилгээг ил тод болгох талаар 

Нэгтгэл тайлангийн явцад дараах зүйлсийг улам ил тод болгох шаардлагатай байна.  
Үүнд:  

- ЗГ-ын байгууллагууд болон компаниудаас ОҮИТБС-ын тайланг батлагдсан маягтаар бүрэн 
гүйцэд, үнэн зөв гаргасан эсэх 

- Тайланг хүлээн авах явцад хяналт тавьж байгаа эсэх 
- ЗГ-ын байгууллагууд нь улс, орон нутгийн төсвийн дийлэнх хувийг бүрдүүлж буй уул уурхайн 

компаниудад холбогдох үйлчилгээг хэрхэн үзүүлж буйг  
- Компаниуд бàéãàëü îð÷íûã õàìãààëàõ, нөхөн сэргээх ò¿¿íèé áàÿëãèéã çîõèñòîé àøèãëàõ талаар 

хуулийн хүрээнд үйл ажиллагааг хэрхэн  явуулж байгаа эсэх 
- Хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан заавар, журмын хэрэгжилт ямар байгаа 
- Төрийн албаны аль шатанд хүнд суртал байгаа зэргийг нэгтгэл тайлангийн явцад ил тод болгох 

нь чухал байна. 
 

9.10 ОҮИТБС-ын ажлыг олон нийтэд сурталчлах талаар 

ОҮИТБС-ын ажлын албаны зорилго, зорилт, Монгол улсад хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны цар хүрээг 
олборлох болон хайгуулын үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад, мөн олборлох 
салбарын ажлыг туслан гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад, уул уурхайн компаниудтай ямар 
нэгэн ажлын чиглэлээр (сувгаар) харьцаж байгаа Төр, засгийн байгууллагууд болон орон нутгийн засаг 
захиргааны байгууллагуудад сурталчилан таниулж, тэдэнд тайланг сайн дураар гаргаж өгдөг гэсэн 
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ойлголтыг арилгаж, цаашид энэ тал дээр хууль, эрх зүйн орчинг бий болгох арга хэмжээг яаралтай авч 
ажиллах зүйтэй байна. 
 

9.11 Нэгтгэлийн тайлангийн зохион байгуулалтын талаар 

Аудитын консерциумын гэрээт ажлыг гүйцэтгэх хугацааг сунгах талаар дараах зөвлөмжийг санал болгож 
байна. Үүнд: 

1. Компани, ЗГ-ын байгууллагуудаас бөглөж ирүүлбэл зохих маягтуудыг эцэслэн 
боловсруулахаасаа өмнө буюу тайланг хүлээн авахаас өмнө Аудитын консерциумыг сонгомоор 
санагдана. Ингэснээр Аудитын консерциум нь маягтын агуулгыг сайжруулах, түүнд саналаа 
оруулах боломжтой болох, улмаар өмнөх жилүүдийн нэгтгэлийн ажилд тулгарч байсан хүндрэл, 
бэрхшээлүүд багасах юм.   

2. Аудитын консерциум нь маягтын хамт дагалдаж бөглөгдөх зааварт санал оруулах хэрэгтэй. 
Маягтын зааврыг илүү тодорхой болгох нь өмнөх жилүүдийн нэгтгэл тайланд илэрсэн алдаа 
дутагдлыг засч залруулахад хэрэгтэй болов уу.  

3. Нэгтгэл ажлын эхлэх хугацааг урьдчилан товлох ёстой. Жил бүрийн 3 сарын 31-ний өдрөөс өмнө 
бүх бөглөгдсөн маягтуудыг хүлээн авсан байх, ингэснээр нэгтгэл ажлыг 4 сард эхлүүлэх нь 
зүйтэй мэт санагдана.  

4. Нэгтгэл тайланд хамрагдаж буй уул уурхайн компаниудын тоо жилээс жилд өсч, ажлын цар 
хүрээ нэмэгдэж байгаа тул нэгтгэлийн ажлын хугацааг нэмэх нь зүйтэй байна. Хугацаа урт 
байснаар нэгтгэл ажлын чанарт сайнаар нөлөөлнө. Мөн нэгтгэлд хамрагдах компанийн тоо 
нэмэгдэх тутам орон нутгийг хамрах хүрээ тэлж байна. Тухайлбал: Хөдөө орон нутгийн 
алслагдсан суманд үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн дүнг баталгаажуулахад /зөвхөн албан бичиг 
хүргэхэд/ хагас сарын хугацаа шаардлагатай байна. Энэ нь аймаг, сум хооронд шуудан долоо 
хоногт нэг удаа явдаг, интернет байдаггүй, утас нь холбогддоггүй зэрэг олон хүчин зүйлүүдтэй 
холбоотой байна. Иймд нэгтгэл тайлангийн ажлын гүйцэтгэх хугацааг 13 долоо хоног болгож 
сунгах саналтай байна. Ингэснээр нэгтгэл тайланд хамрагдсан компаниуд болон газар зүйн хувьд 
тархан байрласан компаниуд, аймаг, сумдын холбогдох байгууллагуудаас үүдэн гарч буй 
хүндрэл бэрхшээлүүдийг хянах боломжтой болно. 

5. Ажлын хэсэгт эхний байдлаар танилцуулах тайлангийн өдрийг 6 дугаар сарын сүүлээр буюу 
эсвэл бүр 10 дугаар сард хэлэлцүүлэх нь зүйтэй юм. 

Дээрх зөвлөмжүүд нь нэгтгэл ажлын явцыг болон тайлангийн чанарыг сайжруулна гэж бид үзэж байгаа 
бөгөөд эдгээрийг хэрэгжүүлэхийн тулд Аудитын консерциумыг сонгон шалгаруулах ажил жил бүрийн 10 
сард эхлэх нь зүйтэй санагдана. 
 

9.12 Орон нутагт төвлөрүүлсэн зарим нэгэн төлбөрт хяналт тавих талаар 

Орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлдэг байгаль орчныг ахмгаалах, нөхөн сэргээх барьцаа хөрөнгө, гадаадын 
мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөрийн бүрдүүлэлт болон зарцуулалтад хяналт тавьж, 
буцаагдаагүй нөхөн сэргээлтийн хөрөнгийг орон нутгийн орлогод татах.  
 

9.13 ОҮИТБС-ын Сумын түвшний нэгтгэлийн тайлангийн маягтыг сайжруулах талаар  

Орон нутгийн засаг захиргаанаас болон компаниудаас авч буй тайлангийн маягтын үзүүлэлтийг 
тодорхой болгох. Өөрөөр хэлбэл татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлсийг нэр төрлөөр нь 
бүлэглэн зөв ангилж ойлгомжтой болгох. 
 
9.14 ОҮИТБС-ын Сумын түвшний нэгтгэлийн тайланд хамруулах компанийг сонгох, 
ажлын цар хүрээг нэмэгдүүлэх талаар 

Нэгтгэлд хамруулах компаниудыг сонгохдоо үйл ажиллагаа нь хэвийн тасралтгүй явагдаж буй 
компанийг сонгох, аль болох олон компанийг хамруулах. Тухайлбал: Цогтцэций суманд ашиглалтын 
болон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшин үйл ажиллагаа явуулж буй нилээд олон компани байна. 
Ойрын жилд Сумын түвшний нэгтгэлийн тайланг гаргах өргөн хүрээний ажил харьцангуй бага байгаа 
тул уг нэгтгэлийг одоохондоо хийх шаардлагагүй юм шиг санагдаж байна. 

Хэрвээ нэгтгэлийн ажлыг цаашид үргэлжлүүлэн хийх бол тухайн орон нутагт ашиглалтын болон 
хайгуулын лиценз эзэмшигч, үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийг хамруулах, мөн байгаль 
орчныг нөхөн сэргээх ажил хэрхэн хийгддэг, орон нутгийн захиргааны байгууллагатай ямар гэрээгээр 
ажилладаг, орон нутгийн иргэдийн амьдралын түвшин хэрхэн дээшилж байгааг, хандив, дэмжлэг нь 
эрүүл мэнд болон боловсролын салбарын үйл ажиллагаанд чиглэгдсэн эсэхийг, мөн бүтээн 
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байгуулалтын ажлыг хэрхэн дэмжиж санхүүжилт өгсөн зэргийг тайланд оруулан ил тод болгож орон 
нутгийн ИТХ-д танилцуулдаг байх нь зүйтэй болов уу.   
 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын цар хүрээг тодорхойлох, уг нэгтгэл тайлангийн ач холбогдол, зорилго 
зорилт, ажлын шаардлага, Сумын түвшний нэгтгэл тайланд хамруулах компаниудын шалгуур 
үзүүлэлт, төлбөр болон орлого хооронд үүсэх зөрүүг хянан үзэх материаллаг байдал зэргийг 
тодорхой болгох нь зүйтэй байна. 
 
9.15  Сум хөгжүүлэх санд төвлөрүүлдэг хөрөнгийг тодорхой болгох талаар 

Суманд олборлох үйлдвэрлэл эрхэлж буй компаниуд нь сум хөгжүүлэх санд төвлөрүүлэх хөрөнгийг 
жилийн орлого, үйл ажиллагаатайгаа уялдуулан жил бүр ялгавартай тогтоож, орон нутгийн захиргааны 
байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээндээ нарийн тусгадаг байх.  
 
Компаниудаас хэрэгтэй, хэрэггүй ашиглаж байсан тавилга, эд хогшил, тоног төхөөрөмж хандив 
хэлбэрээр авч байснаас сумын хөгжлийн санд мөнгөн хэлбэрээр хандив, дэмжлэг авч, бодит зүйлд 
зарцуулах нь сумын хөгжилд болон ард иргэдийн тогтвортой амьжиргаанд нөлөөлөх талаар орон 
нутгийн иргэний нийгмийн төлөөлөл орон нутгийн захиргааны байгууллагад зөвлөдөг байх. 
 
9.16 ОҮИТБС-ын Сумын түвшний нэгтгэлийн тайланд хамруулах орон нутгийн  
захиргааны байгууллагыг сонгох талаар 

Цаашид ОҮИТБС-ын сумын түвшний нэгтгэлийн тайланд хамруулах орон нутгийг сонгохдоо тухайн орон 
нутагт олборлох үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн төвлөрөл ямар байгаа, орон нутгийн 
төсвийн бүрдүүлэлтийн хэдэн хувийг эзэлж байгааг, мөн орон нутагт хууль зөрчсөн үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа компанийн талаар иргэдээс ирүүлсэн санал зэргийг үндэслэл болгох.  
 
9.17  ОҮИТБС-ын Сумын түвшний нэгтгэлийн тайланг бие даасан  ажил болгох талаар 

Сумын түвшний нэгтгэлийн тайлангийн ажлыг ОҮИТБС-ын нэгтгэл тайлангийн ажлаас тусад нь хийлгэх 
нь зүйтэй байна. Учир нь ОҮИТБС-ын нэгтгэл тайлангийн ажлын цар хүрээ жилээс жилд нэмэгдэж 
байгаатай холбоотой ба хамт хийх нь ажлыг цалгардуулах, хугацаа алдуулах зэрэг сөрөг нөлөө үзүүлэх 
магадлалтай байна. 
 
9.18  Мэдээлэл авах хэлбэрийг хялбарчилах талаар 
 
АМГ мэдээлэл авахад компанийн регистрийн дугаараар  төлбөрийг нягтлан бодох бүртгэлдээ тусгаагүй, 
компанийн нэрээр буюу харилцагчаар тусгасан нь мэдээлэл авахад хүндрэлтэй байна. Мөн  нягтлан 
бодох бүртгэлд гадаад нэртэй аж ахуйн нэгжүүдийн нэрийг буруу тусгаснаас компанийн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг нэгтгэн ирүүлэхэд хүндрэлтэй байсан. Ийм учраас  АМГ нь компаниудаас төлсөн лицензийн 
төлбөр болон үйлчилгээний хөлсийг нягтлан бодох бүртгэлдээ тусгахдаа компанийн регистрийн 
дугаараар оруулах нь хоёр талын ажлыг хөнгөвчлөх сайн талтай байна.  

9.19 ОҮИТБС-ын ажилд идэвхтэй оролцсон Төр, засгийн байгууллага болон 
компаниудыг сайшаах /магтах, өргөмжлөх/ талаар 

ОҮИТБС-ын нэгтгэл тайлангийн ажил 5 дах жилдээ хийгдэж байгаа ба уг ажилд оролцсон оролцоогоор 
Төр, засгийн байгууллага болон компаниудыг сайшаан шагнах, тушаал, тогтоолоор үүрэг даалгавар 
өгөх буюу арга хэмжээ авах зэрэг үйл явц хийгдэж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэгдэхгүй 
байгаагаас ажлын үр дүнг ойлгохгүй байна.  
ОҮИТБС-ын ажлыг ойлгож, нэгтгэл тайлангийн ажилд идэвхи санаачлага гарган ажиллаж, бидний 
шаардсан мэдээллийг үнэн зөв, цаг хугацаанд нь гаргаж ирүүлсэн Төр, засгийн байгууллагаас АМГ, 
ҮТЕГ, компаниудаас “Адамас майнинг” ХХК, “Адамас маунтин” ХХК, “Айвенхоу майнз монголиа инк” 
/Оюу толгой/ ХХК, “АГМ майнинг” ХХК, “Анхай интернэйшнл” ХХК, “Бороо гоулд” ХХК, “Болд төмөр ерөө 
гол” ХХК, “Бэрэн групп” ХХК, “Бүүргэнт” ХХК, “Бэрх уул” ХХК, “Дацан трейд” ХХК, “Геосан” ХХК, “Гоби 
коул энд энержи” ХХК, “Капкорп” ХХК, “Петро матад” ХХК, “Илт гоулд” ХХК, “ОНТРЭ” ХХК, “Монголын 
алт МАК” ХХК, “Монголросцветмет” ХХК, “Уян ган” ХХК, “Тефис майнинг” ХХК, “Хар тарвагатай” ХХК, 
“Саусгоби сэндс” ХХК, “Чинхуа МАК нарийн сухайт” ХХК, “Шанлун” ХХК, “Шарын гол” ХК, “Шижир алт” 
ХХК, “Шивээ-Овоо” ХК, “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК, “Эм Си Эс холдинг” ХХК, “Эс Би Эф” ХХК, “Юниверсал 
коппер” ХХК зэрэг байгууллага, компаниудыг сайшаан магтаж, өргөмжлөн, хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр бусдад таниулах нь зүйтэй байна.  
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9.20 Тайланг удаа дараа гаргаагүй, нэгтгэл тайлангийн ажилд хойрго хандсан 
компаниудад арга хэмжээ авах талаар 

ОҮИТБС-ын тайланг ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын лиценц давхар эзэмшдэг 
“Брэйвхарт ресорсиз”, “Мон полимет”, “Монгол газар”, “Энгүй тал”, хайгуулын лиценз эзэмшдэг “Монгол 
цамхаг”, “Монгол-Алт” зэрэг компаниуд нь 2-3 жил дараалан гаргаагүйгээс 2.5 тэрбум төгрөгийн зөрүү 
үүсгэж уг зөрүү нь анхны нэгтгэлийн зөрүүнд нөлөөлж байна. Мөн нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон холбогдох баримтыг гаргуулан авахад хойрго хандсан “Андын элч” ХХК, 
“Андын тэмүүлэл” ХХК, “Багануур”, “Гаррисон Азия” ХХК, “Говьгео” ХХК, “Тэнхун” ХХК, “Жи энд юу голд” 
ХХК, “И Эй Эм хөх адар” ХХК, “Их монгол майнинг” ХХК, “Их тохойрол” ХХК, “Үүрт гоулд” ХХК, “МЕС” 
ХХК, “Могол интернэйшнл” ХХК, “Монполимет” ХХК, “Монгол болгар гео” ХХК, “Монгол газар” ХХК, 
“Монгол цамхаг” ХХК, “Мондулаан трейд” ХХК, “Монрос пром уголь” ХХК, “Ноён гари” ХХК, “Одод гоулд” 
ХХК, “Олон овоот гоулд” ХХК, “Ти Ар Ай Эм Эм” ХХК, “Тундер клап” ХХК зэрэг компаниудыг дурьдаж 
байна. Иймд эдгээр компаниудад зохих арга хэмжээг авах нь зүйтэй байна. 
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Хавсралт А-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн залруулгууд (1)–санхүүгийн урсгалаар 

I. ОҮИТБС-ын тайлан 

Тайлангийн Бүлэг 5.1-д маягтуудаар анхлан ирүүлсэн санхүүгийн урсгалуудын нийт дүнг харуулсан.  
Энэхүү хавсралт нь Монголын ОҮИТБСАА-аас гаргасан маягтуудын дагуу анхлан ирүүлсэн дүнд хийсэн 
тохируулгуудыг харуулж байна. 

 
  1. Татварууд         

Үзүүлэлт 
 
 

Анхны 
нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд, 

цэвэр мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

ЗГ Компани 

1.1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð  26,376,013.3 575,905.9 26,951,919.2 - 
1.1.2 Ãààëèéí àëáàí òàòâàð               1,606,402.6 1,142,674.6 2,749,077.2 - 
1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 10,333,133.2 1,494,220.0 11,827,353.2 - 

1.1.4 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой 
àëáàí òàòâàð  968,596.6 6,658.8 975,255.4 - 

1.1.5 
Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí 
òàòâàð  59,026.0 712.5 59,738.5 - 

1.1.8 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн 
өсөлтийн албан татвар (28,513,602.0) 38,680,077.7 10,166,475.8 - 

2.1.1 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 111,924.5 29,577.2 141,501.7 - 

2.1.2 Автотээврийн болон өөрөө явагч 
хэрэгслийн албан татвар 70,579.8 10,631.1 81,210.9 - 

2.1.3 Áóñàä (6,003,398.3) (1,270,893.2) (7,274,291.5) - 
Нийт 5,008,675.8 40,669,564.6 45,678,240.4 - 

 
 1.1 Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð (ААНОАТ)     

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 26,376,013.3 575,905.9 26,951,919.2 - 

  
  
 ААНОАТ-ын анхны нэгтгэлийн зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал:  

 ЗГ анхны тайландаа татварын хяналт шалгалтын актаар тавигдсан торгуулийн дүнг ААНОАТ-ын дүнд 
оруулж тусгасан байна. Үүнд: “Монголын алт МАК” ХХК-иас төлсөн 776,357.8 мянган төгрөг, “Эрдэнэт 
үйлдвэр” ХХК-иас төлсөн 701,245.8 мянган төгрөг, нийт 1,477,603.6 мянган төгрөг нь торгууль хэсэгт 
тусгагдах дүн тул ЗГ талаас хасч тохируулсан. 

 “Болд төмөр ерөө гол” ХХК нь анхны тайландаа уг татварын дүнг мянган төгрөгөөр бус сая төгрөгөөр 
тусгасан тул ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 “Саусгоби сэндс” ХХК нь 2010 оны 12 дугаар сарын 31-нд төлсөн 613,353.4 мянган төгрөгийн татварыг 
оруулж тусгасан байна. Харин уг татвар нь төсвийн нэгдсэн дансанд он дамжиж ордог учраас 
компани талаас хасч тохируулсан.  

 ЗГ нь анхны тайландаа өөр татварын илүү төлөлтөөс суутган тооцсон дүнг орхигдуулсан байна. Үүнд: 
“Саусгоби сэнд” ХХК, “Тунсинь” ХХК-иудын нийт 1,985,525.1 мянган төгрөгийн татварыг   ЗГ-ын талд 
нэмж тохируулсанн.  

 Компани анхны тайландаа НӨАТатварын илүү төлөлтөөс суутган тооцсон дүнгээр дутуу тусгасан 
байна. Үүнд: “Цайрт минерал” ХХК, “Энержи ресурс” ХХК-иудын 9,842,558.5 мянган төгрөгийн 
татварыг компани талд нэмж тохируулсан. 

 “Илтгоулд” компани нь анхны тайландаа төлсөн татвараа дутуу тусгасан мөн 2009 оны эцэст төлсөн 
татварын дүнгээр анхны зөрүү үүссэн. Харин уг татвар нь он дамжиж улсын төсөвт орсон учраас ҮТЕГ 
2010 оны тайландаа тусгасан байна. 

 “Баян айраг эксплорэйшн” ХХК нь анхны тайландаа 56,519.0 мянган төгрөгөөр дутуу тусгасан нь 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй задаргаагаар нотлогдож тохируулав. 

 “Баян-Эрч” ХХК нь анхны тайландаа 12,355.2 мянган төгрөгөөр дутуу, “Өрмөн-Уул” ХХК нь 18,812.8 
мянган төгрөгөөр дутуу, “Дацан трейд” ХХК нь уг татварыг огт тусгаагүй байсан ба нэгтгэл 
тайлангийн үед гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 

 “Гоби коул энд энержи”, “Доншен”, “Их монгол майнинг”, “ХОТУ”, “Шивээ-Овоо” зэрэг компаниуд нь 
анхны тайландаа уг татварыг орхиж тусгаснаас зөрүү үүссэн. Зөрүүг нэгтгэл тайлангийн явцад 
гарагж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 “Жи Кэй Эм Кэй” ХХК нь анхны тайландаа 39,073.9 мянган төгрөгөөр, “Дун юан” ХХК нь 4,877.0 
мянган төгрөгөөр илүү тусгасан ба уг зөрүү нь ХХОАТ-ыг оруулж тусгаснаас үүссэн учраас хасч 
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тохируулсан.  
 “Мон дулаан трейд”, “Петро матад”, “Таац мөрөн” зэрэг компаниуд нь анхны тайландаа аж ахуйн 

нэгжийн орлогын албан татварыг дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр төлсөн дүнгээ тодорхойлж өгсөн. 

 “Хүннү ресорсиз”, “Хөөсгөл”, “Очир төв” зэрэг компаниудын ААНОАТатвар нь ЗГ-ын анхны нэгтгэлд 
тусгагдаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэн тул тохируулав. 

 “Чинхуа МАК нарийн сухайт” ХХК нь анхны тайландаа өөр татварын дутуу төлөлтөд суутган тооцсон 
дүнгээр илүү тусгасан байна. 2 талаас ирсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 ЗГ анхны тайландаа “Шарын гол” ХК-нд төсвийн байгууллагуудаас дулааны төлбөрөөсөө уг татварт 
суутган тооцуулсан дүнг тусгаагүй байна. 

 “Шижир алт” ХХК нь өмнөх оны илүү төлөлтөөс 2010 оны татварын дутуу төлөлт рүү суутган тооцсон 
дүнг оруулж тусгасан байна. 

 
 1.2 Гаалийн албан татвар        

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 1,606,402.6 1,142,674.6 2,749,077.2 - 

Гаалийн татварын анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 Гаалийн албан татварын хувьд Гаалийн ерөнхий газраас ирүүлсэн тайлан болон дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн компаниуд руу тохируулах үүднээс ажилласан ба компаниуд нь ихэвчилэн гаальд 
төлсөн НӨАТ, онцгой албан татвар, авто бензин дизелийн түлшний албан татвар, гаалийн 
бүрдүүлэлтийн хураамж зэргийг бүхэлд нь тайлагнасан учраас тохируулгыг Гаалийн ерөнхий газрын 
тайлангийн дүнгээр хийсэн. 

 Анхны нэгтгэлдээ гààëèéí àëáàí òàòâàðыг “Анхай-Интернэшнл” ХХК нь 5,974.0 мянган төгрөг, “Баян-
Эрч” ХХК нь 8,978.7 мянган төгрөг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 “Гаррисон Азия” ХХК нь тайлангийн анхны нэгтгэлдээ гààëèéí àëáàí òàòâàð 30,118.4 мянган төгрөг 
илүү тусгасан нь ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

 “Зон Хэн Юу Тиан” ХХК нь гаалийн албан татвартаа 7,371 мянган төгрөгийн онцгой албан татвар 
болон автобинзен дизелийн түлшний албан татвар, “Петро матад” ХХК нь 1,0 мянган төгрөгийн НӨАТ-
ыг тус тус оруулж тайлагнасан тул хасч тохируулсан. 

 “Их тохойрол” ХХК нь 87,4 мянган төгрөгөөр дутуу тайлагнасан болох нь дэлгэрэнгүй мэдээллээр 
тодорхой болсоны дагуу тохируулав. 

 “Их тохойрол” ХХК–ийн 206,526 мянган төгрөг,”Коммод” ХХК-ийн 14,113 мянган төгрөгийн гаалийн 
албан татварыг ҮТЕГ анхны тайландаа хүлээн авсан тухайгаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад татварын 
газраас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулсан. 

 “Мон полимет”, “Нордвинд”, “Түмэн-Анд”, “Хунан Жинлэн” компаниуд нь анхны тайландаа гаалийн 
албан татварыг тусгаагүй болох нь дэлгэрэнгүй мэдээллээр тодорхой болсоны дагуу тохируулсан.  

 “Мон полимет” ХХК нь 12,048 мянган төгрөг, “Нордвинд” ХХК нь 10,710 мянган төгрөг, “Түмэн-Анд” 
ХХК нь 24,205 мянган төгрөг, “Хунан Жинлэн” ХХК нь 2,443 мянган төгрөгийн татварыг тусгаагүй 
болох нь дэлгэрэнгүй мэдээллээр тодорхой болсоны дагуу тохируулав.  

 “Ноён Гари” ХХК нь 8,726 мянган төгрөгийн гаалийн албан татварыг ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа 
тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулсан. 

  
 1.3 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (НӨАТ)       

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 10,333,133.2 1,494,220.0 11,827,353.2 - 
  
НӨАТ-ын анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 
 
НӨАТ-ын албан татварын зөрүүнд компаниуд худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээнд төлсөн НӨАТ-ыг 
бэлэн мөнгөөр төлсөн татвар мэтээр тусгасан мөн импортын бараанд төлсөн НӨАТ-ыг гаалийн татвараас 
салгаж тусгаагүй зэрэг нь нөлөөлсөн байна. Тухайлбал: Худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээнд төлсөн 
НӨАТ-ыг оруулж тусгасан “Оюу толгой” ХХК, “Шарын гол” ХК гэх мэт. 
 ЗГ нь анхны тайландаа “Саусгоби сэндс” ХХК-ийн импортын бараанд төлсөн НӨАТ-ыг тусгаагүй 

байна.  
 “Таван толгой” ХК нь анхны тайландаа мөн импортын бараанд төлсөн НӨАТ-ыг тусгаагүй байна.  
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 “Гаррисон Азия” ХХК нь тайлангийн анхны тайландаа нэмэгдсэн өртгийн албан татварын 26,396.0 
мянган төгрөг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаж ирүүлсэн тул тохируулсан. 

 “Адуунчулуун” ХК нь анхны тайландаа импортын бараанд төлсөн НӨАТ болох 23,165.2 мянган 
төгрөгийн татварыг тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаж өгсөнөөр тохируулсан.  

 “Зараяа холдингс” ХХК-ийн 1,234 мянган төгрөг, “Очир төв” ХХК-ийн 594,916 мянган төгрөг, “Ноён 
Гари” ХХК-ийн 18,325 мянган төгрөгийн НӨАТ-ыг ҮТЕГ анхны тайландаа хүлээн авсан тухайгаа 
тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсанан. 

 “Кью Жи Экс ” ХХК нь 9,091 мянган төгрөг, “МЕС” ХХК нь 49,453 мянган төгрөг, “Могойн гол” ХХК нь 
58,304 мянган төгрөг,”Монполимет” ХХК нь 29,501 мянган төгрөг, “Монгол-Алт” ХХК нь 16,066 мянган 
төгрөг, “Мон дулаан трейд” ХХК нь 61,598 мянган төгрөг, “Нордвинд” ХХК нь 22,491 мянган төгрөгийн 
нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг ОҮИТБСанаачлагын ажлын албанд гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл 
тайлангийн үед гаргаж өгсөн.   

 “Мон ажнай” ХХК нь 5,999 мянган төгрөг, “Очир төв” ХХК нь 39,744 мянган төгрөг дутуу тайлагнасан 
болох нь дэлгэрэнгүй мэдээллээр тодорхой болсоны дагуу тохируулав. 

 “Хүннү ресорсиз” ХХК нь ОҮИТБСанаачлагын ажлын албанд өгсөн тайландаа бараа, ажил үйлчилгээ 
борлуулаад төлсөн НӨАТ биш худалдан авалтад төлсөн дүнгээ тайлагнасныг компаниас ирүүлсэн 
мэдээллээр тохируулсан.  

 
 1.4 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð    

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí 
òàòâàð 968,596.6 6,658.8 975,255.4 - 

  
 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàðын ахны зөрүүнд хийгдсэн томоохон 
тохируулгаас дурьдвал: 

 “Доншен газрын тос” ХХК нь анхны тайландаа огт тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөнөөр компани талд нэмж тохируулсан. 

 “Петро чайна дачин тамсаг” ХХК нь анхны тайландаа төлсөн дүнгээ огт тусгаагүй байна. Тус дүнг 
нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгасан хэдий ч 
гаалийн албан татварын дүнгээс уг татварын дүнг салгаж ирүүлээгүй учраас ГЕГ-ын мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулсан.   

 
 1.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð      

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð 59,026.0 712.5 59,738.5 - 
  
  
Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàðын анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас 
дурьдвал: 

 “Доншен газрын тос” ХХК нь анхны тайландаа огт тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөнөөр компани талд нэмж тохируулсан. 

 “Петро чайна дачин тамсаг” ХХК нь анхны тайландаа төлсөн дүнгээ огт тусгаагүй байна. Тус 
дүнг нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгасан 
хэдий ч гаалийн албан татварын дүнгээс уг татварын дүнг салгаж ирүүлээгүй учраас ГЕГ-ын 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 
 1.6 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар (ЗБҮӨАТ)   

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг  ЗГ Компани 

Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан 
татвар (28,513,602.0) 38,680,077.7 10,166,475.8 - 

  
ЗБҮӨАТ-ын анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 
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 “Үүрт гоулд” ХХК нь 2,117 мянган төгрөг, илүү тайлагнасан болох нь дэлгэрэнгүй мэдээллээр 
тодорхой болсоны дагуу тохируулав. 

 “Ноён Гари" ХХК нь 31,861 мянган төгрөг, Хурай” ХХК нь 6,502 мянган төгрөг дутуу тайлагнасан 
болох нь дэлгэрэнгүй мэдээллээр тодорхой болсоны дагуу тохируулав. 

 “Олон овоот гоулд” ХХК дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 626,981.8 мянган төгрөгөөр ЗГ-ын дүнгээс илүү 
тусгаж ирүүлсэн. Үүний 300,000.0 мянган төгрөгийг компани 2010 оны 12 дугаар сарын 31-нд 
шилжүүлсэн, ЗГ 2011 оны 1 дүгээр сард хүлээн авсан. Компани нь татвараа төлөөгүйгээс шүүхэд 
шилжин, шүүхийн шийдвэр гарсанаар Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн алба (ШШГА) уг компанийн 
өрийг барагдуулж байгаа юм байна. Үүнтэй холбогдуулаад компаниас уг нэрийн татварын 
төлөлтөөс эхний ээлжинд хүү торгуулийн төлбөр болох 216,981.6 мянган төгрөгийг суутган 
тооцсон байна. Мөн ШШГА нь 5 хувийн шимтгэл 110,000.0 мянган төгрөгийг суутган авсан байна. 
Ийм учраас компанийн дүнгээс 626,981.8 мянган төгрөгийн татварыг хасч тохируулсан. 

 “Хөөсгөл” ХХК ны 46,427 мянган төгрөг ҮТЕГ анхны тайландаа хүлээн авсан тухайгаа тусгаагүй ба 
нэгтгэлийн явцад татварын газраас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохируулсан. 

 ЗГ анхны тайландаа “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн өөр татварын илүү төлөлтөөс суутгасан тооцсон 
дүнгээр дутуу тусгасан байна. 

  
1.7 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар(ҮХЭХАТ)      

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 111,924.5 29,577.2 141,501.7 - 
  

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас 
дурьдвал: 
 
Уг татварын зөрүү ихэвчилэн орон нутгийн төсөвт төлсөн татварын дүн анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүйгээс 
үүссэн байна. 

 “Болд төмөр ерөө гол” ХХКомпани санаачлагын албанд гаргаж өгсөн тайлангаа мянган төгрөгөөр 
бус сая төгрөгөөр тусгасан байна. ЗГ анхны тайландаа Сэлэнгэ аймгийн Шаамар суманд төлсөн 
татварын дүнгээр дутуу тусгасан байна. Мөн татварын мэдээллийн нэгдсэн баазад тухайн 
компанийн регистрийн дугаараар бус бусад гэсэн кодоор шивсэн зэргээс шалтгаалан зөрүү үүссэн 
тул тус тусын мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 “Монголын алт МАК” ХХК-ийн ЗГ талд нэмсэн дүнг ҮЕТГ-т дахин хандан, мэдээллийг авч 
тохируулсан. Уг татварыг анх Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс нь тодорхойгүй орлогоор 
нэгдсэн мэдээллийн баазад шивсэн байна. 

 “Монголросцветмет” ХХК-ийн ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн татварын дүнг 
нэгтгээгүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Хэнтий, Дорноговь зэрэг аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 “Очир төв” ХХК нь 10,497 мянган төгрөг ҮТЕГ анхны тайландаа хүлээн авсан тухайгаа тусгаагүй 
ба нэгтгэлийн явцад татварын газраас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохируулсан. 

 “Очир төв” ХХК нь 3,524 мянган төгрөг дутуу тайлагнасан болох нь дэлгэрэнгүй мэдээллээр 
тодорхой болсоны дагуу тохируулав.  

  
1.8 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар    

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар 70,579.8 10,631.1 81,210.9 - 

  
Авто тээвэр өөрөө явагч хэрэгслийн татварын анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон 
тохируулгаас дурьдвал: 

 “Монполимет” ХХК, “Могол интернейшнл” ХХК, “Монгол газар” ХХК, “Монгол-Алт” ХХК,”Мон дулаан 
трейд” ХХК, “МОНЭНКО” ХХК, “Олон овоот гоулд” ХХК, “Уянган” ХХК, “Шижир алт” ХХК зэрэг  
компаниуд нь ОҮИТБСанаачлагын ажлын албанд гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед гаргаж 
өгсөн. 

 “Болд төмөр ерөө гол” ХХК нь санаачлагын албанд гаргаж өгсөн тайлангаа мянган төгрөгөөр бус 
сая төгрөгөөр тусгасан байна.  

 “Доншен газрын тос”, “Чинхуа МАК нарийн сухайт” зэрэг компани нь анхны тайландаа ч, 
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дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ч дутуу тусгаж өгсөн. Компанид дахин хандаж мэдээлэл авч тохируулсан. 
 “Дун юан” ХХК-иас төлсөн татварын дүнг ЗГ анхны тайланд нэгтгэл хийгээгүй ба нэгтгэл 

тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж өгсөнөөр тохируулсан.  
 “Монголросцветмет” ХХК нь анхны тайландаа замын санд төлсөн үйлчилгээний хөлсийг оруулж 

тусгасан тул хасч, тохируулсан. 
 “Очир төв” ХХК 5,376 мянган төгрөгийг ҮТЕГ анхны тайландаа хүлээн авсан тухайгаа тусгаагүй ба 

нэгтгэлийн явцад татварын газраас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохируулсан. 

 “Пибоди винсвэй ресорсез” ХХК нь анхны тайландаа огт тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн үед 
гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

 ЗГ анхны тайландаа “Саус гоби сэндс” ХХК-иас Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст төлсөн дүнг 
тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтсээс ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 “Сентерра гоулд монголиа” ХХК-ийн худалдан борлуулсан тээврийн хэрэгслийн татварыг худалдан 
авсан тал тухайн компанийн нэр дээр төлсөн байгаа тул ЗГ талаас хасч, тохируулсан. 

 ЗГ анхны тайландаа “Шарын гол” ХК-иас Дархан-Уул аймагт төлсөн татварын дүнгээр дутуу 
тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулсан. 

1.9 Бусад           

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Áóñàä (6,003,398.3) (1,270,893.2) (7,274,291.5) - 
  

Бусад албан татварын анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 ОҮИТБС-ын тайлангийн маягтад тусгагдах санхүүгийн урсгал биш Хувь хүний орлогын албан  
татварын дүн хоёр тал тусгаж ирүүлсэн байна. Энэ татвар нь ЗГ талд 1.3 тэрбум төгрөг, компани 
талд 7.3 тэрбум төгрөг тусгагдаж ирсэнээс 6 тэрбум төгрөгийн анхны зөрүү үүсгэсэн байна.   

 
2. Төлбөрүүд           

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

1.1.6 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны 
тєлбєр болон нэмэлт төлбөр 13,734,438.1 1,209,475.9 14,943,914.1 - 

1.1.7 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí 
õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð 9,146,835.3 755,719.3 9,902,554.5 - 

1.2.1 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë 
õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð (2,778.3) 19,246.0 16,467.7 - 

1.2.2 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû 
àæëûí áàéðíû òºëáºð 4,811,371.9 (756,546.0) 4,054,825.9 - 

2.2.1 Газрын төлбөр (10,376,929.9) 10,503,161.9 123,272.0 2,960.0 
2.2.2 Ус, рашаан ашигласны төлбөр (193,482.7) 382,174.3 188,566.1 125.5 

2.2.3 
Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ 
бэлтгэж, ашигласны төлбөр (40,967.0) 42,215.9 1,248.9 - 

2.2.4 Түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 552,935.2 (1,707.7) 551,227.5 - 

2.2.5 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû 
àæëûí áàéðíû òºëáºð (2,597,011.0) 953,400.0 (1,643,611.0) - 

Нийт 15,034,411.7 13,107,139.5 28,138,465.7 3,085.5 
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 2.1 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр(АМНАТ)  

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр 
болон нэмэлт төлбөр 13,734,438.1 1,209,475.9 14,943,914.1 - 

  
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөрийн анхны зөрүүнд 
хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

ЗГ нь анхны тайландаа орон нутагт төлсөн төлбөрийн дүнг давхардуулж тусгах, мөн огт тусгаагүй зэргээс 
шалтгаалан зөрүү үүссэн байна. Энэ алдаа нь жилийн жилд гарч байна. Тухайлбал: Орон нутагт төлсөн 
төлбөрийг давхардуулж тусгасан “Бороо гоулд”, Шижир талст” ХХК, огт тусгаагүй “Монголросцветмет” 
ХХК, “Таван толгой” ХК гэх мэт. 
 “Болд төмөр ерөө гол”, “Шижир талст” зэрэг компаниуд нь анхны тайландаа төлсөн төлбөрийн дүнг 

мянган төгрөгөөр бус сая төгрөгөөр тусгаснаас зөрүү үүссэн байна. 
 “Очир төв” ХХК-ийн 4,436 мянган төгрөг, “Хөөсгөл” ХХК-ийн 12,293 мянган төгрөгийг ҮТЕГ анхны 

тайландаа хүлээн авсан тухайгаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад татварын газраас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулсан. 

 “Очир төв” ХХК нь анхны тайландаа 1,251 мянган төгрөг дутуу тайлагнасан болох нь дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр тодорхой болсоны дагуу тохируулав. 

 “Нордвинд” ХХК нь АМНАТ-өө орон нутагт төлсөн түгээмэл тархацтай нөөц ашигласны төлбөр хэсэгт 
тусгасныг тохируулсан. 

 “Буд-Инвест” ХХК-ийн анхны нэгтгэл тайланд ЗГ-ын дүн 15,756.6 мянган төгрөгөөр илүү байсан нь 
Төв аймгийн татварын хэлтэс тус компанийн бүртгэл дээр “Заамарын Их Алт” компанийн 30 хувийн 
уг төлбөрийг бүртгэсэн байсныг ЗГ талаас хасч, тохируулав. 

 “Андын илч” ХХК-ийн ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөрийн дүнд анхны 
нэгтгэлд ЗГ талаас 66,463.2 мянган төгрөг дутуу, компани талаас 71,452.8 мянган төгрөг илүү 
тусгасан нь нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдож тохируулагдав. 

 “Баян-Эрч” ХХК ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөрийн дүнд анхны 
нэгтгэлдээ 79,530,1 мянган төгрөг дутуу тусгаснаа дэлгээрнгүй мэдээлэлдээ нэмж ирүүлсэн тул 
тохируулагдав. 

 ЗГ нь анхны тайландаа “Бумбат” ХХК-иас түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөрийг энэ төлбөрийн мөрөнд андуурч тусгасныг ҮТЕГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулав. 

            
 2.2 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð  

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð 9,146,835.3 755,719.3 9,902,554.5 - 

  
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºðийн анхны зөрүүнд 
хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 Ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн зөрүү нь ихэвчилэн валютын ханшийн 
зөрүүнээс үүссэн байна. 

 ЗГ болон компани анхны тайландаа үйлчилгээний төлбөрийг тусгай зөвшөөрлийн төлбөрөөр, тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөрийг үйлчилгээний төлбөрөөр тусгасан нь зөрүү үүсгэсэн байна. 

 “Баян айраг эксплорэйшн” ХХК, “ЗБАА” ХХК, “И Эй Эм Хөх Адар” ХХК, “Лон Шэнда ”ХХК, “Могол 
интернейшнл” ХХК, “Монпоилмет” ХХК “Монгол руд пром” ХХК “Монгол цамхаг” ХХК зэрэг  компаниуд 
нь ОҮИТБСанаачлагын ажлын албанд тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед гаргаж 
өгсөн. 

 “Булгангангат” ХХК ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн 
дүнд анхны нэгтгэлдээ 4,003.9 мянган төгрөг гэж тусгагдсан нь тайлангийн алдаа болж нэгтгэл 
тайлангийн явцад компани талд 35.6 мянган төгрөг нэмэгдэж 4,039.5 мянган төгрөг болж 
залруулагдсан ба ЗГ-н дүн анхны нэгтгэлдээ тусгагдаагүй нь мөн тохируулсан. 

 ЗГ-ын анхны тайландаа “Агит хангай” ХХК-ийн 12,076.0 мянган төгрөг, “Азиа гоулд монголиа” ХХК-ийн 
4,288.0 мянган төгрөг “Гурван төхөм” ХХК-ийн 2,977.4 мянган төгрөгийг тус тус тусгаагүй ба нэгтгэл 
тайлангийн үед гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.  

 “Гүнбилэг трейд” ХХК анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
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 “Жотойн бажууна” ХХК нь анхны тайландаа 2,996.7 мянган төгрөгөөр дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 ЗГ анхны тайландаа “Заамарын их алт” ХХК-иас 18,027.5 мянган төгрөгийн төлбөрийг илүү тусгасан 
нь нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул тохируулсан. 

 “Үүрт гоулд” ХХК нь 14,227.0 мянган төгрөг дутуу тайлагнасан болох нь дэлгэрэнгүй мэдээллээр 
тодорхой болсоны дагуу тохируулав. 

 АМГ нь анхны тайлан болон дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ “Монголын алт МАК” ХХК-иас төлсөн дүнг 
“Монголын алт” ХХК-ийн мэдээлэлд тусгаж ирүүлсэн учраас компанийн дүнгээс ЗГ дүн дутуу байсан.  

              
 2.3 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð   

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð (2,778.3) 19,246.0 16,467.7 - 

  
Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºðийн анхны зөрүүнд хийгдсэн 
томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 “Андын илч”, “Гүн билэг трейд”, “Голден погада”, “Могойн гол””, “Монрос пром уголь”, “Хангад 
эксплорэйшн”, “Түмэн-Анд” зэрэг компаниуд нь ОҮИТБС-ын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж 
өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зохих 
тохируулгыг хийсэн. 

 ЗГ нь анхны тайландаа “Баян эрч”, “Ди Кю И интернейшнл”, “Монголиа девелопмент ресорсес” зэрэг 
компаниудаас төлбөр хүлээн авсан гэж андуурч тусгасан тул хасч, тохируулсан. 

 “Эрэл” ХХК нь анхны тайландаа илүү тусгасан нь дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул хасч, 
тохируулсан. 

    
 2.4 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð   

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð 4,811,371.9 (756,546.0) 4,054,825.9 - 

  
 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºðийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон 
тохируулгаас дурьдвал: 
 
 ЗГ нь компанид буцаасан төлбөрийг компани нь мөн буцааж авсан төлбөрийг анхны тайландаа 

оруулж тусгаснаас зөрүү үүссэн. 
 ЗГ болон компани аль аль нь төлбөр, үйлчилгээний хөлсийг салгалгүй тусгасан байна. 
 Мөн ЗГ нь орон нутагт төлсөн төлбөрийг анхны тайландаа нэгтгээгүйгээс зөрүү үүссэн байна. 
 “Зүрийн булан” ХХК нь 1,233 мянган төгрөг, “Зон Хэн Юу Тиан” ХХК нь 29,700 мянган төгрөг дутуу 

тайлагнасан болох нь дэлгэрэнгүй мэдээллээр тодорхой болсоны дагуу тохируулав. 
 “Хунан жинлэн” ХХК нь анхны тайландаа 10,000 мянган төгрөг илүү тусгасан нь дэлгэрэнгүй 

мэдээллээр тодорхой болсоны дагуу тохируулав. 
 “Зүрийн булан” ХХК-ийн 41,000 мянган төгрөг, “Хунан жинлэн” ХХК-ийн 43,000 мянган төгрөгийн 

орон нутгийн төсөвт төлсөн гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөрийг ЗГ анхны 
нэгтгэлийн тайланд нэгтгэгдээгүй байна.   

 
  2.5 Газрын төлбөр         

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Газрын төлбөр (10,376,929.9) 10,503,161.9 123,272.0 2,960.0 
  
Газрын төлбөрийн төлбөрийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас  дурьдвал: 
 
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөрийг нэгтгээгүйгээс зөрүү үүссэн. Энэ алдаа өмнөх 
жилүүдэд гарч байсан ба энэ жил өмнөх жилүүдийг бодвол арай багассан байна. 
 ЗГ анхны тайландаа “Айвенхоу майнз инк монголиа” /Оюу толгой/ ХХК-иас Өмнөговь аймгийн төсөвт 

төлсөн зам ашигласны төлбөрийг, газрын төлбөр хэсэгт тусгасан байна. нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр 
талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
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 “Болд төмөр ерөө гол” ХХК нь санаачлагын албанд гаргаж өгсөн тайлангаа мянган төгрөгөөр бус сая 
төгрөгөөр тусгасан байна. 

 “Очир төв” ХХК-ийн 9,904 мянган төгрөгийн Орхон аймагт төлсөн газрын төлбөрийг ҮТЕГ анхны 
тайландаа хүлээн авсан тухайгаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж 
ирсэнээр тохируулсан. 

 “Шейман” ХХК-иас төлсөн төлбөрийг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байна. ГТГ-аас нэгтгэл нэгтгэл 
тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 ЗГ анхны тайландаа туслан гүйцэтгэгч компаниас төлсөн төлбөрийг “Энержи ресурс” ХХК-ийн дүнд 
оруулж тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас гаргаж ирүүлсэн мэдээлэлд үндсэлэн 
тохируулсан. 

 ЗГ анхны тайландаа “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-иас Орхон аймагт төлсөн төлбөрийг нэгтгээгүй байна. 
Компани анхны тайландаа илүү тусгасан байна. Компани нь Орхон аймагт 7,772,037.1 мянган төгрөг 
газрын төлбөрт шилжүүлгээр төлж, 2,012,762.9 мянган төгрөгийг "Эрдэнэт-Ус ДТС" ОНӨХК—тай 
холбоотой усны төлбөрт суутган тооцуулсан байна. 

Дараахи компаниудаас зарим аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн газрын алба болон татварын 
байгууллагуудад төлсөн төлбөрүүдийг ҮТЕГ нь анхны тайландаа тайлагнаагүй байна. Үүнд: 

№ Компанийн нэр 
Төлбөр хүлээн авсан 

Аймгийн нэр Сумын нэр 
1 Алтайн хүдэр ХХК Говь-Алтай Цээл 
2 Анхай-Интернэшнл ХХК Төв Аймаг 
3 Бага таян ХХК Дархан-Уул Шарын гол 
4 Болд төмөр ерөө гол ХХК Сэлэнгэ Шаамар 
5 Бороо гоулд ХХК Төв Аймаг 
6 Брэйвхарт ресорсиз ХХК Төв Баянчандмань 
7 Буд-Инвест ХХК Төв Аймаг 
8 Булгангангат ХХК Төв Аймаг 
9 Бэрх ресорсиз ХХК Увс Наранбулаг 
10 Гаррисон-Азия ХХК Сүхбаатар Түвшинширээ 

11 Гацуурт ХХК 

Булган Сэлэнгэ 
Сэлэнгэ Зүүнбүрэн 
Сэлэнгэ Мандал  
Сэлэнгэ Түшиг 
Төв Батсүмбэр 
Төв Батсүмбэр 

12 Гео-Эрэл ХХК Хэнтий Мөрөн 

13 Гоби коул энд энержи ХХК 
Баянхонгор Шинэжинст 
Говь-Алтай Цогт 
Говь-Алтай Чандмань 

14 Голден погада ХХК Дундговь Эрдэнэдалай 

15 Гурван төхөм ХХК Төв Аймаг 
Төв Архуст 

16 Дацан трейд ХХК Увс Тариалан 
Хэнтий Норовлин 

17 Жамп-Алт ХХК Баянхонгор Аймаг 
Дорнод Баяндун 

18 Жи Кей Эм Кей ХХК Төв Аймаг 

19 Жотойн бажууна ХХК Төв Аймаг 
Төв Заамар 

20 Заамарын Их Алт ХХК Төв Заамар 

21 Илтгоулд ХХК Төв Аймаг 
Төв Баянцагаан 

22 Их монгол майнинг ХХК Өмнөговь Мандал-Овоо 

23 Их тохойрол ХХК Булган Бүрэгхангай 
Төв Заамар 

24 Кожеговь ХХК Дорноговь Улаанбадрах 
Сүхбаатар Дарьганга 

25 Коммод ХХК Дорноговь Эрдэнэ 
26 Могойн гол ХХК Хөвсгөл Цэцэрлэг 
27 Мон ажнай ХХК Хөвсгөл Аймаг 
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Хөвсгөл Бүрэнтогтох 

28 Мон полимет ХХК Булган Бүрэгхангай 
Төв Аймаг 

29 Монгол чех металл ХХК Төв Аймаг 
30 Монгол-Алт ХХК Сэлэнгэ Аймаг 

31 Монголросцветмет ХХК 

Дорноговь Айраг 
Дорноговь Иххэт 
Дорноговь Өргөн 
Дундговь Баянжаргалан 
Хэнтий Аймаг 
Хэнтий Бор-Өндөр 

32 Монголын алт МАК ХХК Дорноговь Мандах 
33 Мондулаан трейд Төв Аймаг 
34 Ододгоулд ХХК Баянхонгор Галуут 
35 Олон овоот гоулд ХХК Өмнөговь Аймаг 
36 Оюу толгой ХХК Өмнөговь Аймаг 
37 Петро матад ХХК Дорнод Матад 

38 Сентерра гоулд ХХК Төв Баян 
Төв Борнуур 

39 Уянган ХХК Булган Бүрэгхангай 
Төв Заамар 

40 Хангад-Эксплорэйшн ХХК Өмнөговь Ханхонгор 
41 Хар тарвагатай ХХК Увс Тариалан 
42 ХОТУ ХХК Төв Аймаг 
43 Хөөсгөл ХХК Дорнод Баяндун 

44 Цайрт минерал ХХК Сүхбаатар Асгат 
Сүхбаатар Баяндэлгэр 

45 Шижир алт ХХК Төв Аймаг 
46 Энгүй тал ХХК Баянхонгор Шинэжинст 
47 Эрвэн хүдэр ХХК Сүхбаатар Сүхбаатар 
48 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК Орхон Аймаг 

49 Эрдэс холдинг ХХК 
Сэлэнгэ Ерөө 
Сэлэнгэ Хүдэр 
Сэлэнгэ Шаамар 

50 Эрэл ХХК Дархан-Уул Аймаг 
Дорноговь Аймаг 

51 Эс Би Эф ХХК Төв Аймаг 
  
 2.6 Ус, рашаан ашигласны төлбөр       

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Ус, рашаан ашигласны төлбөр (193,482.7) 382,174.3 188,566.1 125.5 
  

Ус, рашаан ашигласны төлбөрийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас
дурьдвал: 

 “Үүрт гоулд” ХХК нь ус, рашаан ашигласны төлбөрөө 1,000 мянган төгрөг дутуу тусгасан нь 
дэлгэрэнгүй мэдээллээр тодорхой болсоны дагуу тохируулав. 

 Монголын алт МАК” анхны тайландаа ус, рашаан ашигласны төлбөрт хураамж, үйлчилгээний 
хөлсийг оруулж тусгасан байна. 

 “Дун юан” ХХКомпани анхны тайландаа Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөрийг давхардуулж оруулсан байна. Өмнөговь аймгийн Номгон суманд төлсөн төлбөрийг ЗГ 
анхны тайландаа тусгаагүй байна. ҮТЕГ-т дахин хандсанаар зөрүү шийдвэрлэгдсэн. 

 “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК нь анхны тайландаа усны газар төлсөн дүнг тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Усны газарт төлсөн үйлчилгээний хөлс
281,774.7 мянган төгрөгийг энэ төлбөрийн дүнгээс хасч, хураамж үйлчилгээний хөлс хэсэгт тусгаж 
тохируулсан. 
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Дараахи компаниудаас зарим аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн газрын алба болон татварын байгууллагуудад 
төлсөн төлбөрүүдийг ҮТЕГ нь анхны тайландаа тайлагнаагүй байна. Үүнд: 
 

№ Компанийн нэр 
Төлбөр хүлээн авсан 

Аймгийн нэр Сумын нэр 

1 Алтайн хүдэр ХХК 
Говь-Алтай Төгрөг 
Говь-Алтай Цээл 

2 Андын илч ХХК Сүхбаатар Аймаг 
3 Бага таян ХХК Дархан-Уул Шарын гол 

4 Баян айраг эксплорэйшн ХХК Завхан Дөрвөлжин 
Завхан Эрдэнэхайрхан 

5 Баян-Эрч ХХК Сүхбаатар Эрдэнэцагаан 
6 Булгангангат ХХК Төв Заамар 
7 Гаррисон-Азия ХХК Сүхбаатар Түвшинширээ 
8 Гео-Эрэл ХХК Хэнтий Мөрөн 

9 Гоби коул энд энержи ХХК Говь-Алтай Цогт 
Говь-Алтай Чандмань 

10 Голден крос ХХК Увс Давст 
11 Голден погада ХХК Дундговь Эрдэнэдалай 

12 Дацан трейд ХХК 
Увс Тариалан 
Хэнтий Норовлин 

13 Жамп-Алт ХХК 
Баянхонгор Аймаг 
Дорнод Баяндун 

14 Жи энд Юу Голд ХХК Баянхонгор Гурванбулаг 
Баянхонгор Заг 

15 Зараяа холдингс ХХК 
Дорноговь Өргөн 
Дорноговь Улаанбадрах 

16 Кевин-Инвест ХХК Дорноговь Аймаг 

17 Кожеговь ХХК 
Дорноговь Улаанбадрах 
Сүхбаатар Дарьганга 
Сүхбаатар Эрдэнэцагаан 

18 Коммод ХХК 
Дорноговь Улаанбадрах 
Дорноговь Эрдэнэ 

19 Кью Жи Экс монгол ХХК Ховд Алтай 
20 Могойн гол ХХК Хөвсгөл Цэцэрлэг 
21 Мон полимет ХХК Булган Аймаг 

22 Монголросцветмет ХХК Дундговь Баянжаргалан 
Хэнтий Дархан 

23 Петро матад ХХК Дорнод Матад 

24 Петро чайна дачин тамсаг ХХК 
Дорнод Матад 
Дорнод Халх гол 

25 Саусгоби сэндс ХХК 
Дундговь Өлзийт 
Өмнөговь Баяндалай 
Өмнөговь Гурвантэс 

26 Сентерра гоулд ХХК Дорнод Цагаан-Овоо 
27 Таац мөрөн ХХК Төв Сэргэлэн 

28 Тефис майнинг ХХК 
Говь-Алтай Чандмань 
Ховд Дарви 

29 Хан шижир ХХК Баянхонгор Бөмбөгөр 
30 Хар тарвагатай ХХК Увс Тариалан 
31 Хөөсгөл ХХК Дорнод Баяндун 

32 Эрдэнэжас ХХК Баян-Өлгий Толбо 
Төв Бүрэн 

33 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК Орхон Аймаг 
34 Эрдэс холдинг ХХК Сэлэнгэ Хүдэр 
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2.7 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр (40,967.0) 42,215.9 1,248.9 - 

  
Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөрийн анхны зөрүүнд хийгдсэн 
томоохон тохируулгаас дурьдвал:  

 ЗГ нь “Эрдэс холдинг” ХХК-иас Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр суманд төлсөн төлбөрийг анхны тайландаа 
тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, 
холбогдох хариу мэдээлэл авч, ЗГ талд нэмж тохируулсан. 

 “Шар нарст” ХХК нь төлсөнөө, ЗГ нь уг компаниас хүлээн авсанаа анхны тайландаа тусгаагүй байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.  

  
2.8 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр 552,935.2 (1,707.7) 551,227.5 - 

  
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн анхны зөрүүнд хийгдсэн 
томоохон тохируулгаас дурьдвал:  

 “Гацуурт” ХХК-ийн ЗГ-ын дүнд 29,680.6 мянган төгрөг илүү тусгасан байсан нь АМНАТөлбөрийн 30 
хувийг давхардуулж бүртгэсэн байсныг хасч, тохируулав. 

 “Бумбат” ХХК-ийн уг төлбөр дээр ЗГ нь АМНАТ-ийн дүнг андуурч тусгасан байсныг хасч, тохируулав.   
 ЗГ нь анхны тайландаа “Алтайн хүдэр” ХХК-иас төлсөн төлбөрийн дүнг орхигдуулснаас анхны зөрүү 

үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад ҮТЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талд 36,997.0 мянган 
төгрөг нэмж тохируулав. 

 “МОНЭНКО”, “Олон овоот гоулд” зэрэг компаниуд нь санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа 
гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад тайлангаа, дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр тохируулгыг хийсэн. 

 “Саус гоби сэндс” ХХК-иас төлсөн төлбөрийг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад ҮТЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр ЗГ талд нэмж тохируулсан.   

 
2.9 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð (2,597,011.0) 953,400.0 (1,643,611.0) - 

  
Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºðийн  анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон 
тохируулгаас дурьдвал:  

 ЗГ нь компанид буцаасан төлбөрийг компани нь мөн буцааж авсан төлбөрийг анхны тайландаа оруулж 
тусгаснаас зөрүү үүссэн. 

 ЗГ болон компани аль аль нь төлбөр, үйлчилгээний хөлсийг салгалгүй тусгасан байна. 
 Мөн ЗГ нь орон нутагт төлсөн төлбөрийг анхны тайландаа нэгтгээгүйгээс зөрүү үүссэн байна. 
 “Зүрийн булан” ХХК нь 1,233 мянган төгрөг, “Зон Хэн Юу Тиан” ХХК нь 29,700 мянган төгрөг дутуу 

тайлагнасан болох нь дэлгэрэнгүй мэдээллээр тодорхой болсоны дагуу тохируулсан. 
 “Хунан жинлэн” ХХК нь анхны тайландаа 10,000 мянган төгрөг илүү тусгасан нь дэлгэрэнгүй 

мэдээллээр тодорхой болсоны дагуу тохируулсан. 
 ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөрийг тусгаагүй байна. Тухайлбал: “Айвенхоу 

майнз инк монголиа” /Оюу толгой/ ХХК-ийн 631,800 мянган төгрөгийн, “Зүрийн булан” ХХК-ийн 41,000 
мянган төгрөгийн, “Хунан жинлэн” ХХК-ийн 43,000 мянган төгрөгийн, “Цайрт минерал” ХХК-ийн 
237,600 мянган төгрөгийн төлбөрийг тусгаагүй байна.   

 “Болд төмөр ерөө гол”, “Чинхуа МАК нарийн сухайт” зэрэг компани нь анхны тайландаа улсын төсөвт 
төлсөн төлбөр хэсэгт тусгах дүнг орон нутгийн төсөвт төлөх төлбөрийн мөрөнд буруу тусгасан байна. 

 “Зон Хэн Юу Тиан” ХХК нь ОҮИТБСанаачлагын ажлын албанд өгсөн тайландаа гадаадын мэргэжилтэн, 
ажилчны ажлын байрны төлбөр 78,532 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөр хэсэгт 
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тусгасныг улсын төсөвт төлсөн гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр хэсэгт 
залруулсан. 

3. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
   

    

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн 

ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 

7,223,533.2 1,490,788.6 8,714,321.8 - 

Нийт 7,223,533.2 1,490,788.6 8,714,321.8 - 
  

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон залруулгуудыг 
дурьдвал: 

ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст төлсөн шимтгэлийн дүнг тусгаагүй байна. 
Тухайлбал: “Доншен газрын тос” ХХК-ийн Дорноговь аймгийн Зүүнбаян суманд төлсөн дүнг, 
“Монголросцветмет”, “Шижир алт” зэрэг компаниудын Төв аймгийн Заамар суманд төлсөн дүнг, “Хангад 
эксплорэйшн” ХХК-ийн Өмнөговь аймагт төлсөн дүнг тусгаагүй байна. 
 ОҮИТБС-ын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй 61 компаниас шалтгаалан анхны зөрүү 

үүссэн байна. Эдгээр компаниуд нь нэгтгэл тайлангийн явцад тайлангаа, дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
хамт гаргаж ирүүлсэн тул зохих тохируулга хийгдсэн. 

 “Болд төмөр ерөө гол” ХХК нь санаачлагын албанд гаргаж өгсөн тайлангаа мянган төгрөгөөр бус сая 
төгрөгөөр тусгасан байна. 

 “Капкорп” ХХК нь НДШимтгэлд 680,0 мянган төгрөг төлсөн байтал 358,6 мянган төгрөг гэж зардалд 
тооцсон дүнгээр тайлагнасан байна. “Үүрт гоулд” ХХК 3,708.7 мянган төгрөгийн гэрээт болон төслийн 
ажиллагсдын шимтгэлд төлсөн дүнгээ оруулаагүй тайлагнаж нэгтгэлийн явцад тохируулагдсан.  

 “Очир төв” ХХК нь НДШ-ийг Орхон аймаг болон Улаанбаатар хотод ажиллаж байгаа ажилчдын 
харъяалалын дагуу төлдөг бөгөөд ОҮИТБСанаачлагын ажлын албанд өгсөн тайландаа 2,706 мянган 
төгрөг буюу зөвхөн олборлолтын хэсгийн ажиллагсдын НДШ-ээр тайлагнасан байна.  

  
4. Хураамжууд, үйлчилгээний хөлсүүд       

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

1.3.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ (11,015,646.8) 12,910,524.7 1,894,877.9 - 

1.3.2 
Яам, төрийн захиргааны 
байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж 

(265,764.7) 260,106.7 (5,658.0) - 

1.3.3 
Яам, төрийн захиргааны 
байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс 

(454,955.0) 1,230,583.0 767,013.9 8,614.1 

1.3.4 
Гадаадын ажиллах хүч, 
мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж 

(43,454.9) 66,201.6 22,746.7 - 

1.1.9 

Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, 
шинэчлэх, ашиглалтаас гаргах, 
ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

(141,882.7) - (141,882.7) - 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, 
ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, 
хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, 
идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа 
эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

13.0 - 13.0 - 

2.2.7 
Ашигт малтмалаас бусад байгалийн 
баялаг ашиглах зөвшөөрлийн 
хураамж 

(77,314.0) (1,686.0) (79,000.0) - 

2.3.1 
Орон нутгийн төсөвт төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж (253,369.0) 7,204.5 (246,164.5) - 

2.3.2 Нутгийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс (13,765.2) 249,787.7 236,022.5 - 
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Нийт (12,266,139.3) 14,722,722.2 2,447,968.8 8,614.1 
  
 

 4.1 Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ       

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ (11,015,646.8) 12,910,524.7 1,894,877.9 - 
  
Гаалийн үйлчилгээний хураамжийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас 
дурьдвал: 

 ЗГ анхны тайландаа гаалийн үйлчилгээний хураамжийн дүнг дутуу тусгасан, компаниуд анхны тайландаа 
дутуу тусгахаас гадна хувийн тээвэр зуучийн компанид төлсөн гаалийн бүрдүүлэлтийн хураамж, бусад 
үйлчилгээний хөлсийг оруулж тусгасан, мөн компаниуд гаалийн албан татварын дүнд оруулж тусгасан 
зэргээс зөрүү үүссэн байна. 
 “Адуунчулуун” ХК нь тайландаа уг хураамжийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 

тайлангийн явцад компани талд 104.0 мянган төгрөг нэмж тохируулав. 
 “Багануур” ХК нь тайландаа уг хураамжийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 

тайлангийн явцад компани талд 196.9 мянган төгрөг нэмж тохируулав. 
 “Бэрэн групп” ХХК нь тайлангаа санаачлагын албанд гаргаж өгөөгүйн улмаас  анхны зөрүү үүссэн 

байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу компани талд 18,420.0 
мянган төгрөг нэмж тохируулав. 

 “Алтайн хүдэр” ХХК нь тайландаа 209,717.2 мянган төгрөг дутуу тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад нэмэлт мэдээлэл авч, үүссэн зөрүүг тохируулсан. 

 “Гацуурт” ХХК тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад компани талд 3,491.0 мянган 
төгрөг нэмж тохируулав. 

 “Андын илч” ХХК нь 103,876.9 мянган төгрөг андуурч тусгасныг хасч, тохируулав. 
 “Анхай-Интернэшнл” ХХК-ийн ЗГ-ын дүн тусгагдаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 

тайлангийн явцад ЗГ талд 105,681.0 мянган төгрөг нэмж тохируулав. 
 
 4.2 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж   

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж (265,764.7) 260,106.7 (5,658.0) - 

              
4.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс   

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс (454,955.0) 1,230,583.0 767,013.9 8,614.1 

              
              
 4.4 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж   

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж (43,454.9) 66,201.6 22,746.7 - 

  
 Хураамж, үйлчилгээний хөлсний анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 Бусад төрөл бүрийн үйлчилгээний хөлс нь ЗГ-ын анхны нэгтгэл тайланд нэгтгэгдэдгүй ба компаниуд 
нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ анх тусгасан дүнгээсээ илүү ихээр 
нэмж тусгаж ирүүлсэн. 

 Мөн ЗГ анхны тайландаа Төр, засгийн байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлсийг огт тусгаагүйгээс 
анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниудаас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн, Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газар, Гадаад харилцааны яам, ГИХАЭГ, АМГ, ХХҮГ, 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн газар, Усны газар, СХЗГазар, Сорьцын улсын хяналтын 
газар, Геологийн төв лаборатори, Авто тээврийн газар, Төмөр зам зэрэг байгууллагуудад албан бичиг 
илгээж, холбогдох хариу мэдээлэл авч, зохих тохируулгыг хийсэн.  
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 “Хан шижир” ХХК-ны АМГазарт төлсөн 5,300 мянган төгрөгийн, “Лон Шэнда” ХХК-ийн 3,743 мянган 
төгрөгийн үйлчилгээний хөлс нь ЗГ-ын анхны нэгтгэлийн тайланд тусгагдаагүй байсан нь нэгтгэлийн 
явцад АМГ-аас дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр залруулсан. 

 “Петро матад” ХХК-ийн ХХҮГазарт төлсөн гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж 
ЗГ-ын анхны нэгтгэлд тусгагдаагүй ба нэгтгэлийн явцад ХХҮГ-аас ирсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгагдаж ирсэнээр залруулсан. 

 “Нордвинд” ХХК гаалийн үйлчилгээний хураамж 6,130 мянган төгрөгийг ОҮИТБСанаачлагын ажлын 
албанд өгсөн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж 
ирүүлсэнээр залруулсан. “Хан шижир” ХХК-ийн АМГазарт төлсөн 5,300 мянган төгрөгийн 
үйлчилгээний хөлс нь ЗГ-ын анхны нэгтгэлийн тайланд тусгагдаагүй байсан нь нэгтгэлийн явцад АМГ-
аас дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирснээр тохируулагдсан. 

 Лон Шэнда” ХХК-ийн ашигт малтмалын газарт төлсөн 3,743 мянган төгрөгийн үйлчилгээний ЗГ анхны 
нэгтгэлийн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад АМГ-аас дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж 
ирснээр тохируулагдсан.   

 
 4.5 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас гаргах, 
ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

ЗГ Компани 

Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай 

зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 
(141,882.7) - (141,882.7) - 

  
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамжийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас 
дурьдвал: 

 “Коммод” ХХК нь хайлуур, жоншны ашиглалтын лицензтэй бөгөөд санаачлагын албанд гаргаж өгсөн 
тайландаа тусгай зөвшөөрлийн төлбөрөө цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж мөрөнд андуурч тайлагнасныг ашигт 
малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр хэсэгт хоёр талын дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

   
 4.6 Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, байрлуулах, түрээслэх,      
үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, 
худалдах, угсрах, байрлуулах, түрээслэх, 
үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, задлах, 

хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа 

эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

13.0 - 13.0 - 

              
 4.7 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах зөвшөөрлийн хураамж 

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж (77,314.0) (1,686.0) (79,000.0) - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах зөвшөөрлийн хураамжийн анхны 
зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 ЗГ нь анхны тайландаа “Жи энд юу голд” ХХК-иас төлсөн нь ашигт малтмалын ашиглалтын болон 
хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг энэ хураамж хэсэгт андуурч тусгасан тул хасч, 
тохируулсан. 

 “Монголчех металл” ХХК нь анхны тайландаа ашигт малтмалын наац ашигласны нэмэлт 
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төлбөрийг энэ хураамж хэсэгт андуурч тусгасан тул хасч, тохируулсан. 
  
 4.8 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж     

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж (253,369.0) 7,204.5 (246,164.5) - 

              
            
 4.9 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс   

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс (13,765.2) 249,787.7 236,022.5 - 

Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, үйлчилгээний хөлсний анхны зөрүүнд 
хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 “Айвенхоу майнз инк монголиа” /Оюу толгой/ ХХК-ийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь 
аймгийн Ханхонгор сумын ЗДТГ, Өмнөговь аймгийн Авто тээврийн газар зэрэг байгууллагуудад албан 
бичиг илгээж, холбогдох мэдээлэл авч, зохих тохируулгыг хийсэн. 

 “Цайрт минерал” ХХК-ийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын 
ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 

 “Чинхуа МАК нарийн сухайт”, “Энержи ресурс” зэрэг компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
Өмнөговь аймгийн СХЗГ, МХГ, АТГ (Авто тээврийн газар) зэрэг байгууллагад албан бичиг илгээж, 
холбогдох хариу мэдээлэл авч, зохих тохируулгыг хийсэн. Мөн “Энержи ресурс” ХХК нь анхны 
тайландаа хураамж үйлчилгээний төрөл зүйлийг буруу ангилж тусгасан байсан тул орон нутгийн 
захиргааны байгууллагад төлсөн хэсгээс хасч, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн хэсэгт 
тохируулсан. 

 5. Засгийн газрын орлого ба бусад орлого       

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

1.5.1 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу 
Засгийн газарт ногдох газрын тосны 
орлого 

2,612,153.6 - 2,612,153.6 - 

2.2.6 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу 
хүлээн авсан дэмжлэг 

(374,512.2) 368,137.2 (6,375.0) - 

1.2.3 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн 
жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал 

(290,714.0) 290,714.0 - - 

1.2.5 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр 
тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал 

(194,548.2) 194,548.2 - - 

1.2.6 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан 
нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн 
талбайн дэнчин 

(481,715.3) 491,648.7 9,933.4 - 

1.2.8 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан 
нөхцлийн дагуу төлөөлөгчийн 
газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр 

(171,263.3) 309,433.3 138,170.0 - 

Нийт 1,099,400.6 1,654,481.4 2,753,882.0 - 
              
 5.1 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох газрын тосны орлого 

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн 
газарт ногдох газрын тосны орлого 2,612,153.6 - 2,612,153.6 - 
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Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох газрын тосны орлого хэсгийн 
анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 
 
“Доншен газрын тос” ХХК анхны тайландаа ГТГ-т төлсөн төлбөрийн дүнг ам.доллароор төлсөн байна. 
Зөрүү нь компани ам.долларыг төлсөн өдрийн ханшаар, ЗГ-ын байгууллага хүлээн авсан өдрийн ханшаар 
тооцсоны улмаас үүссэн байна.  
              
 5.2 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг   

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн 
авсан дэмжлэг (374,512.2) 368,137.2 (6,375.0) - 

  
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэгийн анхны зөрүүнд хийгдсэн 
томоохон тохируулгаас дурьдвал: 
 
 ЗГ анхны тайландаа орон нутагт хамтран ажиллах гэрээний дагуу компаниас төлсөн төлбөрийг 

тусгаагүй байна. “Гоби энержи партнерс” ХХК-иас Дорноговь аймагт төлсөн дүнг, “Сансарын геологи 
хайгуул” ХХК-иас Төв, Дорноговь зэрэг аймагт, мөн Дундговь аймгийн Өлзийт, Өндөршил, 
Гурвансайхан зэрэг сумдад төлсөн дүн, “Шейман” ХХК-иас Төв, Хэнтий, Говьсүмбэр зэрэг аймагт 
төлсөн дүнг эдгээр аймаг, сумдын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 

 “Шейман” ХХК-иас Төв аймгийн сургуулийн хүүхдүүдэд гарын бэлэг өгсөн байсан нь тус аймгийн 
ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээллээр нотлогдсон. Уг төлбөр нь байгууллагад бус, хувь хүнд олгогдсон 
учраас хасч, тохируулсан.  

  
5.3 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны урамшуулал 

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд 
гарын үсэг зурсаны урамшуулал (290,714.0) 290,714.0 - - 

  
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны урамшууллын анхны зөрүүнд 
хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 ЗГ анхны тайландаа “Сансарын геологи хайгуул” ХХК-иас төлсөн төлбөрийг тусгаагүй байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад ГТГ-т албан бичиг хүргүүлж, хариу мэдээлэл авч, зөрүүг тохируулсан.   

  
 5.4 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал 

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал (194,548.2) 194,548.2 - - 

  
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн сургалтын урамшууллын анхны 
зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 ЗГ анхны тайландаа “Сансарын геологи хайгуул” ХХК-иас төлсөн төлбөрийг тусгаагүй байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад ГТГ-т албан бичиг хүргүүлж, хариу мэдээлэл авч, зөрүүг тохируулсан.  
  
              
 5.5 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин 

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга 
Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

ЗГ Компани  
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 

дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин (481,715.3) 491,648.7 9,933.4 - 
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Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчингийн анхны 
зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 “Зон хэн юу тиан” ХХК нь анхны тайландаа дутуу тайлагнасныг нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. 

 “Петро чайна дачин тамсаг”, “Сансарын геологи хайгуул” зэрэг компаниудаас төлсөн төлбөрийг 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад ГТГ-т албан бичиг хүргүүлж, 
холбогдох мэдээлэл авсанаар зөрүү тохируулагдсан байна. 

              
 5.6 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төлөөлөгчийн газрын үйл 
ажиллагааг дэмжсэн төлбөр 

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 

дэмжсэн төлбөр 
(171,263.3) 309,433.3 138,170.0 - 

  
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөрийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 “Капкорп” ХХК нь санаачлагын ажлын албанд гаргаж өгсөн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөнөөр компани талд нэмж, тохируулсан. 

 ЗГ анхны тайландаа “Сансарын геологи хайгуул” ХХК-иас төлсөн төлбөрийг тусгаагүй байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад ГТГ-т албан бичиг хүргүүлж, хариу мэдээлэл авч, зөрүүг тохируулсан.   

              
 6.Төрийн болон орон нутгийн ногдол ашиг       

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

2.4.1 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол 
ашиг (7,872,615.0) 14,772,615.0 6,900,000.0 - 

 (7,872,615.0) 14,772,615.0 6,900,000.0 - 
  
Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашгийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас 
дурьдвал: 

 ЗГ анхны тайландаа “Таван толгой” ХК-иас Өмнөговь аймгийн төсөвт төлсөн ногдол ашгийн дүнг 
нэтгээгүй байна. Мөн компани анхны тайландаа 6,900,000 мянган төгрөгийн ногдол аүгийг дутуу 
тусгаж өгсөн ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж 
өгсөн тул компани талд нэмж, тохируулсан. ЗГ-бн талд хийгдсэн тохируулга нь Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ-аас ирсэн мэдээлэлд үндэслэгдэн хийгдсэн.  

   
 7. Торгууль           

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд, 

цэвэр мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

1.6.1 Улсын төсөвт төлсөн торгууль 9,800,504.4 (11,615,316.0) (1,814,811.6) - 
2.5.1 Орон нутагт төлсөн торгууль (13,565.0) 942,300.4 928,975.4 (240.0) 

Нийт 9,786,939.4 (10,673,015.6) (885,836.2) (240.0) 
              
 7.1 Улсын төсөвт төлсөн торгууль       

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Улсын төсөвт төлсөн торгууль 9,800,504.4 (11,615,316.0) (1,814,811.6) - 
  
Улсын төсөвт төлсөн торгуулийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 
 
Торгуулийн дүн нь ихэвчилэн ЗГ-ын талд байсан учраас компаниуд руу тодруулах зорилгоор хандсан 
боловч компаниас тодорхой, шаардлага хангасан мэдээлэл ирэхгүй байна. Хийгдсэн залруулга нь 
татварын хяналт шалгалтын актаар тавигдсан торгуулийн дүн байна.  
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 Анхны нэгтгэлд ЗГ талд 13.8 тэрбум төгрөгийн торгуулийн дүн тусгагдсан ба 9.8 тэрбум төгрөгийн 
анхны зөрүүг үүсгэсэн. Уг зөрүү нь ҮТЕГ-ын 2011 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 1/571 тоот албан 
бичигт дурьдсан тайлбараас үзэхэд анхны нэгтгэлийн алдаанаас шалтгаалан үүссэн болох нь 
тодорхой болсоноор 7.6 тэрбум төгрөгийг ЗГ талаас хасч залруулсантохируулсан. 

 “Очир төв” ХХК-ийн 2009 оны татварын албаны шалгалтын актаар тавигдсан НӨАТ-ын 41,737 мянган 
төгрөгийн торгуулийг 2010 онд Эрдэнэт хотын захирагчийн албанаас авах гэрээт ажлын авлагаас 
хоорондын тооцоогоор суутгуулж барагдуулсаныг аль, аль нь анхны нэгтгэлийн тайландаа тусгаагүй 
байна.  

              
 7.2 Орон нутагт төлсөн торгууль       

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

Орон нутагт төлсөн торгууль (13,565.0) 942,300.4 928,975.4 (240.0) 
  

Орон нутагт төлсөн торгуулийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 “Айвенхоу майнз инк монголиа” /Оюу толгой/, “Эрдэнэт үйлдвэр” зэрэг компаниудаас орон нутгийн 
төсөвт төлсөн төрөл бүрийн торгуулийг ЗГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа тусгаагүй 
байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн зохих 
тохируулгыг хийсэн. 

 ЗГ анхны тайландаа “Доншен газрын тос” ХХК-иас Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 
төлсөн торгуулийн дүнг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Дорнод аймгийн ЗДТГ-аас 
ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 “Сентерра гоулд монголиа”, Цайрт минерал” зэрэг компаниуд нь анхны тайландаа андуурч тусгаснаа 
дэлгэрэнгүй мэдээллээрээ нотолсон. 

 “Шарын гол” ХК-иас Дархан-Уул аймгийн МХГ-т төлсөн торгуулийн дүнг ЗГ анхны тайландаа 
тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Дархан-Уул аймгийн МХГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулсан. 

 
 8. Байгаль хамгаалах 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн   

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

3.1.1 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 

хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн 
дүн 

(430,677.1) 194,241.5 (228,345.7) (8,089.9) 

Нийт (430,677.1) 194,241.5 (228,345.7) (8,089.9) 
  
Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгааний анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон 
тохируулгаас дурьдвал: 

 ЗГ нь анхны тайландаа хайгуулын үйл ажиллагаа эрхэлдэг “Х” лицензтэй компаниудаас орон 
нутгийн ЗДТГ-ын байгаль орчин нөхөн сэргээх санд төвлөрүүлсэн дүнг тусгаагүй байна. 

 Компаниуд анхны тайландаа өмнө онд төвлөрүүлсэн дүнг дараа оны урьдчилгаанд суутган 
тооцуулсан дүнг тусгаснаас зөрүү үүссэн байна. 

              
 9. Төрийн байгууллагуудад өгсөн хандив, дэмжлэгүүд     

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

3.2.1 Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг (2,002,346.2) 1,992,038.8 (9,431.2) (876.1) 

3.2.2 Мөнгөн бус 
хандив, дэмжлэг (672,527.4) 846,277.2 173,749.8 - 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг (1,471,034.1) 1,766,211.7 295,377.6 (200.0) 

3.2.4 Мөнгөн бус 
хандив, дэмжлэг 2,410,992.5 121,191.2 2,532,183.7 - 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг 26,369.5 137,750.9 166,770.5 (2,650.2) 

3.2.6 Мөнгөн бус 
хандив, дэмжлэг (1,328,158.5) 1,001,788.6 (326,369.9) - 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

Мөнгөн хандив, 
дэмжлэг 

(1,218,294.7) 450,584.2 (767,710.5) - 
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3.2.8 өгсөн Мөнгөн бус 
хандив, дэмжлэг (2,195,330.4) 139,764.0 (2,055,566.5) - 

Нийт (6,450,329.2) 6,455,606.4 9,003.5 (3,726.3) 
              
 9.1 Яам, агентлагт өгсөн хандив, дэмжлэгүүд      

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 

Мөнгөн 
хандив, 
дэмжлэг 

(2,002,346.2) 1,992,038.8 (9,431.2) (876.1) 

3.2.2 
Мөнгөн бус 

хандив, 
дэмжлэг 

(672,527.4) 846,277.2 173,749.8 - 

Нийт (2,674,873.6) 2,838,316.0 164,318.6 (876.1) 
  
Яам, агентлагт өгсөн хандив, дэмжлэгийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас 
дурьдвал: 
 
Компаниуд мөнгөн бус хандив болох бүтээн байгуулсан биет ажлыг хүлээлгэн өгч акт үйлдээгүй, тавилга, 
эд хогшил болон аливаа нэгэн хөрөнгийн үнэ өртгийг нь тодорхой тусгасан баримт өгөөгүй зэргээс үүдээд 
уг хандивын дүнг тодруулж зөрүүг шийдвэрлэхэд хүндрэлтэй байна.  
Мөн компаниуд анхны нэгтгэлд тусгагдсан дүнг нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд нэмж ирүүлэх, хандив өгсөн байгууллагын нэрийг нарийн тодорхой тусгаагүй зэргээс зөрүүг 
шийдвэрлэж тохируулга хийхэд хүндрэлтэй байна. 
  “Айвенхоу майнз инк монголиа” /Оюу толгой/ ХХК-иас Монгол улсын Ерөнхий сайд, Засгийн газар 

болон УИХ-ын зарим гишүүд говийн аймгуудад ажиллах хөтөлбөрийнхээ хүрээнд Оюутолгой, Таван 
толгой зэрэг томоохон төслүүдийн үйл ажиллагаа, говьд өрнөж буй бүтээн байгуулалтын ажилтай 
танилцаж, тус компанийн үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад сурталчилах ажлын 
арга хэмжээний зардалд 13,094.2 мянган төгрөгийг ЗГХЭГ-т өгсөн байна. Уг зардлын дүнг ЗГХЭГ-т 
албан бичиг хүргүүлж, холбогдох мэдээлэл авч, тохируулсан. 

 Мөн “Айвенхоу майнз инк монголиа” /Оюу толгой/ ХХК-иас ХХҮГ, Мэргэжлийн сургалт, боловсролын 
газар зэрэг байгууллагуудад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэгийн дүнг тодруулах зорилгоор тус 
байгууллагуудад албан бичиг илгээснээр тухайн байгууллагууд нь хандив дэмжлэгийн дүнг хүлээн 
авсан талаар хариу ирүүлсэний дагуу тохируулга хийгдэж, зөрүү шийдвэрлэгдсэн. Мөн Өмнөговь 
аймгийн Гашуун сухайтын гаалийн газар нь нэгтгэл тайлангийн явцад илгээсэн албан бичгийн дагуу 
хариу ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

 “Бороо гоулд” ХХК-иас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн АМГ, МХЕГ, Сорьцын хяналтын 
ерөнхий газар зэрэг байгууллагуудад албан бичиг илгээж, тус байгууллагуудаас ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулсан. Сорьцын хяналтын хэлтэс нь Бороо гоулд компаниас хандив аваад Анар анд 
компаниар 12.5 кг алт хайлуулах зуух хийлгэж орлого авсан байна.  

 ЗГ анхны тайландаа “Доншен газрын тос” ХХК-иас Сүхбаатар дүүргийн НДХ-т өгсөн хандив, 
дэмжлэгийн дүнг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад тус байгууллагаас хандив, дэмжлэг 
хүлээн авсан талаар хариу ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн. Компаниас ГТГ-т 3,050 мянган 
төгрөгийн мөнгөн, 41,440.0 мянган төгрөгийн мөнгөн бус хандив өгсөн ба уг хандив, дэмжлэгийн 
дүнгүүд нь анхны нэгтгэлд тусгагдсан байна. Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг нь ГТГ-ын гадна хашааг 
засах, мөн тохижилтийн ажилд зориулагдсан байна. 

 “Монголын алт МАК” ХХК-иас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Тагнуулын ерөнхий газар, 
Ерөнхийлөгчийн тамгын газар, Баянзүрх дүүргийн Замын цагдаагийн газар, Өмнөговь аймгийн ХЦ-
ийн 0166-р анги зэрэг байгууллагад албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авсанаар тохируулсан. 

 “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Ерөнхийлөгчийн тамгын газар, Лондонд 
сууж буй МУ-ын элчин сайдын яам, Хил хамгаалах ерөнхий газар, Замын-Үүдийн Цагдаагийн хэлтэс, 
Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз, Гадаад харилцааны яам, Шүүхийн шинжилгээний 
үндэсний төв зэрэгт байгууллагад албан бичиг хүргүүлж, холбогдох хариу мэдээлэл авсанаар зөрүү 
тохируулагдсан. 

 “Багануур” ХК нь Багануур дүүргийн 30 жилийн ойд 10,000.0 мянган төгрөгийн хандив, Багануур 
дүүргийн хот тохижилтонд 93,400.0 мянган төгрөгийн хандив, “Гацуурт” ХХК Өвөрхангай аймгийн 
МХГазар 5,000.0 мянган төгрөгийн хандив, СХДүүргийн эрүүл мэндийн нэгдэлд 5,000.0 мянган 
төгрөгийн хандив тус тус өгсөн гэж компаниудаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн холбогдох 
байгууллагуудад албан бичгээр хандаж, хандив, дэмжлэгийн дүнг тодруулж, тохируулгыг хийсэн. 

 “Мон полимет” ХХК нь ОБЕГ-ын улсын нөөцийн обьект 03-р салбарт 4000,0 мянган төгрөгийн өвсний 
хандив, “Петро матад” ХХК нь ГТГ-т 750,0 мянган төгрөг, ШУТИС-Геологи Газрын тосны Газарт 
кабинетийн засварт 5343,2 мянган төгрөгийн хандив тус тус өгсөн гэж компаниудаас ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн холбогдох байгууллагуудад албан бичгээр хандаж, хандив, дэмжлэгийн дүнг 
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тодруулж, тохируулгыг хийсэн. 
 

 9.2 Аймаг, нийслэлд өгсөн хандив, дэмжлэгүүд      

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 

Мөнгөн 
хандив, 
дэмжлэг 

(1,471,034.1) 1,766,211.7 295,377.6 (200.0) 

3.2.4 
Мөнгөн бус 

хандив, 
дэмжлэг 

2,410,992.5 121,191.2 2,532,183.7 - 

Нийт 939,958.5 1,887,402.9 2,827,561.3 (200.0) 
  
 Аймаг, нийслэлд өгсөн хандив, дэмжлэгийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас 
дурьдвал: 
 
 Завхан, Дорнод, Говь-Алтай, Сүхбаатар, Баянхонгор, Дундговь, Дорноговь, Өвөрхангай, Булган, 

Сэлэнгэ, Хэнтий зэрэг аймгуудын ЗДТГ-ууд нь анхны тайланд хандив, дэмжлэгийн дүнг тусгаагүй 
байна. 

 Дээр дурьдсан аймгуудын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу мэдээллийг хүлээн авч, холбогдох 
тохируулгыг хийсэн. 

 ЗГ анхны тайландаа “Бороо гоулд” ХХК-иас Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-т үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн 
дүнг нэгтгээгүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авсанаар зохих тохируулгыг 
хийсэн. 

 “Алтайн хүдэр” ХХК Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ-т 70 жилийн ойд 50,000.0 мянган төгрөгийн хандив, 
Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ-т 20,000.0 мянган төгрөгийн хандив, Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ-т 5,000.0 
мянган төгрөгийн хандив, “Андын илч” ХХК Сүхбаатар аймгийн хөгжлийн санд 16,000.0 мянган 
төгрөгийн хандив, “Баян-Эрч” ХХК Сүхбаатар аймгийн хөгжлийн санд 50,000.0 мянган төгрөгийн 
хандив, “Буд-Инвест” ХХК Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ-т 20,000.0 мянган төгрөгийн хандив, Төв 
аймгийн ЗДТГ-т 5,000.0 мянган төгрөгийн хандив, “Баян айраг эксплорэйшн” ХХК Завхан аймгийн 
ЗДТГ-т “Цагаан суврага” бүтээн босгоход 25,000.0 мянган төгрөгийн хандив, тус тус өгсөн гэж 
компаниудаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн холбогдох байгууллагуудад албан бичгээр хандаж, 
хандив, дэмжлэгийн дүнг тодруулж, тохируулгыг хийсэн. 

 “Илтгоулд” ХХК нь Төв аймгийн газрын албанд үлгэр жишээ оффисын засварт 3,000.0 мянган төгрөг, 
Төв аймгийн Цагдаагийн хэлтэст конторын засвар, тохижилтонд 15,000.0 мянган төгрөг, мөн тус 
аймгийн ЗДТГ-т аймгийн бүтээн байгуулалтанд зориулж 10,000.0 мянган төгрөгийн хандив, “Монгол-
Алт” ХХК нь Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-т аймгийн 50-н жилийн ойд зориулж 5,000.0 мянган төгрөгийн 
хандив, “Мондулаан трейд” ХХК нь Төв аймгийн Цагдаагийн хэлтэст 4,000.0 мянган төгрөгийн 
хандив, “Ододгоулд” ХХК нь Баянхонгор аймгийн Өлзийт ХХА-н МСҮТөвд  336м.кв талбайтай 
дулаалга, халаалттай давхар өвлийн хүлэмж 1ш, 180м.кв, 120м.кв талбай бүхий зуны дан хүлэмж, 
давхар хүлэмжийн автомат удирдлага, цахилгааны тоног төхөөрөмжүүд, зуны хүлэмжийн гар 
салхивчууд зэрэг мөнгөн болон мөнгөн бус хандив, дэмжлэгийг тус тус өгсөн гэж компаниудаас 
ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн холбогдох байгууллагуудад албан бичгээр хандаж, хариу мэдээлэл 
авсанаар тохируулгыг хийсэн. 

 “Гоби коул энд энержи” ХХК нь дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Говь-Алтай, Баянхонгор зэрэг аймгуудын 
ЗДТГ-т хандив, дэмжлэг өгсөн гэж тусгасны дагуу тус аймгуудын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу 
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мэдээлэл авч, тохируулгыг хийсэн. 
 “Кожеговь” ХХК-иас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Дорноговь аймгийн ЗДТГ-т албан 

бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. Харин Дорноговь аймгийн урлагийн авъяастай 
хүүхдүүдийг дэмжих зорилгоор сурагчдад өгсөн хандив нь ОҮИТБС-ын тайлангийн маягтын “Сайн 
дурын мэдээлэл” хэсэгт тусгагдах дүн учраас хасч тохируулсан. 

 “Монголын алт МАК” ХХК-иас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь, Дорнод аймгийн 
ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. Мөн компани нь гал түймэрт гэр нь 
шатсан айл өрхөд өгсөн хандивыг анхны тайландаа оруулж тусгасан тул хасч, тохируулсан. Уг 
хандив нь санаачлагын тайлангийн нэгтгэлд хамрагдах санхүүгийн урсгал биш буюу “Сайн дурын 
мэдээлэл” хэсэгт тусгагдах дүн байна. 

 “Монголросцветмет” ХХК-иас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Увс аймгийн ЗДТГ-т Ю.Цэдэнбалын 
талбайн тохижилтонд хандив өгсөн гэж ирүүлсэний дагуу тус аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, 
хариу мэдээлэл авч, тохируулсан.  

 “Олон овоот гоулд” ХХК санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад гаргаж өгсөн мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, 
холбогдох мэдээллийг авч, тохируулсан. 

 “Петро чайна дачин тамсаг” ХХК-иас Дорнод аймгийн ЗДТГ-т гар, хөл амны өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор өгсөн 9,700.0 мянган төгрөгийн хандивыг ЗГ анхны тайландаа тусгасан байна. 
Харин Дорнод аймгийн ЗДТГ-т зуданд өгсөн хандив, Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-т гар, хөл амны 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор өгсөн хандив, дэмжлэгийг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад тус аймгуудын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, ирүүлсэн хариу мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулсан. 

 “Энержи ресурс” ХХК болон ЗГ аль аль нь анхны тайландаа хандивын төрлийг андуурч тусгасан 
байна. 

 “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Өвөрхангай, Булган, Увс, Хөвсгөл, Орхон 
зэрэг аймгуудын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 

            
 9.3 Сум, дүүрэгт өгсөн хандив, дэмжлэгүүд       

Үзүүлэлт 

Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг 

Тохируулга Тохируулгын дараах 
шийдвэрлэг-дээгүй 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг ЗГ Компани 

3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 

Мөнгөн 
хандив, 
дэмжлэг 

26,369.5 137,750.9 166,770.5 (2,650.2) 

3.2.6 
Мөнгөн бус 

хандив, 
дэмжлэг 

(1,328,158.5) 1,001,788.6 (326,369.9) - 

Нийт (1,301,789.0) 1,139,539.4 (159,599.4) (2,650.2) 
  
Сум, дүүрэгт өгсөн хандив, дэмжлэгийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас 
дурьдвал: 

 “Агит хангай” ХХК Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын хөгжлийн санд 30,000.0 мянган төгрөгийн 
хандив, “Андын илч” ХХК Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан суманд 27,000.0 мянган төгрөгийн жижиг 
тракторын хандив, “АУМ” ХХК Өвөрхангай аймгийн Уянга суманд 200,000.0 мянган төгрөгийн хандив, 
“Баян айраг эксплорэйшн” ХХК Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын иргэдийг эрүүл мэндийн үзлэгт 
хамруулахад хандив 35,357.0 мянган төгрөг, Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын дунд сургуульд 
“Сургалт хөгжлийн төв” байгуулахад 26,077.0 мянган төгрөгийн хандив, Завхан аймгийн Дөрвөлжин 
суманд нийтийн халуун ус, үсчний байр барихад 70,540.7 мянган төгрөгийн хандив, Завхан аймгийн 
Дөрвөлжин сумын “Хөгжлийн төлөө хамтдаа” аяны хүрээнд зуданд нэрвэгдсэн малчдыг малжуулахад 
10,051.8 мянган төгрөгийн хандив, “Буд-Инвест” ХХК Төв аймгийн Заамар суманд 5,000.0 мянган 
төгрөгийн хандив, “Булган гангат” ХХК Төв аймгийн Заамар суманд 5,000.0 мянган төгрөгийн хандив, 
“Гацуурт” ХХК Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын ЗДТГ-т 15,000.0 мянган төгрөгийн хандив, “Дацан 
трейд” ХХК Увс аймгийн Тариалан сумын талбайн тохижилтонд 20,847.4 мянган төгрөгийн хандив 
/материал авч явуулан ажилчдаар хийлгэсэн/, “Жамп-Алт” ХХК Баянхонгор аймгийн Жаргалант 
суманд хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр 20,000.0 мянган төгрөгийн хандив, Говьсүмбэр аймгийн 
Шивээговь суманд 8,000.0 мянган төгрөгийн хандив тус тус өгсөн гэж компаниудаас ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн холбогдох аймгуудын сумдын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, 
тохируулсан. 

 “Зон Хэн Юу Тиан” ХХК нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Баян багийн соёлын төвийн барилга 
барихад 35,000.0 мянган төгрөгийн хандив, “Илтгоулд” ХХК нь Төв аймгийн Заамар сумын ХИЭС-т 
18,000.0 мянган төгрөгийн өртөгтэй УАЗ-469 автомашин, Заамар сумын ЗДТГ-т халуун усны барилга 
барихад 10,000.0 мянган төгрөг, Заамар сумын “Алтан Заамар” санд 5,000.0 мянган төгрөг, 
Баянчандмань сумын ЗДТГ-т ажилчдын цайны газрын засварт 5,000.0 мянган төгрөг, Баянчандмань 
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сумын боловсролын салбарт 30,000.0 мянган төгрөг, “Мон полимет” ХХК нь “Алтан Заамар” санд 
10,000.0 мянган төгрөгийн хандив, “Мондулаан трейд” ХХК нь Төв аймгийн Заамар сумын малчдад 
зориулж 26,500.0 мянган төгрөгийн өртөгтэй худаг, “Ододгоулд” ХХК нь Баянхонгор аймгийн 
Бөмбөгөр сумын ЗДТГ-т 7,000.0 мянган төгрөг, ИТХ-д 5,000.0 мянган төгрөг, Бууцагаан сумын ЗДТГ-т 
24,000.0 мянган төгрөг, “ОНТРЭ” ХХК нь Ханбогд сумын аж ахуйн санд 30,000.0 мянган төгрөг, Баян-
Овоо сумын малжуулах санд 30,000.0 мянган төгрөгийн хандив, “Петроматад” ХХК нь Дорнод аймгийн 
Матад сумын малчдад 8,039.8 мянган төгрөгийн хандив, “Уянган” ХХК нь Төв аймгийн Заамар сумын 
ЗДТГ-т 10,009.0 мянган төгрөг, мөн сумын хөгжлийн санд 13,900.0 мянган төгрөгийн өртөгтэй хогний 
автомашин тус тус өгсөн гэж компаниудаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн холбогдох аймгийн сумдын 
ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авсанаар тохируулгыг хийсэн. 

 ЗГ анхны тайландаа “Айвенхоу майнз инк монголиа” /Оюу толгой/ ХХК-иас Өмнөговь аймгийн Манлай, 
Ханбогд, Баян-Овоо зэрэг сумдын ЗДТГ-т үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэгийн дүнг мөнгөн хандив, 
дэмжлэг мөрөнд тусгасан байна. Мөнгөн болон мөнгөн бус хандив, дэмжлэгийн мөр хооронд зохих 
тохируулгыг хийсэн.  

 “Болд төмөр ерөө гол” ХХК нь санаачлагын албанд гаргаж өгсөн тайлангаа мянган төгрөгөөр бус сая 
төгрөгөөр тусгасан байна. Сэлэнгэ аймгийн Ерөө, Шаамар сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулсан.  

 “Бороо гоулд” ХХК-иас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Сэлэнгэ аймгийн Баянгол, Мандал, 
Ерөө зэрэг сумдын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус сумдаас ирүүлсэн хариу мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулсан.  

 “Гоби коул энд энержи” ХХК-иас Говь-Алтай аймгийн Чандмань, Бигэр, Эрдэнэ, Халиун, Баянхонгор 
аймгийн Баян-Өндөр, Шинэжинст, Баянговь, Бууцагаан зэрэг сумдын ЗДТГ-т өгсөн хандив, 
дэмжлэгийн дүнг тус аймгуудын сумдын ЗДТГ-аас хариу мэдээлэл авсанаар тохируулсан. 

 “Дун юан” ХХК-иас Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ЗДТГ-т өгсөн хандив, дэмжлэгийн дүнг тус сумын 
ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 “Их монгол майнинг” ХХК-иас өгсөн хандив, дэмжлэгийн дүнг нэгтгэл тайлангийн явцад Өмнөговь 
аймгийн Мандал-овоо, Номгон, Увс, Хэнтий, Дорноговь, Дундговь, Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур, 
Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр зэрэг орон нутгийн ЗДТГ-аас хариу ирүүлсэний дагуу тохируулгыг 
хийсэн. 

 “Кожеговь” ХХК дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын хүн эмнэлэгт түргэн 
тусламжийн автомашин хандивласан гэж ирүүлсэний дагуу тус сумын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, 
хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 

 “Монголын алт МАК” ХХК дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Дорноговь аймгийн Мандах, Завхан аймгийн 
Дөрвөлжин, Говь-Алтай аймгийн Эрдэнэ зэрэг сумдын ЗДТГ-т хандив, дэмжлэг үзүүлсэн гэж тусгаж 
өгсөний дагуу тус сумдын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 

 “Монголросцветмет” ХХК дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Хэнтий аймгийн Дархан, Дорноговь аймгийн Өргөн, 
Айраг, Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Увс аймгийн Наранбулаг, Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт 
зэрэг сумдын ЗДТГ-т хандив, дэмжлэг үзүүлсэн гэж тусгаж ирүүлсэний дагуу тус сумдын ЗДТГ-т албан 
бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 

 “Петро чайна дачин тамсаг” ХХК-иас нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн мэдээлэлд үндэслэн 
Дорнод аймгийн Матад, Эрдэнэцагаан сумдын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох мэдээллийг авч, 
тохируулсан.  

 “Сентеррагоулд монголиа” ХХК-иас өгсөн хандивын дүнг нэгтгэл тайлангийн явцад Дорнод аймгийн 
Баян-Уул, Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр, Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан, Түвшинширээ зэрэг сумдын ЗДТГ-аас 
ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 “Шейман” ХХК-ийн мэдээлэлд үндэслэн Төв аймгийн Баянжаргалан, Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр, 
Баянтал, Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан зэрэг сумдын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, 
тохируулсан. 

              
 7.4 Бусад байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэгүүд      

Үзүүлэлт 

 Анхны 
нэгтгэлийн 

зөрүүнүүд, цэвэр 
мян.төг  

Тохируулга  Тохируулгын 
дараах шийдвэрлэг-

дээгүй зөрүүнүүд, 
цэвэр мян.төг ЗГ Компани 

3.2.7 
Бусад байгууллагад 

өгсөн 

Мөнгөн 
хандив, 
дэмжлэг 

(1,218,294.7) 450,584.2 (767,710.5) - 

3.2.8 
Мөнгөн бус 

хандив, 
дэмжлэг 

(2,195,330.4) 139,764.0 (2,055,566.5) - 

Нийт (3,413,625.1) 590,348.1 (2,823,277.0) - 
 
Бусад байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэгийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон 
тохируулгаас дурьдвал: 
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ЗГ анхын тайландаа хандив, дэмжлэгийн дүнг огт тусгаагүй байсан ба компаниудаас нэгтгэл тайлангийн 
явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн холбогдох байгууллагуудад хандаж, холбогдох 
мэдээллийг авч, тохируулсан. 
 “Голден крос” ХХК Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт 4,344.0 мянган төгрөгийн тоног төхөөрөмжийн 

хандив, “Говьгео” ХХК Говьсүмбэр аймгийн автотээврийн газарт 50 жилийн ойд 5,000.0 мянган 
төгрөгийн хандив, “Гүнбилэг трейд” ХХК Төв аймгийн Борнуур сумын эмнэлэгт 9,000.0 мянган 
төгрөгийн түргэн тусламжийн машин, “Илтгоулд” ХХК нь Заамар сумын Цагдаагийн хэлтэст 1,000.0 
мянган төгрөгийн өртөгтэй мотоцикл, “Мондулаан трейд” ХХК нь Төв аймгийн Заамар сумын 
малчдад зориулж 26,500.0 мянган төгрөгийн өртөгтэй худаг, “Ододгоулд” ХХК нь Баянхонгор 
аймгийн Бөмбөгөр сумын сургуулийн 70-н жилийн ойд багшийн хөгжлийн төвийг тохижуулахад 
7,000.0 мянган төгрөгийн хандив тус тус өгсөн гэж компаниуудаас ирүүлсэний дагуу холбогдох 
байгууллагуудад албан бичгээр хандаж, хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 

 “Болд төмөр ерөө гол” ХХК-иас өгсөн хандивын дүнг Сэлэнгэ аймгийн Хүн эмнэлэг, Онцгой 
байдлын хэлтэс зэрэг байгууллагуудаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.  

 “Бороо гоулд” ХХК-иас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Сэлэнгэ аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, 
Хүдэр сумын Цагдаагийн хэлтэс, Замын-Үүдийн гаалийн газар зэрэг байгууллагуудад албан бичиг 
илгээж, хариу мэдээлэл авч, тохируулгыг хийсэн.  

 “Доншен газрын тос” ХХК-ийн мэдээлэлд үндэслэн Дорноговь аймгийн Авто тээврийн газар, 
Прокурорын газар, Замын-Үүдийн Мэргэжлийн хяналтын газар зэрэг байгууллагад албан бичиг 
илгээж, хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 

 “Петро чайна дачин тамсаг” ХХК-иас нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн мэдээлэлд үндэслэн 
Дорнод аймгийн АТГ, Цагдаагийн хэлтэс, Цахилгаан түгээх сүлжээ зэрэг албан байгууллагуудад 
албан бичиг илгээж, холбогдох мэдээллийг авч, тохируулсан.  

 “Саус гоби сэндс” ХХК-иас нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь 
аймгийн МХГ, Прокурорын газар, Гурвантэс сумын хүүхдийн цэцэрлэг зэрэг байгууллагад албан 
бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авсанаар тохируулгыг хийсэн. 

 Увс аймгийн Цагдаагийн хэлтэст өгсөн хандив гэж “Хар тарвагатай” ХХК-ийн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тус аймгийн Цагдаагийн хэлтэст хандаж, холбогдох мэдээлэл авч, 
тохируулсан.  

 “Цайрт минерал” ХХК-ийн мэдээлэлд үндэслэн Сүхбаатар аймгийн Эрүүл мэндийн нэгдэл, Онцгой 
байдлын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэс, Прокурорын газар, Авто тээврийн газар зэрэг байгууллагад 
албан бичиг илгээж, холбогдох мэдээлэл авсанаар тохируулгыг хийсэн.  

 “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК нь Орхон аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт тоног төхөөрөмж хандивласан гэж 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөний дагуу тус байгууллагад албан бичгээр хандаж, хариу 
мэдээлэл авч, тохируулсан. 
 

 

II. Сумын түвшний ОҮИТБС-ын тайлан 

а. Ханбогд сум 

1. Татвар, төлбөрүүд 
    

    
(мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 

1.1 

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, 
урамшуулал болон тэдгээртэй 
адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн 
орлогод ногдохоос бусад хувь хүний 
орлогын албан татвар (ХХОАТ) 

1,574,337.8 - 1,574,337.8 - 

1.2 Бууны албан татвар - - - - 
1.3 Улсын тэмдэгтийн хураамж - - - - 

1.4 Байгалийн баялаг ашиглахад олгох 
зөвшөөрлийн хураамж - - - - 

1.5 Газрын төлбөр 248,405.2 - 248,405.2 - 

1.6 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 
ашигласны төлбөр - - - - 

1.7 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 1,791.5 - 1,791.5 - 
1.8  АМНАТ-ий 25 хувь (315,025.1) - (315,025.1) - 

1.9 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөрийн 10 хувь - - - - 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

76 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

  Нийт 1,509,509.4 - 1,509,509.4 - 
 
1.1 Хувь хүний орлогын албан татвар 

                                                                                                                                         (мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд 

Орон 
нутаг Компани 

1.1 

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, 
урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах 
хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогод 
ногдохоос бусад хувь хүний орлогын 
албан татвар (ХХОАТ) 

1,574,337.8 - 1,574,337.8 - 

 
 
Хувь хүний орлогын албан татварын анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас 
дурьдвал: 

 “Айвенхоу майнз инк монголиа” /Оюу толгой/ ХХК нь анхны тайландаа уг татварыг огт тусгаагүй ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн тул компани талд нэмж, 
тохируулсан. 
 

1.5 Газрын төлбөр 
                                                                                                                                     (мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 

1.5 Газрын төлбөр 248,405.2 - 248,405.2 - 

Газрын төлбөрийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 “Айвенхоу майнз инк монголиа” /Оюу толгой/ ХХК нь анхны тайландаа хууль тогтоомжийн дагуу 
сумын төсөвт орох бусад орлого гэсэн мөрөнд тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

1.7 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
                                                                                                                                   (мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга 
Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 

1.7 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 1,791.5 - 1,791.5 - 

 
Ус, рашаан ашигласны төлбөрийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас 
дурьдвал: 

 “Айвенхоу майнз инк монголиа” /Оюу толгой/ ХХК нь анхны тайландаа 12 дугаар сарын 10-нд 
төлсөн төлбөрийг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас гаргаж ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

1.8 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр (АМНАТ) 
                                                                                                                                    (мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд 

Орон нутаг Компани 

1.8  АМНАТ-ий 25 хувь (315,025.1) - (315,025.1) - 

 
АМНАТ-ийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 
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 “ОНТРЭ” ХХК нь анхны тайландаа мөнгөн сууриар бус аккруэл сууриар тайлагнасан байна. Мөн 
АМНАТ 10 хувь гэсэн мөрөнд тусгагдах байсан ба компани андуурч тусгасан байна. 

2. Татварын бус орлогууд 
                                                                                                                                     (мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд 

Орон 
нутаг Компани 

2.1 Байгууллагын орон нутгийн өмчид ногдох 
хувьцааны ногдол ашиг - - - - 

2.2 
Орон нутгийн (сумын) өмчийн эд хөрөнгийг 
ашигласны төлбөр болон борлуулсаны 
орлого, хүү торгуулийн орлого 

670,011.6 - 670,011.6 - 

2.3 Хууль тогтоомжийн дагуу сумын төсөвт 
орох бусад орлого (245,750.0) - (245,750.0) - 

 Нийт 424,261.6 - 424,261.6 - 

2.2 Хүү торгуулийн орлого 
                                                                                                                                    (мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга 
Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 

2.2 

Орон нутгийн (сумын) өмчийн эд 
хөрөнгийг ашигласны төлбөр болон 
борлуулсаны орлого, хүү торгуулийн 
орлого 

670,011.6 - 670,011.6 - 

 
Хүү торгуулийн орлогын анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 “Айвенхоу майнз инк монголиа” /Оюу толгой/ ХХК нь анхны тайландаа орон нутагт төлсөн төрөл 
бүрийн хүү торгуулийн дүнг дутуу тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанид дахин 
хандаж, хүү торгуулийн дэлгэрэнгүй жагсаалтыг гаргуулан авч, тохируулсан. 

2.3 Бусад орлого 
                                                                                                                                    (мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд 

Орон нутаг Компани 

2.3 Хууль тогтоомжийн дагуу сумын 
төсөвт орох бусад орлого (245,750.0) - (245,750.0) - 

 
Бусад орлогын анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 “Айвенхоу майнз инк монголиа” /Оюу толгой/ ХХК нь анхны тайландаа газрын төлбөрийг энэ орлогын 
дүнд оруулж тайлагнасан тул хасч, тайлангийн маягтын 1.5 мөрний газрын төлбөр хэсэгт тохируулсан. 
Бусад орлого хэсэгт автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 10,678.8 мянган төгрөг, 
үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 77,048.2 мянган төгрөгийг тусгасан байна. 

3. Хандив, дэмжлэг, зардал 
                                                                                                                  (мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга 
Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 

3.1 Сумын хөгжлийн санд оруулсан 
хандив, дэмжлэг (39,280.0) 9,280.0 (30,000.0) - 

3.2 
Аж ахуйн нэгжээс сумын төр 
захиргааны байгууллагад үзүүлсэн 
мөнгөн дэмжлэг 

3,263.0 - 3,263.0 - 

3.3 Аж ахуйн нэгжээс сумын төр 
захиргааны байгууллагад үзүүлсэн 30,000.0 17,544.6 47,544.6 - 
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  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга 
Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 

мөнгөн бус дэмжлэг 

3.4 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн 
дэмжлэг - (1,100.0) (1,100.0) - 

3.5 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн 
бус дэмжлэг - - - - 

3.6 Сумын төр захиргааны байгууллагад 
төлсөн сайн дурын бусад төлбөр (5,263.1) 2,000.0 (3,263.1) - 

3.7 Ашигт малтмалын тухай хуулийн 43-р 
зүйл ажиллах хүчний төлбөр - - - - 

3.8 
Хайгуулын лиценз эзэмшигчийн 
байгаль орчин нөхөн сэргээх 
барьцааны урьдчилгаа 

- - - - 

  Нийт (11,280.1) 27,724.6 16,444.5 - 
 

 
3.1 Сумын хөгжлийн санд оруулсан хандив, дэмжлэг 

                                                                                                                 (мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 

3.1 Сумын хөгжлийн санд оруулсан 
хандив, дэмжлэг (39,280.0) 9,280.0 (30,000.0) - 

 
Сумын хөгжлийн санд оруулсан хандив, дэмжлэгийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон 
тохируулгаас дурьдвал: 
Нэгтгэл тайлангийн ажлын багийн гишүүд хоёр сумын ЗДТГ-т албан томилолтоор очиж ажиллан тухайн 
орон нутагт уул уурхай нь байршиж, үйл ажиллгаа явуулж буй компаниудаас орон нутгийг хөгжүүлэх 
санд буюу бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэгийн зарцуулалтанд хяналт хийж, мөнгөн бус 
хандив, дэмжлэгийгн чанар, өнгө үзэмж, ашиглалтын шаардлагад нийцэж байгаа зэрэгт үнэлгээ өгч, 
анхан шатны баримтыг хувилж авах, мөн зарим хандив, дэмжлэгийн бодит байдлыг фото зургаар 
баталгаажуулах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. 
 “Айвенхоу майнз инк монголиа” /Оюу толгой/ ХХК нь 400 ширхэг альбом борлуулж өгч орлогыг 

сумын хөгжлийн санд төвлөрүүлсэн байна. Компани уг дүнг сум хөгжлийн санд тусгаж, харин орон 
нутгийн ЗДТГ нь тусгаагүй байна. 

 “ОНТРЭ” ХХК нь анхны тайландаа хандивын төрлийг буруу илэрхийлсэн тул энэ хандивын төрөл 
зүйлээс хасч, сумын төр захиргааны байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэг мөрөнд тохируулсан. 

 
3.2 Аж ахуйн нэгжээс сумын төр захиргааны байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг  

                                                                                                                                             (мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээг
үй зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 

3.2 Аж ахуйн нэгжээс сумын төр захиргааны 
байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 3,263.0 - 3,263.0 - 

Сумын төр захиргааны байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэгийн анхны зөрүүнд хийгдсэн 
томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 “Айвенхоу майнз инк монголиа” /Оюу толгой/ ХХК нь анхны тайландаа тусгаагүй байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад ажлын багийн гишүүд тухайн орон нутагт албан томилолтоор ажиллаж, тус 
компаниас өгсөн хандив, дэмжлэгийн зарцуулалтад хяналт хийж, нотлох анхан шатны баримт 
материалыг хувилж авсан. Энэ хандив нь Соёлын өвийг хамгаалх дурсгалт газруудыг хаягжуулж, 
Хайрхан, Номгон, Гавилуудын овоо тахилга зэрэг үйл ажиллагаанд зарцуулагдсан байна. 

3.3 Аж ахуйн нэгжээс сумын төр захиргааны байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэг 
                                                                                                                                        (мянган төгрөгөөр) 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

79 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 

3.3 
Аж ахуйн нэгжээс сумын төр 
захиргааны байгууллагад үзүүлсэн 
мөнгөн бус дэмжлэг 

30,000.0 17,544.6 47,544.6 - 

 
Аж ахуйн нэгжээс сумын төр захиргааны байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэгийн 
анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 “Айвенхоу майнз инк монголиа” /Оюу толгой/ ХХК болон орон нутгийн ЗДТГ аль аль нь анхны тайландаа 
сумын дизель станцад өгсөн дизель түлшийг дутуу тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талын 
мэдээлэлд үндэслэн нэмж, тохируулсан. 

 “ОНТРЭ” ХХК нь анхны тайландаа тус сумын сургуулийн шалыг шинэчлэх засварын ажлыг санхүүжүүлэх, 
мөн хүн эмнэлэгт тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил өгсөн хандивын дүнгээ сумын хөгжлийн санд 
өгсөн хандив, дэмжлэг мөрөнд тусгасан байсан тул сумын төр захиргааны байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн 
бус дэмжлэгийн мөрөнд нэмж, тохируулсан. 

3.4 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
                                                                                                                                        (мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 

3.4 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн 
мөнгөн дэмжлэг - (1,100.0) (1,100.0) - 

 
Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэгийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон 
тохируулгаас дурьдвал: 
 “Айвенхоу майнз инк монголиа” /Оюу толгой/ ХХК болон орон нутгийн ЗДТГ нь анхны тайландаа тус 

компанийн ухсан нүхэнд орж үхсэн тэмээний нөхөн төлбөрийг хандив мэтээр тусгасан байна. Уг төлбөр 
нь хандив биш хувь хүнд өгсөн нөхөн төлбөр учраас 2 талаас хасч тохируулсан. 

 
3.6 Сумын төр захиргааны байгууллагад төлсөн сайн дурын бусад төлбөр 

                                                                                                                                             (мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 

3.6 Сумын төр захиргааны байгууллагад 
төлсөн сайн дурын бусад төлбөр (5,263.1) 2,000.0 (3,263.1) - 

 
Сумын төр захиргааны байгууллагад төлсөн сайн дурын бусад төлбөрийн анхны зөрүүнд 
хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 “Айвенхоу майнз инк монголиа” /Оюу толгой/ ХХК нь анхны тайландаа төр захиргааны байгууллагад 
үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг мөрөнд тусгах хандивын дүнг энэ хандив, дэмжлэг хэсэгт тусгасан тул хасч, 
тохируулсан. Орон нутаг нь анхны тайландаа сумын ЗДТГ-т семинар, зөвлөгөөнийг санхүүжүүлэхээр 
өгсөн хандивын дүнг тусгаагүй байна. Уг хандивыг үндсэн баримт мэдээлэлд үндэслэн нэмж, 
тохируулсан.  
 

б. Цогтцэций сум 

1. Татвар, төлбөрүүд 
    

    
(мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 
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1.1 

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, 
урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах 
хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогод ногдохоос 
бусад хувь хүний орлогын албан татвар 
(ХХОАТ) 

(2,886.4) - (2,886.4) - 

1.2 Бууны албан татвар - - - - 
1.3 Улсын тэмдэгтийн хураамж - - - - 

1.4 Байгалийн баялаг ашиглахад олгох 
зөвшөөрлийн хураамж - - - - 

1.5 Газрын төлбөр 116,402.5 - 116,402.5 - 

1.6 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 
ашигласны төлбөр - - - - 

1.7 Ус, рашаан ашигласны төлбөр (11,871.9) - (11,871.9) - 
1.8  АМНАТ-ий 25 хувь (5,129.4) - (5,129.4) - 

1.9 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөрийн 10 хувь 171,765.1 - 171,765.1 - 

 Нийт 268,279.9 - 268,279.9 - 
 
 
 
1.1 Хувь хүний орлогын албан татвар 

    (мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга 
Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 

1.1 

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, 
урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах 
хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогод 
ногдохоос бусад хувь хүний орлогын 
албан татвар (ХХОАТ) 

(2,886.4) - (2,886.4) - 

 
Хувь хүний орлогын албан татварын анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 
 “Энержи ресурс” ХХК нь нийт төлөлтөө оруулж тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талын 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн хасч, тохируулсан. 

1.5 Газрын төлбөр 
    

    
(мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга 
Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 

1.5 Газрын төлбөр 116,402.5 - 116,402.5 - 
 
Газрын төлбөрийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 
 “Энержи ресурс” ХХК анхны тайландаа тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 

мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

1.7 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
    

    
(мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга 
Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 

1.7 Ус, рашаан ашигласны төлбөр (11,871.9) - (11,871.9) - 

 
Ус, рашаан ашигласны төлбөрийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 “Энержи ресурс” ХХК анхны тайландаа туслан гүйцэтгэгч компаниас төлсөн төлбөрийг тусгасан тул 
хасч, тохируулсан. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2 талын дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон. 

1.8 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр (25 хувь) 
(мянган төгрөгөөр) 
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  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга 
Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 

1.8 АМНАТ-ий 25 хувь (5,129.4) - (5,129.4) - 
 
АМНАТ-ийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 
 “Энержи ресурс” ХХК анхны тайландаа андуурч тусгасан тул хасч, тохируулсан. Нэгтгэл тайлангийн 

явцад 2 талын дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон. 
 

1.9 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр (10 хувь) 

    
(мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 

1.9 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөрийн 10 хувь 171,765.1 - 171,765.1 - 

 
АМНАТ-ийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 “Энержи ресурс” ХХК анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 2 талын 
дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул нэмж, тохируулсан. 

 
3. Хандив, дэмжлэг, зардал 

                                                                                                                  (мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 

3.1 Сумын хөгжлийн санд оруулсан 
хандив, дэмжлэг 14,194.5 (9,940.0) 4,254.5 - 

3.2 
Аж ахуйн нэгжээс сумын төр 
захиргааны байгууллагад үзүүлсэн 
мөнгөн дэмжлэг 

(28,254.5) 3,500.0 (24,754.5) - 

3.3 
Аж ахуйн нэгжээс сумын төр 
захиргааны байгууллагад үзүүлсэн 
мөнгөн бус дэмжлэг 

413,437.9 (202,798.0) 210,639.9 - 

3.4 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн 
дэмжлэг (29,460.6) - (29,460.6) - 

3.5 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн 
бус дэмжлэг (368,496.3) 4,000.0 (364,496.3) - 

3.6 Сумын төр захиргааны байгууллагад 
төлсөн сайн дурын бусад төлбөр - 200,000.0 200,000.0 - 

3.7 Ашигт малтмалын тухай хуулийн 43-р 
зүйл ажиллах хүчний төлбөр - - - - 

3.8 
Хайгуулын лиценз эзэмшигчийн 
байгаль орчин нөхөн сэргээх 
барьцааны урьдчилгаа 

520.0 (520.0) - - 

  Нийт 1,941.0 (5,758.0) (3,817.0) - 
 

3.1 Сумын хөгжлийн санд оруулсан хандив, дэмжлэг 
                                                                                                               (мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга 
Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээгү

й зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 

3.1 Сумын хөгжлийн санд оруулсан 
хандив, дэмжлэг 14,194.5 (9,940.0) 4,254.5 - 

 
Сумын хөгжлийн санд оруулсан хандив, дэмжлэгийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон 
тохируулгаас дурьдвал: 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

82 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 
 Орон нутгийн төрийн сан анхны тайландаа “Энержи ресурс” ХХК-ийн энэ хандив хэсэгт “Таван толгой” 

ХК-ийн хандив 4,970.0 мянган төгрөгийг андуурч тусгасан байна. “Энержи ресурс” ХХК нь анхны 
тайландаа 4,254.5 мянган төгрөгийн наадмын хандивыг өөр мөрөнд тусгасан байна. 
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3.2 Аж ахуйн нэгжээс сумын төр захиргааны байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
                                                                                                                (мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 

3.2 
Аж ахуйн нэгжээс сумын төр 
захиргааны байгууллагад үзүүлсэн 
мөнгөн дэмжлэг 

(28,254.5) 3,500.0 (24,754.5) - 

 
Аж ахуйн нэгжээс сумын төр захиргааны байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэгийн анхны 
зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 
 
 “Энержи ресурс” ХХК нь анхны тайландаа хандивын төрөл зүйлийг андуурч тусгасан тул компани 
талаас хасч, тохируулсан. 
 “Таван толгой” ХК-иас овоо тахилгын үйл ажиллагаанд өгсөн хандив, дэмжлэгийн дүнг орон нутгийн 
ЗДТГ анхны тайландаа тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
орон нутаг талд нэмж тохируулсан. 

3.3 Аж ахуйн нэгжээс сумын төр захиргааны байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэг 
                                                                                                             (мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 

3.3 
Аж ахуйн нэгжээс сумын төр 
захиргааны байгууллагад үзүүлсэн 
мөнгөн бус дэмжлэг 

413,437.9 (202,798.0) 210,639.9 - 

 
Аж ахуйн нэгжээс сумын төр захиргааны байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэгийн анхны 
зөрүүнд хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 
 
 Орон нутгийн ЗДТГ нь анхны тайландаа “Энержи ресурс” ХХК-иас өгсөн хандив, дэмжлэгийн ангиллыг 

андуурч тусгасан тул энэ хандивын дүнгээс хасч, сумын төр захиргааны байгууллагад төлсөн сайн 
дурын бусад төлбөр хэсэгт тохируулсан. Мөн компани ч гэсэн хандивын ангиллыг андуурч тусгасан 
байна. Компанийн дүнг сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэгийн дүнгээс хасч, энэ хандив 
хэсэгт нэмж, тохируулсан. Уг хандив нь ЗДТГ, сургууль, эмнэлэгт өгсөн хандив байна. 

 
3.4 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 

                                                                                                                              (мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 

3.4 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн 
дэмжлэг (29,460.6) - (29,460.6) - 

 
Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэгийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон 
тохируулгаас дурьдвал: 

 “Энержи ресурс” ХХК анхны тайландаа хандивын анхгиллыг андуурч тусгасан байна. нэгтгэл тайлангийн 
явцад 2 талын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

3.5 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэг 
                                                                                                                                (мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 

3.5 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн 
бус дэмжлэг (368,496.3) 4,000.0 (364,496.3) - 
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Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэгийн анхны зөрүүнд хийгдсэн томоохон 
тохируулгаас дурьдвал: 
 
 Орон нутгийн ЗДТГ болон “Таван толгой” ХК аль аль нь анхны тайландаа хандивын ангиллыг андуурч 

тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 2 талд 
нэмж, тохируулсан. Уг хандив нь сумын Улаан загалмайн нийгэмлэгт сургалт зохион байгуулах зардлыг 
санхүүжүүлэхэд зориулж өгсөн хандив байна. 

 “Энержи ресурс” ХХК нь анхны тайландаа хандивын ангиллыг андуурч тусгасан тул хасч, тохируулсан. 
 

3.6 Сумын төр захиргааны байгууллагад төлсөн сайн дурын бусад төлбөр 
                                                                                                                               (мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 

3.6 Сумын төр захиргааны байгууллагад 
төлсөн сайн дурын бусад төлбөр - 200,000.0 200,000.0 - 

 
Сумын төр захиргааны байгууллагад төлсөн сайн дурын бусад төлбөрийн анхны зөрүүнд 
хийгдсэн томоохон тохируулгаас дурьдвал: 

 Орон нутгийн ЗДТГ болон “Энержи ресурс” ХХК аль аль нь анхны тайландаа хандивын ангиллыг буруу 
илэрхийлж тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн зохих тохируулгыг хийсэн. Уг хандив нь тус компаниас хогийн цэгийг тэгшлэн, байгаль орчныг 
нөхөн сэргээхэд зориулан зарцуулсан хөрөнгө байна. 

 
3.8 Хайгуулын лиценз эзэмшигчийн байгаль орчин нөхөн сэргээх барьцааны урьдчилгаа 

                                                                                                                           (мянган төгрөгөөр) 

  Үзүүлэлт 
Анхны 

нэгтгэлийн 
зөрүүнүүд  

Тохируулга Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүүнүүд Орон нутаг Компани 

3.8 
Хайгуулын лиценз эзэмшигчийн байгаль 
орчин нөхөн сэргээх барьцааны 
урьдчилгаа 

520.0 (520.0) - - 

 
Хайгуулын лиценз эзэмшигчийн байгаль орчин нөхөн сэргээх барьцааны урьдчилгааны анхны 
зөрүүнд хийгдсэн тохируулгыг дурьдвал: 
 
 Орон нутгийн ЗДТГ нь анхны тайландаа туслан гүйцэтгэгч компаниас төлсөн төлбөрийн дүнг тусгасан 

тул хасч, тохируулсан. 
 
 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Б- ЗГ-ын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) - I. ОҮИТБС-ын тайлан 

д/д Компанийн нэрс 
Регистри

йн 
дугаар 

ҮТЕГ ГЕГ 

 Àæ àõóéí 
íýãæèéí îðëîãûí 
àëáàí òàòâàð   

 Нэмэгдсэн 
өртгийн 

албан татвар  

 Ашигт 
малтмалын 

нєєц 
ашигласны 

нэмэлт тєлбєр  

 Çàðèì 
á¿òýýãäýõ¿¿íè

é ¿íèéí 
ºñºëòèéí 

àëáàí òàòâàð  

 ¯ë õºäëºõ 
õºðºíãèéí 

àëáàí òàòâàð               

 Àâòîòýýâýð, 
ººðºº ÿâàã÷ 
õýðýãñëèéí 

àëáàí òàòâàð  

 Газрын 
тєлбєр  

 Ус, рашаан 
ашигласны 

тєлбєр  

 Ойгоос 
хэрэглээний 
мод, түлээ 
бэлтгэж 

ашигласны 
тєлбєр  

 Ò¿ãýýìýë 
òàðõàöòàé àøèãò 

ìàëòìàëûí íººö 
àøèãëàñíû òºëáºð  

 Ãààëèéí 
àëáàí 

òàòâàð               

 Îíöãîé àëáàí 
òàòâàð (øàòàõ 

òîñëîõ 
ìàòåðèàë 

èìïîðòîëñîí áîë)  

1 Агит хангай ХХК 2597977 17,259.0  10,693.0 50,007.0   1,570.0 10,000.0     
2 Агм майнинг ХХК 5176727 11,436.0  -   595.2 144.2 882.0     
3 Адамас майнинг ХХК 2672146 34,807.0     69.0       
4 Адамас маунтин ХХК 2672146 13,083.0 111,956.0           
5 Адил-оч ХХК 2707969 252.0 46,091.0 67,956.0   24.0 688.0 150.0   21,949.0  
6 Адуун чулуун ХХК 2044239 40,298.0 235,133.0 78,815.5  2,611.5 2,793.0 8,995.0    11,031.0  
7 Азиа гоулд монголиа ХХК 2678179 173,884.7     183.0       
8 Айвенхоу майнз Монголия инк ХХК 2657457 813,039.0 19,858,404.0   84,359.0 16,794.0 333,659.5 13,701.0  226,438.0 9,206,973.0 9,001.0 
9 Алтайн хїдэр ХХК 5056721 10.0 1,263,879.0 1,032,000.0  1,570.0 13,311.0 5,167.2 1,432.2  36,099.7 601,847.0  
10 Алтан дорнод монгол ХХК 2112868   480.0  10,039.0 17,111.4       
11 Амин цэцэг ХХК 4184165 3,378.0 5.0 107,500.0   240.0 432.0      
12 Андын илч ХХК 5051118 305.6 3,906.2 106,326.2  387.0 2,038.0 800.0 150.0     
13 Андын тэмүүлэл ХХК 5205581 1,300.0  19,873.7 85,614.2  339.0 1,000.0 6,500.0     
14 Анхай-Интернэшнл ХХК 2863847 640,964.0 14,253.0 494,996.0   1,532.3 4,832.0 2,000.0   5,974.0  
15 АУМ ХХК 5056721 28,408.0 995.0 604,370.0 2,637,477.0  830.0 8,554.0 31,000.0   474.0  
16 АФК ТАВТ ХХК 5170966  13,088.0 7,374.0 27,106.0  699.0 318.0 7,169.0   6,232.0  
17 Багануур ХК 2008572 - 1,859,401.0 1,542,277.0  43,787.0 5,100.0 253,600.0 91,125.0   75,905.0  
18 Багатаян ХХК 2099551  13,113.0 5,157.0 21,541.0   3,000.0 4,300.0   6,244.0  
19 Баян айраг эксплорэйшн ХХК 2708701 56,709.0 28,260.0      3,084.6     
20 Баян-Эрч ХХК 5023998 80,800.0 17,966.0 131,166.0  12,168.0 1,008.0 461.0 4,627.0  1,700.0 8,555.0  
21 Бїїргэнт ХХК 2855119 34,400.0 1,482.0 84,624.0 373,440.0 1,958.0 411.0 1,396.0 12,502.0  3,500.0 706.0  
22 Болд тємєр ерєє гол ХХК 2019205 6,138,906.0 12,081,738.5 8,827,571.0  3,146.9 10,731.0 17,161.6 1,200.0  42,000.0 5,753,209.0  
23 Бороо гоулд ХХК 2094533 28,248,926.0 1,473,721.0 9,794,443.7 849,063.0 238,468.0 5,710.0 77,743.8 370,367.0  463,498.0 4,944.0  
24 Брэйв харт ресорсиз ХХК 2878992 -      9,760.0      
25 Буд-Инвест ХХК 2100754 500.0 9,706.0 1,149.4 4,688.0  195.5 3,024.0 3,641.0   4,622.0  
26 Булган гангат ХХК 5091462   96,376.0 397,396.0  1,074.0 2,960.0 2,485.0     
27 Бумбат ХХК 5193443  5,000.0 44,075.0  18,522.0   1,784.0     
28 Бумбат ресорсес ХХК 2075652 1,225.0            
29 Бэрх ресорсиз ХХК 2019205 10.0      100.0      
30 Бэрх-Уул ХХК 2643928 4,605.0 32,680.0 13,921.5 25,881.0 7,719.0 1,103.0 376.0 1,693.8     
31 Бэрэн Групп ХХК 2063182  34,010.0 22,500.0  845.0 2,585.0     16,195.0  
32 Бэрэн майнинг ХХК 2886219 20.0  22,710.0  8,582.0 1,286.0 1,720.0 6,739.0     
33 Вестерн Простектор Монголиа ХХК 2834812 -     135.0       
34 Гаррисон-Азия ХХК 5122392  26,396.0    214.0 2,000.0 1,180.0   12,570.0  
35 Гацуурт ХХК 2054701 96,792.0 498,090.0 98,934.8 471,543.0 36,919.0 12,595.0 35,209.2 26,818.5 - 1,302.4 239,495.0 22,146.0 
36 Геосан ХХК 2070251 4,366.0 247,673.0   3,996.5 364.0 812.8      
37 Гео-Эрэл ХХК 2046342 500.0 364.0 5,437.0 24,482.0  127.0 1,692.0 5,400.0     
38 Гїн Билэг Трейд ХХК 2765853 208,754.0     153.0       
39 Гоби Коул энд Энержи ХХК 2862468 7,500.0  3,402.0   1,929.0 8,590.3 6.0     
40 Гоби Энержи партнерс ХХК 5301467      222.0       
41 Говиекс монголиа ХХК 5227127 106,173.0 223,300.0    932.3       
42 Говьгео ХХК 2004976 19,307.0 10,033.0   5,303.4 824.8 373.9 2,916.0     
43 Голден крос ХХК 5200881             
44 Голден погада ХХК 5111625      115.0 19,200.0 500.0     
45 Гурван тєхєм ХХК 2086166 11,815.0  66,521.0 264,248.0 398.0 1,054.0 8,280.3 11,953.0     
46 Дацан трейд ХХК 2061848 37,339.0  74,450.0 306,063.0 1,641.0 1,884.0 5,152.2 5,121.8     
47 Ди Кю И интернейшнл Монгол ХХК 5048362 23.0     103.4       
48 Дон Шен Газрын Тос ХХК 2766337 6,166.0 97,091.0 - - - 4,194.0 - 4,545.0 - - 45,816.0 152,896.0 
49 Дун юан ХХК 2724146  12,695.4    654.0 1,206.0 530.0  495.0 48,312.7  
50 Дун-Эрдэнэ ХХК 2010933 2,434.0  19,318.0 86,762.0 349.0 256.0 3,238.0 7,187.0     
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Хавсралт Б- ЗГ-ын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) үргэлжлэл 

д/д Компанийн нэрс 

ГЕГ АМГ НДЕГ ГТГ 

 Àâòîáåíçèí, 
äèçåëèéí 
ò¿ëøíèé 
àëáàí 

òàòâàð   

 Ãààëèéí 
¿éë÷èëãýýíèé 

õóðààìæ  

 Àøèãò ìàëòìàëûí 
àøèãëàëòûí áîëîí 

õàéãóóëûí 
òóñãàé 

çºâøººðëèéí 
òºëáºð               

 Óëñûí òºñâèéí 
õºðºíãººð õàéãóóë 
õèéñýí îðäûí íºõºí 

òºëáºð  

 НДШ  

 Á¿òýýãäýõ¿¿í 
õóâààõ ãýðýý 

á¿õèé  àæ àõóéí 
íýãæèéí Çàñãèéí 

ãàçàðò íîãäîõ 
á¿òýýãäýõ¿¿íèé 

îðîíä òºëñºí 
òºëáºð /äîëëàð/  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээнд 
тухайн жилд 
гарын үсэг 
зурсаны 

урамшуулал  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээгээр 

олборлолт 
эхэлсэний 

урамшуулал  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах 

гэрээгээр 
тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн 

сургалтын 
урамшуулал  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээнд 

заасан 
нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн 

талбайн дэнчин  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээнд 

заасан 
нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн 
захиргааны 

үйлчилгээний 
шимтгэл  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээнд 

заасан 
нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн 

газрын үйл 
ажиллагааг 

дэмжсэн төлбөр  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээний 

дагуу хүлээн 
авсан дэмжлэг 
/орон нутаг/  

1 Агит хангай ХХК   36,054.0  9,005.0         
2 Агм майнинг ХХК   205,615.0  50,488.0         
3 Адамас майнинг ХХК   197,274.2  16,077.0         
4 Адамас маунтин ХХК   

146,182.0 
 

29,680.0 
        

5 Адил-оч ХХК  6,722.7 845.2  32,249.0         
6 Адуун чулуун ХХК  104.0   139,562.0         
7 Азиа гоулд монголиа ХХК   237,827.0  50,787.0         
8 Айвенхоу майнз Монголия инк ХХК  44,465.0 272,257.0  3,327,735.6         
9 Алтайн хїдэр ХХК  239,351.0 22,751.0  852,977.0         
10 Алтан дорнод монгол ХХК   273,928.0  2,976.0         
11 Амин цэцэг ХХК   1,164.8  4,469.0         
12 Андын илч ХХК   236.0 13,899.0          
13 Андын тэмүүлэл ХХК   9,355.6  5,319.0         
14 Анхай-Интернэшнл ХХК  105,681.0 6,575.5  106,859.0         
15 АУМ ХХК  46.0 24,311.0  93,283.0         
16 АФК ТАВТ ХХК  49.0 40,527.0  63,237.0         
17 Багануур ХК  196.9 53,297.0  2,287,925.0         
18 Багатаян ХХК  14.0 1,822.0           
19 Баян айраг эксплорэйшн ХХК   141,978.0  36,019.6         
20 Баян-Эрч ХХК  568.6 8,348.7 31,100.0 99,965.8         
21 Бїїргэнт ХХК  10.0 4,964.0  8,087.4         
22 Болд тємєр ерєє гол ХХК  1,327,384.5 28,391.0  532,076.0         
23 Бороо гоулд ХХК  6,895.6 207,617.0  3,602,249.7         
24 Брэйв харт ресорсиз ХХК   110,101.5           
25 Буд-Инвест ХХК  14.0 3,796.5  19,449.0         
26 Булган гангат ХХК   4,039.5  49,092.0         
27 Бумбат ХХК   21,928.0  56,329.0         
28 Бумбат ресорсес ХХК   182,154.0  7,399.0         
29 Бэрх ресорсиз ХХК   186,719.0  5,009.0         
30 Бэрх-Уул ХХК   16,225.0 2,422.0          
31 Бэрэн Групп ХХК  18,420.0 45,817.0  45,141.0         
32 Бэрэн майнинг ХХК     40,031.0         
33 Вестерн Простектор Монголиа ХХК   147,910.4  51,342.0         
34 Гаррисон-Азия ХХК  15.2 23,622.0  41,841.0         
35 Гацуурт ХХК - 4,581.0 164,481.0 - 269,062.0 - - - - - - - - 
36 Геосан ХХК   8,325.0  85,469.0         
37 Гео-Эрэл ХХК   46,415.0  5,370.0         
38 Гїн Билэг Трейд ХХК   27,537.0 9,550.0 5,326.0         
39 Гоби Коул энд Энержи ХХК   945,404.3  106,778.0         
40 Гоби Энержи партнерс ХХК     19,153.0    165,637.0 56,099.0  276,062.0 138,357.0 
41 Говиекс монголиа ХХК     

137,309.0 
        

42 Говьгео ХХК   10,807.0  112,340.0         
43 Голден крос ХХК   134,954.0  16,710.0         
44 Голден погада ХХК   22,452.0 5,766.0 30,818.0         
45 Гурван тєхєм ХХК   8,911.4  34,352.0         
46 Дацан трейд ХХК   44,945.0  50,217.0         
47 Ди Кю И интернейшнл Монгол ХХК     55,155.0         
48 Дон Шен Газрын Тос ХХК 2,601.0 9,835.4 - - 121,987.7 16,515,690.0 -  81,928.0 72,657.0 - - - 
49 Дун юан ХХК  324.6 21,138.0  13,041.0         
50 Дун-Эрдэнэ ХХК   10,662.0  6,191.0         
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Хавсралт Б- ЗГ-ын хүлээн авсан дүн(Санхүүгийн нийт урсгалаар) үргэлжлэл 

д/
д 

Компанийн нэрс 

ХХҮГ ҮТЕГ, АМГ, ЦЭГ, МХЕГ АМГ, ХХҮГ, ГИХЭГ Сангийн яам Хот, дүүрэг, орон нутаг БОАЖЯ 

Бүгд /мянган 
төгрөгөөр/ 

 Ãàäààäûí 
ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû àæëûí 
áàéðíû òºëáºð  

 Торгууль 
/улсын 
төсөв/  

 Торгууль 
/орон 
нутаг/  

 Яам, төрийн 
захиргааны 

байгууллагад 
төлсөн 

тэмдэгтийн 
хураамж  

 Яам, төрийн 
захиргааны 

байгууллагад 
төлсөн 

үйлчилгээний 
хөлс  

 Òºðèéí 
ºì÷èéí íîãäîë 

àøèã  

 Îðîí íóòãèéí 
ºì÷èéí íîãäîë 

àøèã  

 ХО-тын 
гэрээний дагуу 

төлсөн 
урьдчилгаа 

төлбөр  

 ÀÀÍ-ýýñ ÿàì, 
àãåíòëàã 
¿ç¿¿ëñýí 
ìºíãºí ба 

мөнгөн бус 
äýìæëýã  

 ÀÀÍ-ýýñ 
àéìàãò 

¿ç¿¿ëñýí 
ìºíãºí ба 

мөнгөн бус 
äýìæëýã  

 ÀÀÍ-ýýñ ñóìàíä 
¿ç¿¿ëñýí ìºíãºí 
ба мөнгөн бус 

äýìæëýã  

 ÀÀÍ-ýýñ îðîí 
íóòãèéí 

áàéãóóëàãàä 
¿ç¿¿ëñýí ìºíãºí 
ба мөнгөн бус 

äýìæëýã  

 Байгаль 
хамгаалах 

зардлын 50 
хувийг тусгай 

дансанд 
шилжүүлсэн 

дүн  
1 Агит хангай ХХК  1,309.0   50.0         135,947.0 
2 Агм майнинг ХХК 16,848.0    3,414.8      1,218.0   290,641.2 
3 Адамас майнинг ХХК     26,254.0         274,481.2 
4 Адамас маунтин ХХК     13,412.2         314,313.2 
5 Адил-оч ХХК     50.0     2,000.0 1,000.0   179,976.9 
6 Адуун чулуун ХХК  3,042.1        12,652.4 500.0  990.0 536,527.5 
7 Азиа гоулд монголиа ХХК 2,592.0    17,574.6         482,848.3 
8 Айвенхоу майнз Монголия инк ХХК 1,592,151.0 349,485.9 815,181.6 1,651.6 70,190.9   68,368,000.0 1,718,237.5 140,207.0 523,050.1 55,550.0 6,880.0 107,847,411.7 
9 Алтайн хїдэр ХХК 24,652.8  4,570.0  6,714.4     84,685.0 2,900.0 1,000.0 1,000.0 4,195,917.3 
10 Алтан дорнод монгол ХХК 5,832.0 58,830.0   124.0         369,320.4 
11 Амин цэцэг ХХК              117,188.8 
12 Андын илч ХХК     2,153.0     160,000.0 27,000.0   317,201.0 
13 Андын тэмүүлэл ХХК  1,120.0   2,816.2       1,500.0  134,737.7 
14 Анхай-Интернэшнл ХХК 66,564.0 324.0   600.0     5,000.0 31,521.0   1,487,675.8 
15 АУМ ХХК 8,524.8   64.0 16,541.5    5,500.0  200,000.0  5,000.0 3,665,378.3 
16 АФК ТАВТ ХХК 12,748.0 1,256.4   7,893.7        12,250.0 199,947.1 
17 Багануур ХК     797.5      93,400.0 10,200.0  6,317,011.4 
18 Багатаян ХХК     626.0         55,817.0 
19 Баян айраг эксплорэйшн ХХК     1,486.2     25,000.0 143,914.8  3,800.0 440,252.2 
20 Баян-Эрч ХХК 116,921.6 14,344.7   1,159.0     50,000.0 6,000.0   586,859.4 
21 Бїїргэнт ХХК  1,000.0   1,206.7      600.0   530,287.1 
22 Болд тємєр ерєє гол ХХК 909,396.0    95,671.5    101,000.0  314,600.0   36,184,183.0 
23 Бороо гоулд ХХК 39,118.3    31,370.4    53,927.0 179,472.5 575,043.9 119,588.9 44,700.0 46,386,867.8 
24 Брэйв харт ресорсиз ХХК     6,951.0      3,700.0  750.0 131,262.5 
25 Буд-Инвест ХХК  530.4   700.0      5,725.0  1,500.0 59,240.8 
26 Булган гангат ХХК     9,738.3      10,566.4  7,950.0 581,677.2 
27 Бумбат ХХК 38,448.0    100.0         186,186.0 
28 Бумбат ресорсес ХХК     10,664.5     1,700.0    203,142.5 
29 Бэрх ресорсиз ХХК     9,689.1      500.0  1,100.0 203,127.1 
30 Бэрх-Уул ХХК  832.0   530.0      1,803.0  900.0 110,691.3 
31 Бэрэн Групп ХХК  798.0   6,926.6        4,769.0 198,006.6 
32 Бэрэн майнинг ХХК           4,500.0   85,588.0 
33 Вестерн Простектор Монголиа ХХК 2,592.0 8.0  56.0 17.0    200.0     202,260.4 
34 Гаррисон-Азия ХХК 3,024.0    2,365.0      11,336.0   124,563.2 
35 Гацуурт ХХК 34,884.0 682.0 - - 7,484.1 - - - 31,000.0 25,450.0 5,100.0 - - 2,082,569.0 
36 Геосан ХХК  2,000.0   2,049.1         355,055.4 
37 Гео-Эрэл ХХК  110.0   1,200.0     6,964.6   2,700.0 100,761.6 
38 Гїн Билэг Трейд ХХК    7,500.0       11,526.1  140.0 270,486.1 
39 Гоби Коул энд Энержи ХХК          199,002.0 68,030.0  4,425.0 1,345,066.6 
40 Гоби Энержи партнерс ХХК     487.7    5,750.0 7,448.8   25,181.0 694,397.5 
41 Говиекс монголиа ХХК 5,193.6    15.0         472,922.9 
42 Говьгео ХХК  1,071.5  25.2 8,614.1     23,000.0    194,615.9 
43 Голден крос ХХК   500.0  7,346.4     7,244.0 1,944.6  1,155.0 169,854.0 
44 Голден погада ХХК 14,040.0    158.0      2,000.0   95,049.0 
45 Гурван тєхєм ХХК  1,745.0   855.3        1,260.0 411,393.0 
46 Дацан трейд ХХК     23,570.0     9,000.0 30,060.7 1,000.0 4,053.0 594,496.7 
47 Ди Кю И интернейшнл Монгол ХХК              55,281.4 
48 Дон Шен Газрын Тос ХХК 377,932.2  1,250.0 - - - - 3,594,782.0 44,790.0 34,000.0 - 4,500.0 43,882.0 21,216,543.3 
49 Дун юан ХХК 47,793.6          10,000.0  2,500.0 158,690.3 
50 Дун-Эрдэнэ ХХК  239.8   2,352.0    1,500.0 500.0 1,600.0  2,000.0 144,588.8 
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Хавсралт Б- ЗГ-ын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) үргэлжлэл 

д/д Компанийн нэрс Регистрийн 
дугаар 

ҮТЕГ ГЕГ 

 Àæ àõóéí íýãæèéí 
îðëîãûí àëáàí 

òàòâàð   

 Нэмэгдсэн 
өртгийн албан 

татвар  

 Ашигт 
малтмалын нєєц 

ашигласны 
нэмэлт тєлбєр  

 Çàðèì 
á¿òýýãäýõ¿¿íèé 
¿íèéí ºñºëòèéí 
àëáàí òàòâàð  

 ¯ë õºäëºõ 
õºðºíãèéí 

àëáàí òàòâàð               

 Àâòîòýýâýð, 
ººðºº ÿâàã÷ 
õýðýãñëèéí 

àëáàí òàòâàð  

 Газрын тєлбєр  
 Ус, рашаан 
ашигласны 

тєлбєр  

 Ойгоос 
хэрэглээний 
мод, түлээ 
бэлтгэж 

ашигласны 
тєлбєр  

 Ò¿ãýýìýë 
òàðõàöòàé 

àøèãò 
ìàëòìàëûí íººö 

àøèãëàñíû 
òºëáºð  

 Ãààëèéí àëáàí 
òàòâàð               

 Îíöãîé àëáàí 
òàòâàð (øàòàõ 
òîñëîõ ìàòåðèàë 
èìïîðòîëñîí áîë)  

51 Єрмєн-Уул ХХК 2617749 100,000.0 6,556.0 247,306.0 1,041,296.0  1,068.0 3,792.0 7,282.0   3,122.0  
52 Жамп-Алт ХХК 3738191 17,000.0  459,402.0 1,914,444.0  96.0 8,526.0 27,620.9 26.0    
53 Тэн хун ХХК 2839717     4,209.0 482.0  7,548.0     
54 Жи Кэй Эм Кэй ХХК 5041589 4,904.0  256,300.0 1,147,578.0  369.0 3,305.6 24,400.0   9,441.0  
55 Жи энд Юу Голд ХХК 2675471  1,598.0 2,000.0 109,000.0  50.4 4,000.0 4,133.8   761.0  
56 Жотойн бажууна ХХК 5089417 561.0  16,806.0 86,286.0   2,680.0 1,200.0     
57 Заамарын Их Алт ХХК 2670801 1,025.0  70,399.0 299,864.0  701.0 4,527.4 9,806.2     
58 Зараяа холдингс ХХК 5077834 - 1,234.0 - - - 870.0 - 250.0 - - - - 
59 ЗБАА ХХК 5091098 6,010.0 - - - - - - -     
60 Зїрийн булан ХХК 2854384 6,500.0 - 25,779.0 113,902.0 - 136.0 16,460.8 24,022.5 -  - - 
61 Зон хэн юу тиан ХХК 5098297 22,848.3 7,952.6 - - - 251.0 - -   3,786.9 6,658.8 
62 И Эй Эм хөх адар ХХК 2844915 4,482.0 - - - - - - -   -  
63 Илтгоулд ХХК 5073189 511.0 - 16,266.0 77,177.0 360.0 650.0 1,024.0 4,656.8     
64 Их монгол майнинг ХХК 5014131 4,350.0    200.0 884.3 2,320.0 50.0     
65 Их тохойрол ХХК 2784262 - 433,705.0 - - - 673.0 50,750.0 -   206,526.3  
66 Їїрт гоулд ХХК 2766868 8,186.0 299.0 9,398.0 104,224.0 - 384.0 8,969.0 12,848.0   142.0  
67 Капкорп ХХК 5077982 7,336.8 -           
68 Кевин-Инвест ХХК 5167663 63,846.0    6,508.2 587.4 1,120.0 4,586.7  813.3   
69 Кожеговь ХХК 2078449 - 143,402.0    2,387.0 529.5 866.6   68,287.0  
70 Коммод ХХК 2685841 10,413.0 29,638.0   3,337.0 991.0 2,452.9 257.0  300.0 14,113.5  
71 Кью Жи Экс монгол ХХК 2706865 13,883.0 9,091.0    207.4  135.0     
72 Лон шэнда ХХК 5312213 50.0            
73 МГМК ХХК 5211646 22,051.0  104,890.0  - 92.4 48.0 11.0   19,999.9  
74 МЕС ХХК 2579634 29,512.0 49,453.0   1,500.0 1,363.0     52.0  
75 Могойн Гол ХХК 2034859 1,000.0 58,304.0 22,802.0 

 
7,000.0 687.0 1,488.0 150.0 

    
76 Могол интэрнэшнл ХХК 2730588 -            
77 Мон ажнай ХХК 2067544 11,000.0 81,549.0 1,500.0   225.0 2,350.0  0.5    
78 Мон полимет ХХК 2029278 145,337.0 29,501.0 164,362.0 704,913.0 606.0 2,721.0 23,956.8 142,893.1 

  
12,048.0 

 
79 Монгол   руд пром ХХК 2825627 9,138.0  65,260.0   153.0 6.0      
80 Монгол Алт Мак ХХК 2095025 56,760,294.2 2,388,065.0 17,373,908.0  34,307.8 11,514.0 27,566.2 2,160.0   1,079,764.0 26,672.0 
81 Монгол болгар гео ХХК 2550245 7,299.0  136,717.0 569,816.5 3,299.0 241.0 4,501.0 4,136.0     
82 Монгол газар ХХК 2027615      4,164.0       
83 Монгол цамхаг ХХК 2848317             
84 Монгол чех металл ХХК 5051134 6,191.0 13,000.0 78,000.0  54.0 722.0 5,404.0    42.0  
85 Монгол-Алт ХХК 2024101 - 16,066.0 

  
3,127.3 507.0 1,590.5 

     
86 Монголиа девелопмент 

ресорсес ХХК 5106583 60,937.0 130.0    135.3       
87 Монголросцветмет ХХК 2550466 122,133.0 1,057,247.0 3,347,217.3 1,640,076.0 31,314.4 9,062.0 31,083.1 100,148.3   97,461.4 173,030.0 
88 Мондулаан трейд ХХК 2554518 6,713.7 61,598.0 219,019.0 976,520.0 1,113.0 3,722.0 6,707.2 17,439.0  1,800.0 29,333.0  
89 Монрос пром Уголь ХХК 2811138 123,373.0  3,780.0          
90 МОЭНКО ХХК 5141583 592,394.0 93,449.0 2,560.0  22,446.0 2,238.0  3,204.0  550,882.0   
91 Ноён гари ХХК 5233232 2,147.0 18,325.6 5,678.0 55,591.0  378.0 5,616.0 15,843.0   8,726.5  
92 Нордвинд ХХК 5003539 5.0 22,491.0 45,335.0   548.0 62.0 6,000.0   10,710.0  
93 Нуклер Энержи ХХК 5333814 234.0 

    
263.0 

      
94 Одод ХХК 2066505 150,760.0 61,297.0   12,586.0 197.0 15,717.2      
95 Ододгоулд ХХК 5180252 15,942.0 

 
208,845.0 929,895.0 

 
395.5 

 
18,864.0 

    
96 Олон овоот гоулд ХХК 5099005 907.0  190,829.0 2,432,895.0 3,339.0 4,824.0 10,813.0 15,538.0  5,000.0   
97 ОНТРЭ ХХК 2705133 183.0      148.0 262.5     
98 Очир төв ХХК 2031256 13,875.0 594,916.4 4,436.4  10,497.6 5,376.5 9,904.0      
99 Петро Матад ХХК 2867095 3,571.0 1,010.0    266.2 205.0 792.6   376.0  
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Хавсралт Б- ЗГ-ын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) үргэлжлэл 

д/д Компанийн нэрс 

ГЕГ АМГ НДЕГ ГТГ 

 Àâòîáåíçèí, 
äèçåëèéí 

ò¿ëøíèé àëáàí 
òàòâàð   

 Ãààëèéí 
¿éë÷èëãýýíèé 

õóðààìæ  

 Àøèãò ìàëòìàëûí 
àøèãëàëòûí áîëîí 

õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí 

òºëáºð               

 Óëñûí òºñâèéí 
õºðºíãººð 

õàéãóóë õèéñýí 
îðäûí íºõºí 

òºëáºð  

 НДШ  

Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээний 
дагуу Засгийн 
газарт ногдох 
газрын тосны 

орлого 

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээнд 
тухайн жилд 
гарын үсэг 
зурсаны 

урамшуулал  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах 

гэрээгээр 
олборлолт 
эхэлсэний 

урамшуулал  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах 

гэрээгээр 
тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн 

сургалтын 
урамшуулал  

 Бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээнд заасан 
нөхцлийн дагуу 

төвлөрүүлсэн талбайн 
дэнчин  

 Бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээнд заасан 
нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн 
захиргааны 

үйлчилгээний шимтгэл  

 Бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээнд заасан 
нөхцлийн дагуу 

төлөөлөгчийн газрын 
үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах 

гэрээний 
дагуу хүлээн 

авсан дэмжлэг 
/орон нутаг/  

51 Єрмєн-Уул ХХК  14.0   117,062.0         
52 Жамп-Алт ХХК   24,127.0  133,342.0         
53 Тэн хун ХХК     74,194.0         
54 Жи Кэй Эм Кэй ХХК  93.2 15,772.5  32,513.0         
55 Жи энд Юу Голд ХХК  16.0 1,686.3  25,798.0         
56 Жотойн бажууна ХХК   4,828.0  4,206.0         
57 Заамарын Их Алт ХХК   33,888.5  45,478.0         
58 Зараяа холдингс ХХК - - 791,326.0 - 29,470.7 - - - - - - - - 
59 ЗБАА ХХК   108,756.0           
60 Зїрийн булан ХХК - - 5,565.0  8,332.0         
61 Зон хэн юу тиан ХХК 712.5 1,532.6 - - 2,102.0 - - - 91,888.0 41,581.0 - 39,380.0 54,436.4 
62 И Эй Эм хөх адар ХХК   72,749.0  5,666.0         
63 Илтгоулд ХХК   8,035.6           
64 Их монгол майнинг ХХК   489,981.4  128,400.0         
65 Их тохойрол ХХК  - 65,987.0 99,595.0 -         
66 Їїрт гоулд ХХК  22.0 23,625.0 - 31,160.0         
67 Капкорп ХХК     680.0    195,818.0 92,556.0  104,240.0 53,821.1 
68 Кевин-Инвест ХХК     17,854.0         
69 Кожеговь ХХК  213.6 778,998.3  499,113.0         
70 Коммод ХХК  138.4 141,883.0  6,054.0         
71 Кью Жи Экс монгол ХХК   66,757.0  100,065.0         
72 Лон шэнда ХХК   128,939.0  14,000.0         
73 МГМК ХХК   1,256.1  19,630.2         
74 МЕС ХХК  7.0   103,789.0         
75 Могойн Гол ХХК  4,930.0 1,037.8 25,210.0 31,956.0         
76 Могол интэрнэшнл ХХК   394,914.0  14,752.2         
77 Мон ажнай ХХК   432.3  15,015.0         
78 Мон полимет ХХК  67.0 36,471.0  177,225.0       33,930.0  
79 Монгол   руд пром ХХК   14,529.0  18,459.0         
80 Монгол Алт Мак ХХК  8,999,238.0 269,075.5  1,582,280.0         
81 Монгол болгар гео ХХК   26,184.0  71,427.9         
82 Монгол газар ХХК   7,295.4  155,503.0         
83 Монгол цамхаг ХХК   104,997.0           
84 Монгол чех металл ХХК  6,760.0 7,197.4  55,970.0         
85 Монгол-Алт ХХК   156.6  18,402.0         
86 Монголиа девелопмент 

ресорсес ХХК     56,230.0         
87 Монголросцветмет ХХК 3,619.0 1,357.4 251,294.0  2,817,362.8         
88 Мондулаан трейд ХХК  91.0 4,740.3  300,750.0         
89 Монрос пром Уголь ХХК   12,752.0 45,308.0 1,827.0         
90 МОЭНКО ХХК 

  
494,044.0 

 
491,364.0 

        
91 Ноён гари ХХК  14.0 7,198.0  18,881.0         
92 Нордвинд ХХК  6,130.0 1,268.0  38,552.0         
93 Нуклер Энержи ХХК   175,911.0  79,635.0         
94 Одод ХХК              
95 Ододгоулд ХХК   79,600.0  82,516.0         
96 Олон овоот гоулд ХХК   254,698.1  1,037,536.0         
97 ОНТРЭ ХХК   1,482,371.0           
98 Очир төв ХХК     523,031.0         
99 Петро Матад ХХК  

548.0 
  

130,601.0 
   

39,482.0 55,206.0 
 

6,580.0 
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Хавсралт Б- ЗГ-ын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) үргэлжлэл 

д/д Компанийн нэрс 

ХХҮГ ҮТЕГ, АМГ, ЦЭГ, МХЕГ АМГ, ХХҮГ, ГИХЭГ Сангийн яам Хот, дүүрэг, орон нутаг БОАЖЯ 

Бүгд /мянган 
төгрөгөөр/ 

 Ãàäààäûí 
ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû àæëûí 
áàéðíû òºëáºð  

 Торгууль 
/улсын 
төсөв/  

 Торгууль 
/орон 
нутаг/  

 Яам, төрийн 
захиргааны 

байгууллагад 
төлсөн 

тэмдэгтийн 
хураамж  

 Яам, төрийн 
захиргааны 

байгууллагад 
төлсөн 

үйлчилгээний 
хөлс  

 Òºðèéí 
ºì÷èéí 

íîãäîë àøèã  

 Îðîí íóòãèéí 
ºì÷èéí íîãäîë 

àøèã  

 ХО-тын 
гэрээний 

дагуу төлсөн 
урьдчилгаа 

төлбөр  

 ÀÀÍ-ýýñ ÿàì, 
àãåíòëàã ¿ç¿¿ëñýí 
ìºíãºí ба мөнгөн 

бус äýìæëýã  

 ÀÀÍ-ýýñ 
àéìàãò 

¿ç¿¿ëñýí 
ìºíãºí ба 

мөнгөн бус 
äýìæëýã  

 ÀÀÍ-ýýñ 
ñóìàíä 

¿ç¿¿ëñýí 
ìºíãºí ба 

мөнгөн бус 
äýìæëýã  

 ÀÀÍ-ýýñ îðîí 
íóòãèéí 

áàéãóóëàãàä 
¿ç¿¿ëñýí ìºíãºí 
ба мөнгөн бус 

äýìæëýã  

 Байгаль 
хамгаалах 

зардлын 50 
хувийг тусгай 

дансанд 
шилжүүлсэн 

дүн  
51 Єрмєн-Уул ХХК           

25,000.0 
  

1,552,498.0 
52 Жамп-Алт ХХК 6,214.0    6,290.8      29,500.4   2,626,589.1 
53 Тэн хун ХХК 128,991.0 399.0         9,300.0  4,125.0 229,248.0 
54 Жи Кэй Эм Кэй ХХК 31,900.0   250.0 550.0        41,400.0 1,568,776.3 
55 Жи энд Юу Голд ХХК           38,650.0   187,693.5 
56 Жотойн бажууна ХХК 

 
386.0 

  
2,415.4 

     
2,000.0 

 
1,620.0 122,988.4 

57 Заамарын Их Алт ХХК     6,416.1      10,000.0  3,482.0 485,587.2 
58 Зараяа холдингс ХХК 432.0 - - 12.5 20,182.3 - - - 100.0 1,000.0 7,000.0 - 2,035.0 853,912.5 
59 ЗБАА ХХК     7,386.2         122,152.2 
60 Зїрийн булан ХХК 92,840.0 1,050.0 600.0 - 7,473.9    -     302,661.2 
61 Зон хэн юу тиан ХХК 118,641.6 - - 270.6 9,090.0      35,000.0  132,000.0 568,132.3 
62 И Эй Эм хөх адар ХХК  229.4 -  9,677.2        1,200.0 94,003.6 
63 Илтгоулд ХХК 

    
950.0 

    
28,680.0 70,620.0 

 
5,430.0 214,360.4 

64 Их монгол майнинг ХХК 648.0    34,965.0      15,231.9  3,000.0 680,030.6 
65 Их тохойрол ХХК    141.2 5,273.7         862,651.2 
66 Їїрт гоулд ХХК -   -          199,257.0 
67 Капкорп ХХК  127.4  7.0 1,571.6      2,000.0   458,157.9 
68 Кевин-Инвест ХХК 24,408.0 

            
119,723.6 

69 Кожеговь ХХК 29,815.2 1,080.0  13.0 17,485.0    4,534.9 10,100.0 7,700.0 66,652.6 56,904.0 1,688,081.7 
70 Коммод ХХК    145.0 2,392.5      2,500.0  700.0 215,315.3 
71 Кью Жи Экс монгол ХХК     

9,522.3 
     

2,000.0 
 

2,200.0 203,860.7 
72 Лон шэнда ХХК     3,743.4      500.0   147,232.4 
73 МГМК ХХК    1.0      2,500.0 3,000.0  4,000.0 177,479.6 
74 МЕС ХХК              

185,676.0 
75 Могойн Гол ХХК 1,512.0 300.0   410.0     623.0 1,155.0   158,564.8 
76 Могол интэрнэшнл ХХК     19,525.1         429,191.3 
77 Мон ажнай ХХК  

682.0 
         

500.0 
 

113,253.8 
78 Мон полимет ХХК 16,142.4    9,432.7    4,000.0  10,000.0   1,513,606.0 
79 Монгол   руд пром ХХК 432.0            500.0 108,477.0 
80 Монгол Алт Мак ХХК 3,636.0 457,549.9 

  
15,581.9 

   
635,335.1 108,500.0 506,256.0 

 
2,500.0 90,284,203.6 

81 Монгол болгар гео ХХК     8.0 34,672.0        858,301.4 
82 Монгол газар ХХК  324.0            167,286.4 
83 Монгол цамхаг ХХК     

5,750.0 
        

110,747.0 
84 Монгол чех металл ХХК  1,000.0   38.5      10,500.0   184,878.9 
85 Монгол-Алт ХХК     500.0     5,000.0    45,349.4 

86 Монголиа девелопмент 
ресорсес ХХК 10,368.0 11,340.1            139,140.4 

87 Монголросцветмет ХХК 20,736.0 11,950.4   1,575.0    1,822.0 20,000.0 8,531.8 500.0 3,518.0 9,751,039.0 
88 Мондулаан трейд ХХК  6,696.0  - 13,863.0    1,830.0 4,000.0 26,500.0   1,682,435.2 
89 Монрос пром Уголь ХХК  

324.0 
        

1,000.0 
 

300.0 188,664.0 
90 МОЭНКО ХХК 731,651.0 324.0           91,750.0 3,076,306.0 
91 Ноён гари ХХК     1,200.0      1,500.0   141,098.1 
92 Нордвинд ХХК 10,368.0 750.0 

  
5,556.2 

    
2,000.0 1,540.0 

 
500.0 151,815.2 

93 Нуклер Энержи ХХК     3,918.0         259,961.0 
94 Одод ХХК              240,557.2 
95 Ододгоулд ХХК 4,536.0 4,320.0 

  
80.0 

    
46,000.0 43,000.0 

  
1,433,993.5 

96 Олон овоот гоулд ХХК 2,592.0 222,801.6   9,518.0     7,107.4 34,152.3 600.0 4,800.0 4,237,950.4 
97 ОНТРЭ ХХК           60,000.0   1,542,964.5 
98 Очир төв ХХК  

41,376.8 
 

3,563.4 800.0 
        

1,207,777.1 
99 Петро Матад ХХК 72,896.8  150.0 407.8 10,260.4    6,093.2  8,039.8  23,900.0 360,385.8 
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91 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Б- ЗГ-ын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) үргэлжлэл 

д/д Компанийн нэрс 

ГЕГ АМГ НДЕГ ГТГ 

 Àâòîáåíçèí, 
äèçåëèéí 

ò¿ëøíèé àëáàí 
òàòâàð   

 Ãààëèéí 
¿éë÷èëãýýíèé 

õóðààìæ  

 Àøèãò ìàëòìàëûí 
àøèãëàëòûí áîëîí 

õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð               

 Óëñûí òºñâèéí 
õºðºíãººð 

õàéãóóë õèéñýí 
îðäûí íºõºí 

òºëáºð  

 НДШ  

Бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээний дагуу 

Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого 

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээнд 
тухайн жилд 
гарын үсэг 
зурсаны 

урамшуулал  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах 

гэрээгээр 
олборлолт 
эхэлсэний 

урамшуулал  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээгээр 

тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн 

сургалтын 
урамшуулал  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээнд 

заасан 
нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн 

талбайн дэнчин  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээнд 

заасан 
нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн 
захиргааны 

үйлчилгээний 
шимтгэл  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээнд 

заасан нөхцлийн 
дагуу 

төлөөлөгчийн 
газрын үйл 
ажиллагааг 

дэмжсэн төлбөр  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээний 

дагуу хүлээн 
авсан дэмжлэг 
/орон нутаг/  

100 Петрочайна дачин тамсаг ХХК 22,782.0 120,997.2   243,877.0 38,220,022.0    311,414.7    
101 Пибоди винсвэй ресорсез ХХК  14.0 844,630.0  332,881.0         
102 Сансарын геологи хайгуул ХХК     3,276.5  290,714.0  194,548.2 180,234.0  275,503.3  
103 Саус гоби сэндс ХХК  3,115,683.0 1,314,802.0  1,608,563.0         
104 Сентеррагоулд монголиа ХХК   198,487.4  234,082.0         
105 Таац мєрєн ХХК              
106 Тавантолгой ХХК  614,853.0 1,040.0  358,313.0         
107 Тефис Майнинг ХХК  39.0 711,863.1  127,805.0         
108 Ти Ар Ай Эм Эм ХХК   63,060.0  30,349.0         
109 Тїмэн-Анд ХХК  64.0 15,303.0 11,025.0 1,442.0         
110 Тундер клап ХХК   168,086.0           
111 Тунсинь ХХК  52,245.9 3,983.0 58,348.0 15,706.0         
112 Урт Хошуу ХХК   14,957.0  4,968.0         
113 Уянган ХХК   10,378.0  6,073.0         
114 Хан шижир ХХК 

  
12,849.0 

 
26,188.0 

        
115 Хангад-Эксплорэйшн ХХК   235,000.0 6,795.0 197,835.0         
116 Хар тарвагатай ХХК   17,723.0  11,976.0         
117 Хїдэр-Эрдэнэ ХХК   11,300.0  1,007.0         
118 ХОТУ ХХК 

  
10,399.0 

 
8,078.0 

        
119 Хотын зам ХХК     20,000.0         
120 Хөөсгөл ХХК     4,140.0         
121 Хуади куонеэ ХХК     32,750.0         
122 Хунан жинлэн ХХК  7.0 6,269.0  4,944.0         
123 Хүннү ресорсиз ХХК     70,328.0         
124 Хурай ХХК  244.2 7,464.8  32,713.0         
125 Цайрт минерал ХХК  51,464.0 6,325.3  375,584.0         
126 Чамин-Алт ХХК     13,761.0         
127 Чинхуа мак нарийн сухайт ХХК  3,385,102.7   242,381.0         
128 Шанлун ХХК  2,046.0 30,991.0  15,335.0         
129 Шар нарст ХХК  83.2 19,130.0           
130 Шарын гол ХК  39.0 14,470.5  671,106.0         
131 Шейман ХХК  -   34,996.4    136,654.0 45,542.0  48,080.0 65,000.0 
132 Шивээ-Овоо ХК  189.2 574.9  721,009.0         
133 Шижир талст ХХК   5,420.6  10,832.0         
134 Шижир-алт ХХК  185.0 1,361.0  412,619.1         
135 Шинь Шинь ХХК  18,633.6 32,065.0 132,531.0 142,590.0         
136 Эм Өү Өү Ай Си Өү ХХК   999,710.0  7,299.0         
137 Эм Си Эс холдинг ХХК     352,623.0    97,715.0 81,898.0  39,086.0  
138 Эмээлт майнз ХХК   132,995.8  107,059.0         
139 Эн Пи Ай ХХК  131.2   21,357.0    99,595.0 26,189.0  133,809.0 405.0 
140 Энгїй тал ХХК   41,945.0 27,024.0          
141 Энержи ресурс ХХК  9,595,016.2 25,517.0 1,246,617.0 911,060.0         
142 Эрвэн хїдэр ХХК  757.0 37,357.6  27,258.0         
143 Эрдэнэ жас ХХК   239,596.0  25,460.0         
144 Эрдэнэс МГЛ ХХК   145,739.0  72,917.0         
145 Эрдэнэт їйлдвэр ХХК 33,643.0 245,007.0 595,105.9  16,121,844.0         
146 Эрдэс холдинг ХХК  67.6 14,116.0 25,655.0 35,380.0         
147 Эринговь ХХК   94,144.0           
148 Эрэл ХХК  

418.0 6,805.3 26,693.0 189,619.0 
        

149 Эс Би Эф ХХК   2,090.0  12,331.0         
150 Юниверсал коппер ХХК   26,534.0  216,290.0         
  Нийт 63,357.5 27,989,137.7 16,619,580.9 1,767,538.0 45,972,128.6 54,735,712.0 290,714.0 - 1,103,265.2 963,376.7 - 956,670.3 312,019.5 
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92 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Б- ЗГ-ын хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) үргэлжлэл 

д/д Компанийн нэрс 

ХХҮГ ҮТЕГ, АМГ, ЦЭГ, МХЕГ АМГ, ХХҮГ, ГИХЭГ Сангийн яам Хот, дүүрэг, орон нутаг БОАЖЯ 

Бүгд /мянган 
төгрөгөөр/ 

 Ãàäààäûí 
ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû 
àæëûí áàéðíû 

òºëáºð  

 Торгууль 
/улсын төсөв/  

 Торгууль 
/орон нутаг/  

 Яам, төрийн 
захиргааны 

байгууллагад 
төлсөн 

тэмдэгтийн 
хураамж  

 Яам, төрийн 
захиргааны 

байгууллагад 
төлсөн 

үйлчилгээний 
хөлс  

 Òºðèéí ºì÷èéí 
íîãäîë àøèã  

 Îðîí íóòãèéí 
ºì÷èéí íîãäîë 

àøèã  

 ХО-тын 
гэрээний дагуу 

төлсөн 
урьдчилгаа 

төлбөр  

 ÀÀÍ-ýýñ ÿàì, 
àãåíòëàã 

¿ç¿¿ëñýí ìºíãºí ба 
мөнгөн бус 

äýìæëýã  

 ÀÀÍ-ýýñ àéìàãò 
¿ç¿¿ëñýí ìºíãºí 
ба мөнгөн бус 

äýìæëýã  

 ÀÀÍ-ýýñ ñóìàíä 
¿ç¿¿ëñýí ìºíãºí 
ба мөнгөн бус 

äýìæëýã  

 ÀÀÍ-ýýñ îðîí 
íóòãèéí 

áàéãóóëàãàä 
¿ç¿¿ëñýí ìºíãºí ба 

мөнгөн бус 
äýìæëýã  

 Байгаль 
хамгаалах 

зардлын 50 
хувийг тусгай 

дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

100 Петрочайна дачин тамсаг ХХК 470,010.0 250.0   3,831.3    3,000.0 34,700.0 41,980.0 20,000.0 100,000.0 40,786,145.4 

101 Пибоди винсвэй ресорсез ХХК 7,776.0    2.0      11,956.2  24,400.0 1,269,208.0 

102 Сансарын геологи хайгуул ХХК  196.1   122.1    2,492.7    56,117.7 1,003,204.6 

103 Саус гоби сэндс ХХК 62,272.8 5,320.0  4,388.1 43,264.6    111,735.4  79,786.6 103,386.1 111,500.0 13,910,812.3 

104 Сентеррагоулд монголиа ХХК 5,184.0    12,106.0    4,000.0 16,955.0 2,700.0  1,725.0 696,373.6 

105 Таац мєрєн ХХК  87.4         100.0   
317,400.1 

106 Тавантолгой ХХК  55,719.4     
14,772,615.

0   6,500.0 7,500.0 1,000.0 34,114.0 65,359,785.4 

107 Тефис Майнинг ХХК     19,986.2      4,547.5  12,400.0 1,000,204.8 

108 Ти Ар Ай Эм Эм ХХК  301.8   4,000.0         
97,715.8 

109 Тїмэн-Анд ХХК  790.0   2,881.2     1,000.0 200.0   
114,348.5 

110 Тундер клап ХХК     700.0         
168,786.0 

111 Тунсинь ХХК 27,216.0 117,652.0       1,000.0  2,000.0 1,190.0 15,000.0 1,437,786.5 

112 Урт Хошуу ХХК 45,129.6    2,041.5         
151,193.1 

113 Уянган ХХК 
 

2,830.0 
        

23,909.0 
  

184,469.0 

114 Хан шижир ХХК  500.0 250.0  5,300.0     1,000.0 500.0   
361,422.2 

115 Хангад-Эксплорэйшн ХХК 15,988.0    3,411.7     6,698.9 88,905.0 21,219.6 5,000.0 853,600.7 

116 Хар тарвагатай ХХК          12,000.0 17,150.0 1,000.0  
122,747.0 

117 Хїдэр-Эрдэнэ ХХК 
             

89,175.0 

118 ХОТУ ХХК  1,000.0   5,667.1      22,300.0  3,500.0 219,431.1 

119 Хотын зам ХХК              
127,768.0 

120 Хөөсгөл ХХК  108.0         3,000.0   
76,279.7 

121 Хуади куонеэ ХХК 42,861.6             
319,356.1 

122 Хунан жинлэн ХХК 102,184.0  100.0  8,058.1        1,500.0 311,087.0 

123 Хүннү ресорсиз ХХК         1,000.0     
71,785.0 

124 Хурай ХХК  16,129.0 100.0  5,632.6      600.0   
519,269.2 

125 Цайрт минерал ХХК 373,377.6    20,761.9    3,916.0 70,000.0 6,000.0 14,000.0 250.0 34,433,542.4 

126 Чамин-Алт ХХК 36,868.0             
161,066.0 

127 Чинхуа мак нарийн сухайт ХХК 347,328.0 50,432.1  248,268.0 206,918.3    6,562.6 10,000.0 5,374.5   
10,541,962.2 

128 Шанлун ХХК 169,171.2 1,851.9   2,886.4    300.0  4,800.0 1,600.0 1,000.0 567,129.5 

129 Шар нарст ХХК     2,625.4         
114,524.5 

130 Шарын гол ХК 2,592.0 4,652.1 3,240.0  147.6      914.0   
1,649,344.6 

131 Шейман ХХК     7,043.4    1,000.0  44,820.0 50.0  
406,751.6 

132 Шивээ-Овоо ХК 2,592.0 6,901.0   160.3    8,000.0  27,937.0   
2,632,979.4 

133 Шижир талст ХХК  1,719.0  1,409.8      500.0    
878,309.2 

134 Шижир-алт ХХК 59,519.0   69,641.8     5,000.0  9,000.0   
4,992,069.1 

135 Шинь Шинь ХХК 420,704.0 27,419.2   584.0    3,000.0 7,300.0 26,666.8  5,000.0 2,361,796.6 
136 Эм Өү Өү Ай Си Өү ХХК              

1,011,049.3 

137 Эм Си Эс холдинг ХХК  1,656.5            
1,426,062.5 

138 Эмээлт майнз ХХК 5,184.0 1,080.0   11,349.1    3,000.0 24,510.3 1,400.0   
317,053.2 

139 Эн Пи Ай ХХК  889.0       2,492.7  4,000.0   
318,320.4 

140 Энгїй тал ХХК 
    

2,150.0 
     

30,000.0 
  

134,742.2 

141 Энержи ресурс ХХК 568.0 6,480.0  6,748.7 149,004.2    137,380.0 406,863.0 17,895.0 2,134.0 5,500.0 40,438,244.8 

142 Эрвэн хїдэр ХХК  432.0   2,300.0      200.0  200.0 119,803.6 

143 Эрдэнэ жас ХХК     23,274.3      13,750.0  2,911.3 306,288.2 
144 Эрдэнэс МГЛ ХХК 

    
3737.9 

        
12,398,614.6 

145 Эрдэнэт їйлдвэр ХХК 984,317.3 714,006.0 116,358.8  298,319.6 40,954,188.0   85,300.2 2,798,208.0  67,534.0  
654,869,653.8 

146 Эрдэс холдинг ХХК  136.0   4,219.7      1,360.0 1,000.0  
770,848.5 

147 Эринговь ХХК     1,750.0         
95,914.0 

148 Эрэл ХХК  11,629.0  29.0      4,284.0   1,711.0 1,042,720.4 

149 Эс Би Эф ХХК             1,500.0 138,524.0 

150 Юниверсал коппер ХХК     2,000.0         
245,445.9 

 Нийт 7,808,859.0 2,231,906.9 942,300.4 344,593.7 1,501,558.5 40,988,860.0 14,772,615.0 71,962,782.0 2,994,799.3 4,609,355.9 3,562,568.4 495,705.2 948,078.0 1,275,694,438.4 
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93 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Б-Орон нутгийн төсөвт хүлээн авсан дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар)   - II. Сумын түвшний ОҮИТБС-ын тайлан  

 
 

а. Ханбогд сум 

д
/
д 

Орлогын 
төрөл Татвар, төлбөр Торгууль Хандив, дэмжлэг 

Бүгд 
(мянган 

төгрөгөөр) Компанийн 
нэр 

Хувь хүний 
орлогын 

албан татвар 

Ашигт 
малтмалын 

нөөц 
ашигласны 
төлбөр (10 

хувь) 

Үл хөдлөх 
эд 

хөрөнгийн 
албан 
татвар 

Автотээвэр 
өөрөө 
явагч 

хэрэгслийн 
албан 
татвар 

Газрын 
төлбөр 

Ус, рашаан 
ашигласны 

төлбөр 

Түгээмэл 
тархацтай 

ашигт 
малтмалын 

нөөц 
ашигласны 

төлбөр 

Ãàäààäûí 
ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû àæëûí 
áàéðíû òºëáºð 

(Ашигт 
малтмалын 

тухай 
хуулийн 43-р 

зүйл) 

Хайгуулын 
лиценз 

эзэмшигчий
н байгаль 

орчин нөхөн 
сэргээх 

барьцааны 
урьдчилгаа 

Бүх 
төрлийн 
торгууль 

Сумын 
хөгжлийн 

сан 

Сумын төр 
захиргааны 
байгууллага 

Сумын 
олон нийт 

Сумын төр 
захиргаан

ы 
байгууллаг
ад төлсөн 

сайн 
дурын 
бусад 

1 
Айвенхоу 

майнз /Оюу 
Толгой/ ХХК 

1,574,337.8 
 

77,048.2 10,678.8 248,257.2 13,701.4 226,437.6 631,800.0 
 

815,181.6 9,280.0 246,169.7 24,661.3 8,625.0 3,886,178.6 

2 ОНТРЭ ХХК - 
   

148.0 262.5 
     

30,000.0 
  

30,410.5 

 
Дүн 1,574,337.8 - 77,048.2 10,678.8 248,405.2 13,963.9 226,437.6 631,800.0 - 815,181.6 9,280.0 276,169.7 24,661.3 8,625.0 3,916,589.1 

 
Хавсралт Б-Орон нутгийн төсөвт хүлээн авсан дүн  (Санхүүгийн нийт урсгалаар) 

б. Цогтцэций сум 

д
/
д 

Орлогын төрөл Татвар, төлбөр Торгууль Хандив, дэмжлэг 

Бүгд 
(мянган 

төгрөгөөр) Компанийн нэр 

Хувь 
хүний 

орлогын 
албан 
татвар 

Ашигт 
малтмалын 

нөөц 
ашигласны 
төлбөр (10 

хувь) 

Үл 
хөдлөх эд 
хөрөнгий
н албан 
татвар 

Автотээвэр 
өөрөө 
явагч 

хэрэгслийн 
албан 
татвар 

Газрын 
төлбөр 

Ус, 
рашаан 

ашигласн
ы төлбөр 

Түгээмэл 
тархацтай 

ашигт 
малтмалын 

нөөц 
ашигласны 

төлбөр 

Ãàäààäûí 
ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû àæëûí 
áàéðíû òºëáºð 

(Ашигт 
малтмалын 

тухай хуулийн 
43-р зүйл) 

Хайгуулын 
лиценз 

эзэмшигчийн 
байгаль 

орчин нөхөн 
сэргээх 

барьцааны 
урьдчилгаа 

Бүх 
төрлийн 
торгууль 

Сумын 
хөгжлий

н сан 

Сумын төр 
захиргааны 
байгууллага 

Сумын 
олон 
нийт 

Сумын төр 
захиргааны 

байгууллагад 
төлсөн сайн 
дурын бусад 

1 Таван толгой ХК 137.0 1,695,000.0   49,000.0 3,150.0      3,500.0 4,000.0  1,754,787.0 

2 
Энержи ресурс 
ХХК 

6,722.5 1,596,519.0 
  

116,402.5 
   

- 
 

4,254.5 214,139.9 
 

200,000.0 2,138,038.4 

3 Эрдэнэс МГЛ ХХК     7,809.3          7,809.3 
  Дүн 6,859.5 3,291,519.0 - - 173,211.8 3,150.0 - - - - 4,254.5 217,639.9 4,000.0 200,000.0 3,900,634.7 
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Хавсралт B-Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар)  - I. ОҮИТБС-ын тайлан 

д/д Компанийн нэрс Регистрий
н дугаар 

ҮТЕГ ГЕГ 

 Àæ àõóéí 
íýãæèéí 

îðëîãûí àëáàí 
òàòâàð   

 Нэмэгдсэн 
өртгийн 

албан татвар  

 Ашигт 
малтмалын 

нєєц 
ашигласны 

нэмэлт 
тєлбєр  

 Çàðèì 
á¿òýýãäýõ¿¿íèé 
¿íèéí ºñºëòèéí 
àëáàí òàòâàð  

 ¯ë õºäëºõ 
õºðºíãèéí 

àëáàí 
òàòâàð               

 Àâòîòýýâýð, 
ººðºº ÿâàã÷ 
õýðýãñëèéí 

àëáàí òàòâàð  

 Газрын 
тєлбєр  

 Ус, рашаан 
ашигласны 

тєлбєр  

 Ойгоос 
хэрэглээний 
мод, түлээ 
бэлтгэж 

ашигласны 
тєлбєр  

 Ò¿ãýýìýë 
òàðõàöòàé àøèãò 

ìàëòìàëûí íººö 
àøèãëàñíû 

òºëáºð  

 Ãààëèéí àëáàí 
òàòâàð               

 Îíöãîé àëáàí 
òàòâàð (øàòàõ 
òîñëîõ ìàòåðèàë 
èìïîðòîëñîí áîë)  

1 Агит хангай ХХК 2597977 17,259.0 - 10,693.0 50,007.0 - - 1,570.0 10,000.0 - - - - 
2 Агм майнинг ХХК 5176727 11,436.0 - - - - 595.2 144.2 882.0 - - - - 
3 Адамас майнинг ХХК 2672146 34,807.0 - - - - 69.0 - - - - - - 
4 Адамас маунтин ХХК 2672146 13,083.0 111,956.0 - - - - - - - - - - 
5 Адил-оч ХХК 2707969 252.0 46,091.0 67,956.0 - - 24.0 688.0 150.0 - - 21,949.0 - 
6 Адуун чулуун ХХК 2044239 40,298.0 235,133.0 78,815.5 - 2,611.5 2,793.0 8,995.0 - - - 11,031.0 - 
7 Азиа гоулд монголиа ХХК 2678179 173,884.7 - - - - 183.0 - - - - - - 
8 Айвенхоу майнз Монголия инк ХХК 2657457 813,039.0 19,858,404.0 - - 84,359.0 16,794.0 333,659.5 13,701.0 - 226,438.0 9,206,973.0 9,001.0 
9 Алтайн хїдэр ХХК 5056721 10.0 1,263,879.0 1,032,000.0 - 1,570.0 13,311.0 5,167.2 1,306.9 - 36,099.7 601,847.0 - 
10 Алтан дорнод монгол ХХК 2112868 - - 480.0 - 10,039.0 17,111.4 - - - - - - 
11 Амин цэцэг ХХК 4184165 3,378.0 5.0 107,500.0 - - 240.0 432.0 - - - - - 
12 Андын илч ХХК 5051118 305.6 3,906.2 106,326.2 - 387.0 2,038.0 800.0 150.0 - - - - 
13 Андын тэмүүлэл ХХК 5205581 1,300.0 - 19,873.7 85,614.2 - 339.0 1,000.0 6,500.0 - - - - 
14 Анхай-Интернэшнл ХХК 2863847 640,964.0 14,253.0 494,996.0 - - 1,532.3 4,832.0 2,000.0 - - 5,974.0 - 
15 АУМ ХХК 5056721 28,408.0 995.0 604,370.0 2,637,477.0 - 830.0 8,554.0 31,000.0 - - 474.0 - 
16 АФК ТАВТ ХХК 5170966 - 13,088.0 7,374.0 27,106.0 - 699.0 318.0 7,169.0 - - 6,232.0 - 
17 Багануур ХК 2008572 - 1,859,401.0 1,542,277.0 - 43,787.0 5,100.0 253,600.0 91,125.0 - - 75,905.0 - 
18 Багатаян ХХК 2099551 - 13,113.0 5,157.0 21,541.0 - - 3,000.0 4,300.0 - - 6,244.0 - 
19 Баян айраг эксплорэйшн ХХК 2708701 56,709.0 28,260.0 - - - - - 3,084.6 - - - - 
20 Баян-Эрч ХХК 5023998 80,800.0 17,966.0 131,166.0 - 12,168.0 1,008.0 461.0 4,627.0 - 1,700.0 8,555.0 - 
21 Бїїргэнт ХХК 2855119 34,400.0 1,482.0 84,624.0 373,440.0 1,958.0 411.0 1,396.0 12,502.0 - 3,500.0 706.0 - 
22 Болд тємєр ерєє гол ХХК 2019205 6,138,906.0 12,081,738.5 8,827,571.0 - 3,146.9 10,731.0 17,161.6 1,200.0 - 42,000.0 5,753,209.0 - 
23 Бороо гоулд ХХК 2094533 28,248,926.0 1,473,721.0 9,794,443.7 849,063.0 238,468.0 5,710.0 77,743.8 370,367.0  463,498.0 4,944.0  
24 Брэйв харт ресорсиз ХХК 2878992 - - - - - - 9,760.0 - - - - - 
25 Буд-Инвест ХХК 2100754 500.0 9,706.0 1,149.4 4,688.0 - 195.5 3,024.0 3,641.0 - - 4,622.0 - 
26 Булган гангат ХХК 5091462 - - 96,376.0 397,396.0 - 1,074.0 2,960.0 2,485.0 - - - - 
27 Бумбат ХХК 5193443 - 5,000.0 44,075.0 - 18,522.0 - - 1,784.0 - - - - 
28 Бумбат ресорсес ХХК 2075652 1,225.0 - - - - - - - - - - - 
29 Бэрх ресорсиз ХХК 2019205 10.0 - - - - - 100.0 - - - - - 
30 Бэрх-Уул ХХК 2643928 4,605.0 32,680.0 13,921.5 25,881.0 7,719.0 1,103.0 376.0 1,693.8 - - - - 
31 Бэрэн Групп ХХК 2063182 - 34,010.0 22,500.0 - 845.0 2,585.0 - - - - 16,195.0 - 
32 Бэрэн майнинг ХХК 2886219 20.0 - 22,710.0 - 8,582.0 1,286.0 1,720.0 6,739.0 - - - - 
33 Вестерн Простектор Монголиа ХХК 2834812 - - - - - 135.0 - - - - - - 
34 Гаррисон-Азия ХХК 5122392 - 26,396.0 - - - 214.0 2,000.0 1,180.0 - - 12,570.0 - 
35 Гацуурт ХХК 2054701 96,792.0 498,090.0 98,934.8 471,543.0 36,919.0 12,595.0 35,209.2 26,818.5 - 1,302.4 239,495.0 22,146.0 
36 Геосан ХХК 2070251 4,366.0 247,673.0 - - 3,996.5 364.0 812.8 - - - - - 
37 Гео-Эрэл ХХК 2046342 500.0 364.0 5,437.0 24,482.0 - 127.0 1,692.0 5,400.0 - - - - 
38 Гїн Билэг Трейд ХХК 2765853 208,754.0 - - - - 153.0 - - - - - - 
39 Гоби Коул энд Энержи ХХК 2862468 7,500.0 - 3,402.0 - - 1,929.0 8,590.3 6.0 - - - - 
40 Гоби Энержи партнерс ХХК 5301467 - - - - - 222.0 - - - - - - 
41 Говиекс монголиа ХХК 5227127 106,173.0 223,300.0 - - - 932.3 - - - - - - 
42 Говьгео ХХК 2004976 19,307.0 10,033.0 - - 5,303.4 824.8 373.9 2,916.0 - - - - 
43 Голден крос ХХК 5200881 - - - - - - - - - - - - 
44 Голден погада ХХК 5111625 - - - - - 115.0 19,200.0 500.0 - - - - 
45 Гурван тєхєм ХХК 2086166 11,815.0 - 66,521.0 264,248.0 398.0 1,054.0 8,280.3 11,953.0 - - - - 
46 Дацан трейд ХХК 2061848 37,339.0 - 74,450.0 306,063.0 1,641.0 1,884.0 2,192.3 5,121.8 - - - - 

47 Ди Кю И интернейшнл Монгол 
ХХК 5048362 23.0 - - - - 103.4 - - - - - - 

48 Дон Шен Газрын Тос ХХК 2766337 6,166.0 97,091.0 - - - 4,194.0 - 4,545.0 - - 45,816.0 152,896.0 
49 Дун юан ХХК 2724146 - 12,695.4 - - - 654.0 1,206.0 530.0 - 495.0 48,312.7 - 
50 Дун-Эрдэнэ ХХК 2010933 2,434.0 - 19,318.0 86,762.0 349.0 256.0 3,238.0 7,187.0 - - - - 
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Хавсралт В-Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгийн нийт урсгалаар) үргэлжлэл 
 ГЕГ АМГ НДЕГ ГТГ 

д/
д Компанийн нэрс 

 Àâòîáåíçèí, 
äèçåëèéí 
ò¿ëøíèé 
àëáàí 

òàòâàð   

 Ãààëèéí 
¿éë÷èëãýýíèé 

õóðààìæ  

 Àøèãò ìàëòìàëûí 
àøèãëàëòûí áîëîí 

õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí 

òºëáºð               

 Óëñûí 
òºñâèéí 

õºðºíãººð 
õàéãóóë 

õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð  

 НДШ  

Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээний 
дагуу Засгийн 
газарт ногдох 
газрын тосны 

орлого 

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээнд 
тухайн жилд 
гарын үсэг 
зурсаны 

урамшуулал  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах 

гэрээгээр 
олборлолт 
эхэлсэний 

урамшуулал  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах 

гэрээгээр 
тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн 

сургалтын 
урамшуулал  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээнд 

заасан 
нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн 

талбайн дэнчин  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээнд 

заасан нөхцлийн 
дагуу 

төвлөрүүлсэн 
захиргааны 

үйлчилгээний 
шимтгэл  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээнд 

заасан нөхцлийн 
дагуу төлөөлөгчийн 

газрын үйл 
ажиллагааг 

дэмжсэн төлбөр  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах 

гэрээний дагуу 
хүлээн авсан 

дэмжлэг /орон 
нутаг/  

1 Агит хангай ХХК - - 36,054.0 - 9,005.0 - - - - - - - - 
2 Агм майнинг ХХК - - 205,615.0 - 50,488.0 - - - - - - - - 
3 Адамас майнинг ХХК - - 197,274.2 - 16,077.0 - - - - - - - - 
4 Адамас маунтин ХХК - - 146,182.0 - 29,680.0 - - - - - - - - 
5 Адил-оч ХХК - 6,722.7 845.2 - 32,249.0 - - - - - - - - 
6 Адуун чулуун ХХК - 104.0 - - 139,562.0 - - - - - - - - 
7 Азиа гоулд монголиа ХХК - - 237,827.0 - 50,787.0 - - - - - - - - 
8 Айвенхоу майнз Монголия инк ХХК - 44,465.0 272,257.0 - 3,327,735.6 68,368,000.0 - - - - - - - 
9 Алтайн хїдэр ХХК - 239,351.0 22,751.0 - 852,977.0 - - - - - - - - 
10 Алтан дорнод монгол ХХК - - 273,928.0 - 2,976.0 - - - - - - - - 
11 Амин цэцэг ХХК - - 1,164.8 - 4,469.0 - - - - - - - - 
12 Андын илч ХХК - - 236.0 13,899.0 - - - - - - - - - 
13 Андын тэмүүлэл ХХК - - 9,355.6 - 5,319.0 - - - - - - - - 
14 Анхай-Интернэшнл ХХК - 105,681.0 6,575.5 - 106,859.0 - - - - - - - - 
15 АУМ ХХК - 46.0 24,311.0 - 93,283.0 - - - - - - - - 
16 АФК ТАВТ ХХК - 49.0 40,527.0 - 63,237.0 - - - - - - - - 
17 Багануур ХК - 196.9 53,297.0 - 2,287,925.0 - - - - - - - - 
18 Багатаян ХХК - 14.0 1,822.0 - - - - - - - - - - 
19 Баян айраг эксплорэйшн ХХК - - 141,978.0 - 36,019.6 - - - - - - - - 
20 Баян-Эрч ХХК - 568.6 8,348.7 31,100.0 99,965.8 - - - - - - - - 
21 Бїїргэнт ХХК - 10.0 4,964.0 - 8,087.4 - - - - - - - - 
22 Болд тємєр ерєє гол ХХК - 1,327,384.5 28,391.0 - 532,076.0 - - - - - - - - 
23 Бороо гоулд ХХК  6,895.6 207,617.0  3,602,249.7         
24 Брэйв харт ресорсиз ХХК - - 110,101.5 - - - - - - - - - - 
25 Буд-Инвест ХХК - 14.0 3,796.5 - 19,449.0 - - - - - - - - 
26 Булган гангат ХХК - - 4,039.5 - 49,092.0 - - - - - - - - 
27 Бумбат ХХК - - 21,928.0 - 56,329.0 - - - - - - - - 
28 Бумбат ресорсес ХХК - - 182,154.0 - 7,399.0 - - - - - - - - 
29 Бэрх ресорсиз ХХК - - 186,719.0 - 5,009.0 - - - - - - - - 
30 Бэрх-Уул ХХК - - 16,225.0 2,422.0 - - - - - - - - - 
31 Бэрэн Групп ХХК - 18,420.0 45,817.0 - 45,141.0 - - - - - - - - 
32 Бэрэн майнинг ХХК - - - - 40,031.0 - - - - - - - - 
33 Вестерн Простектор Монголиа ХХК - - 147,910.4 - 51,342.0 - - - - - - - - 
34 Гаррисон-Азия ХХК - 15.2 23,622.0 - 41,841.0 - - - - - - - - 
35 Гацуурт ХХК - 4,581.0 164,481.0 - 269,062.0 - - - - - - - - 
36 Геосан ХХК - - 8,325.0 - 85,469.0 - - - - - - - - 
37 Гео-Эрэл ХХК - - 46,415.0 - 5,370.0 - - - - - - - - 
38 Гїн Билэг Трейд ХХК - - 27,537.0 9,550.0 5,326.0 - - - - - - - - 
39 Гоби Коул энд Энержи ХХК - - 945,404.3 - 106,778.0 - - - - - - - - 
40 Гоби Энержи партнерс ХХК - - - - 19,153.0 - - - 165,637.0 56,099.0 - 276,062.0 138,357.0 
41 Говиекс монголиа ХХК - - - - 137,309.0 - - - - - - - - 
42 Говьгео ХХК - - 10,807.0 - 112,340.0 - - - - - - - - 
43 Голден крос ХХК - - 134,954.0 - 16,710.0 - - - - - - - - 
44 Голден погада ХХК - - 22,452.0 5,766.0 30,818.0 - - - - - - - - 
45 Гурван тєхєм ХХК - - 8,911.4 - 34,352.0 - - - - - - - - 
46 Дацан трейд ХХК - - 44,945.0 - 50,217.0 - - - - - - - - 
47 Ди Кю И интернейшнл Монгол ХХК - - - - 55,155.0 - - - - - - - - 
48 Дон Шен Газрын Тос ХХК 2,601.0 9,835.4 - - 121,987.7 16,515,690.0 -  81,928.0 72,657.0 - - - 
49 Дун юан ХХК - 324.6 21,138.0 - 13,041.0 - - - - - - - - 
50 Дун-Эрдэнэ ХХК - - 10,662.0 - 6,191.0 - - - - - - - - 
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Хавсралт  В-Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгиийн нийт урсгалаар) үргэлжлэл 

д/
д Компанийн нэрс 

ХХҮГ ҮТЕГ, АМГ, ЦЭГ, МХЕГ АМГ, ХХҮГ, ГИХЭГ Сангийн яам Хот, дүүрэг, орон нутаг БОАЖЯ 

Бүгд  
/мянган 

төгрөгөөр/ 

 Ãàäààäûí 
ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû àæëûí 
áàéðíû òºëáºð  

 Торгууль 
/улсын 
төсөв/  

 Торгууль 
/орон 
нутаг/  

 Яам, төрийн 
захиргааны 

байгууллагад 
төлсөн 

тэмдэгтийн 
хураамж  

 Яам, төрийн 
захиргааны 

байгууллагад 
төлсөн 

үйлчилгээний 
хөлс  

 Òºðèéí 
ºì÷èéí 
íîãäîë 
àøèã  

 Îðîí 
íóòãèéí 
ºì÷èéí 
íîãäîë 
àøèã  

 ХО-тын 
гэрээний 
дагшуу 
төлсөн 

урьдчилгаа 
төлбөр  

 ÀÀÍ-ýýñ ÿàì, 
àãåíòëàã 

¿ç¿¿ëñýí ìºíãºí 
ба мөнгөн бус 

äýìæëýã  

 ÀÀÍ-ýýñ àéìàãò 
¿ç¿¿ëñýí ìºíãºí 
ба мөнгөн бус 

äýìæëýã  

 ÀÀÍ-ýýñ 
ñóìàíä 

¿ç¿¿ëñýí ìºíãºí 
ба мөнгөн 

бус äýìæëýã  

 ÀÀÍ-ýýñ îðîí 
íóòãèéí 

áàéãóóëàãàä 
¿ç¿¿ëñýí ìºíãºí ба 

мөнгөн бус 
äýìæëýã  

 Байгаль 
хамгаалах 

зардлын 50 
хувийг тусгай 

дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

1 Агит хангай ХХК - 1,309.0 - - 50.0 - - - - -  - - 135,947.0 

2 Агм майнинг ХХК 16,848.0 - - - 3,414.8 - - - - - 1,218.0 - - 290,641.2 

3 Адамас майнинг ХХК - - - - 26,254.0 - - - - - - - - 274,481.2 
4 Адамас маунтин ХХК - - - - 13,412.2 - - - - - - - - 314,313.2 

5 Адил-оч ХХК - - - - 50.0 - - - - 2,000.0 1,000.0 - - 179,976.9 

6 Адуун чулуун ХХК - 3,042.1 - - - - - - - 12,652.4 500.0 - 990.0 536,527.5 

7 Азиа гоулд монголиа ХХК 2,592.0 - - - 17,574.6 - - - - - - - - 482,848.3 
8 Айвенхоу майнз Монголия инк ХХК 1,592,151.0 349,485.9 815,181.6 1,651.6 70,190.9 - - - 1,718,237.5 140,207.0 523,050.1 55,550.0 6,880.0 107,847,411.7 

9 Алтайн хїдэр ХХК 24,652.8 - 4,570.0 - 6,714.4 - - - - 84,685.0 2,900.0 1,000.0 1,000.0 4,195,792.0 

10 Алтан дорнод монгол ХХК 5,832.0 58,830.0 - - 124.0 - - - - - - - - 369,320.4 
11 Амин цэцэг ХХК - - - - - - - - - - - - - 117,188.8 

12 Андын илч ХХК - - - - 2,153.0 - - - - 160,000.0 27,000.0 - - 317,201.0 

13 Андын тэмүүлэл ХХК - 1,120.0 - - 2,816.2 - - - - - - 1,500.0 - 134,737.7 

14 Анхай-Интернэшнл ХХК 66,564.0 324.0 - - 600.0 - - - - 5,000.0 31,521.0 - - 1,487,675.8 
15 АУМ ХХК 8,524.8 - - 64.0 16,541.5 - - - 5,500.0 - 200,000.0 - 5,000.0 3,665,378.3 

16 АФК ТАВТ ХХК 12,748.0 1,256.4 - - 7,893.7 - - - - - - - 12,250.0 199,947.1 

17 Багануур ХК - - - - 797.5 - - - - - 93,400.0 10,200.0 - 6,317,011.4 

18 Багатаян ХХК - - - - 626.0 - - - - - - - - 55,817.0 

19 Баян айраг эксплорэйшн ХХК - - - - 1,486.2 - - - - 25,000.0 143,914.8 - 3,800.0 440,252.2 

20 Баян-Эрч ХХК 116,921.6 14,344.7 - - 1,159.0 - - - - 50,000.0 6,000.0 - - 586,859.4 

21 Бїїргэнт ХХК - 1,000.0 - - 1,206.7 - - - - - 600.0 - - 530,287.1 

22 Болд тємєр ерєє гол ХХК 909,396.0 - - - 95,671.5 - - - 101,000.0 - 314,600.0 - - 36,184,183.0 
23 Бороо гоулд ХХК 39,118.3 

   
31,370.4 

   
53,927.0 179,472.5 575,044.0 119,588.9 44,700.0 46,386,867.8 

24 Брэйв харт ресорсиз ХХК - - - - 6,951.0 - - - - - 3,700.0 - 2,450.0 132,962.5 

25 Буд-Инвест ХХК - 530.4 - - 700.0 - - - - - 5,725.0 - 1,500.0 59,240.8 

26 Булган гангат ХХК - - - - 9,738.3 - - - - - 10,566.4 - 7,950.0 581,677.2 
27 Бумбат ХХК 38,448.0 - - - 100.0 - - - - - - - - 186,186.0 

28 Бумбат ресорсес ХХК - - - - 10,664.5 - - - - 1,700.0 - - - 203,142.5 

29 Бэрх ресорсиз ХХК - - - - 9,689.1 - - - - - 500.0 - 1,100.0 203,127.1 
30 Бэрх-Уул ХХК - 832.0 - - 530.0 - - - - - 1,803.0 - 900.0 110,691.3 

31 Бэрэн Групп ХХК - 798.0 - - 6,926.6 - - - - - - - 4,769.0 198,006.6 

32 Бэрэн майнинг ХХК - - - - - - - - - - 4,500.0 - - 85,588.0 

33 Вестерн Простектор Монголиа ХХК 2,592.0 8.0 - 56.0 17.0 - - - 200.0 - - - - 202,260.4 

34 Гаррисон-Азия ХХК 3,024.0 - - - 2,365.0 - - - - - 11,336.0 - - 124,563.2 

35 Гацуурт ХХК 34,884.0 682.0 - - 7,484.1 - - - 31,000.0 25,450.0 5,100.0 - - 2,082,569.0 

36 Геосан ХХК - 2,000.0 - - 2,049.1 - - - - - - - - 355,055.4 

37 Гео-Эрэл ХХК - 110.0 - - 1,200.0 - - - - 6,964.6 - - 2,700.0 100,761.6 

38 Гїн Билэг Трейд ХХК - - - 7,500.0 - - - - - - 11,526.1 - 140.0 270,486.1 

39 Гоби Коул энд Энержи ХХК - - - - - - - - - 199,002.0 68,030.0 - 4,425.0 1,345,066.6 

40 Гоби Энержи партнерс ХХК - - - - 487.7 - - - 6,026.1 7,448.8 - - 25,181.0 694,673.6 

41 Говиекс монголиа ХХК 5,193.6 - - - 15.0 - - - - - - - - 472,922.9 

42 Говьгео ХХК - 1,071.5 - 25.2  - - - - 23,000.0 - - - 186,001.8 

43 Голден крос ХХК - - 500.0 - 7,346.4 - - - - 7,244.0 1,944.6 - 2,055.0 170,754.0 

44 Голден погада ХХК 14,040.0 - - - 158.0 - - - - - 2,000.0 - - 95,049.0 

45 Гурван тєхєм ХХК - 1,745.0 - - 855.3 - - - - - - - 1,260.0 411,393.0 

46 Дацан трейд ХХК - - - - 23,570.0 - - - - 9,000.0 30,060.7 1,000.0 4,053.0 591,536.8 

47 Ди Кю И интернейшнл Монгол 
ХХК - - - - - - - - - - - - - 55,281.4 

48 Дон Шен Газрын Тос ХХК 377,932.2  1,250.0 - - - - 3,594,782.0 44,790.0 34,000.0 - 4,500.0 43,882.0 21,216,543.3 

49 Дун юан ХХК 47,793.6 - - - - - - - - - 10,000.0 - 2,500.0 158,690.3 

50 Дун-Эрдэнэ ХХК - 239.8 - - 2,352.0 - - - 1,500.0 500.0 1,600.0 - 2,000.0 144,588.8 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

97 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт В-Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгиийн нийт урсгалаар) үргэлжлэл 

д/д Компанийн нэрс Регистрийн 
дугаар 

ҮТЕГ ГЕГ 

 Àæ àõóéí 
íýãæèéí îðëîãûí 
àëáàí òàòâàð   

 Нэмэгдсэн 
өртгийн 
албан 
татвар  

 Ашигт малтмалын 
нєєц ашигласны 
нэмэлт тєлбєр  

 Çàðèì 
á¿òýýãäýõ¿¿íèé 
¿íèéí ºñºëòèéí 
àëáàí òàòâàð  

 ¯ë õºäëºõ 
õºðºíãèéí 

àëáàí 
òàòâàð               

 Àâòîòýýâýð, 
ººðºº ÿâàã÷ 
õýðýãñëèéí 

àëáàí òàòâàð  

 Газрын 
тєлбєр  

 Ус, 
рашаан 

ашигласны 
тєлбєр  

 Ойгоос 
хэрэглээний мод, 

түлээ бэлтгэж 
ашигласны тєлбєр  

 Ò¿ãýýìýë 
òàðõàöòàé àøèãò 

ìàëòìàëûí íººö 
àøèãëàñíû òºëáºð  

 Ãààëèéí 
àëáàí 

òàòâàð               

 Îíöãîé àëáàí òàòâàð 
(øàòàõ òîñëîõ 

ìàòåðèàë èìïîðòîëñîí 
áîë)  

51 Єрмєн-Уул ХХК 2617749 100,000.0 6,556.0 247,306.0 1,041,296.0 - 1,068.0 3,792.0 7,282.0 - - 3,122.0 - 
52 Жамп-Алт ХХК 3738191 17,000.0 - 459,402.0 1,914,444.0 - 96.0 8,526.0 27,620.9 26.0 - - - 
53 Тэн хун ХХК 2839717 - - - - 4,209.0 482.0 - 7,548.0 - - - - 
54 Жи Кэй Эм Кэй ХХК 5041589 4,904.0 - 256,300.0 1,147,578.0 - 369.0 3,305.6 24,400.0 - - 9,441.0 - 
55 Жи энд Юу Голд ХХК 2675471 - 1,598.0 2,000.0 109,000.0 - 50.4 4,000.0 4,133.8 - - 761.0 - 
56 Жотойн бажууна ХХК 5089417 561.0 - 16,806.0 86,286.0 - - 2,680.0 1,200.0 - - - - 
57 Заамарын Их Алт ХХК 2670801 1,025.0 - 70,399.0 299,864.0 - 701.0 4,527.4 9,806.2 - - - - 
58 Зараяа холдингс ХХК 5077834 - 1,234.0 - - - 870.0 - 250.0 - - - - 
59 ЗБАА ХХК 5091098 6,010.0 - - - - - - - - - - - 
60 Зїрийн булан ХХК 2854384 6,500.0 - 25,779.0 113,902.0 - 136.0 16,460.8 24,022.5 - - - - 
61 Зон хэн юу тиан ХХК 5098297 22,848.3 7,952.6 - - - 251.0 - - - - 3,786.9 6,658.8 
62 И Эй Эм хөх адар ХХК 2844915 4,482.0 - - - - - - - - - - - 
63 Илтгоулд ХХК 5073189 511.0 - 16,266.0 77,177.0 360.0 650.0 1,024.0 4,656.8 - - - - 
64 Их монгол майнинг ХХК 5014131 4,350.0 - - - 200.0 884.3 2,320.0 50.0 - - - - 
65 Их тохойрол ХХК 2784262 - 433,705.0 - - - 673.0 50,750.0 - - - 206,526.3 - 
66 Їїрт гоулд ХХК 2766868 8,186.0 299.0 9,398.0 104,224.0 - 384.0 8,969.0 12,848.0 - - 142.0 - 
67 Капкорп ХХК 5077982 7,336.8 - - - - - - - - - - - 
68 Кевин-Инвест ХХК 5167663 63,846.0 - - - 6,508.2 587.4 1,120.0 4,586.7 - 813.3 - - 
69 Кожеговь ХХК 2078449 - 143,402.0 - - - 2,387.0 529.5 866.6 - - 68,287.0 - 
70 Коммод ХХК 2685841 10,413.0 29,638.0 - - 3,337.0 991.0 2,452.9 257.0 - 300.0 14,113.5 - 
71 Кью Жи Экс монгол ХХК 2706865 13,883.0 9,091.0 - - - 207.4 - 135.0 - - - - 
72 Лон шэнда ХХК 5312213 50.0 - - - - - - - - - - - 
73 МГМК ХХК 5211646 22,051.0 - 104,890.0 - - 92.4 48.0 11.0 - - 19,999.9 - 
74 МЕС ХХК 2579634 29,512.0 49,453.0 - - 1,500.0 1,363.0 - - - - 52.0 - 
75 Могойн Гол ХХК 2034859 1,000.0 58,304.0 22,802.0 - 7,000.0 687.0 1,488.0 150.0 - - - - 
76 Могол интэрнэшнл ХХК 2730588 - - - - - - - - - - - - 
77 Мон ажнай ХХК 2067544 11,000.0 81,549.0 1,500.0 - - 225.0 2,350.0 - 0.5 - - - 
78 Мон полимет ХХК 2029278 145,337.0 29,501.0 164,362.0 704,913.0 606.0 2,721.0 23,956.8 142,893.1 - - 12,048.0 - 
79 Монгол   руд пром ХХК 2825627 9,138.0 - 65,260.0 - - 153.0 6.0 - - - - - 
80 Монгол Алт Мак ХХК 2095025 56,760,294.2 2,388,065.0 17,373,908.0 - 34,307.8 11,514.0 27,566.2 2,160.0 - - 1,079,764.0 26,672.0 
81 Монгол болгар гео ХХК 2550245 7,299.0 - 136,717.0 569,816.5 3,299.0 241.0 4,501.0 4,136.0 - - - - 
82 Монгол газар ХХК 2027615 - - - - - 4,164.0 - - - - - - 
83 Монгол цамхаг ХХК 2848317 - - - - - - - - - - - - 
84 Монгол чех металл ХХК 5051134 6,191.0 13,000.0 78,000.0 - 54.0 722.0 5,404.0 - - - 42.0 - 
85 Монгол-Алт ХХК 2024101 - 16,066.0 - - 3,127.3 507.0 1,590.5 - - - - - 

86 Монголиа девелопмент 
ресорсес ХХК 5106583 60,937.0 130.0 - - - 135.3 - - - - - - 

87 Монголросцветмет ХХК 2550466 122,133.0 1,057,247.0 3,347,217.3 1,640,076.0 31,314.4 9,062.0 31,083.1 100,148.3 - - 97,461.4 173,030.0 
88 Мондулаан трейд ХХК 2554518 6,713.7 61,598.0 219,019.0 976,520.0 1,113.0 3,722.0 6,707.2 17,439.0 - 1,800.0 29,333.0 - 
89 Монрос пром Уголь ХХК 2811138 123,373.0 - 3,780.0 - - - - - - - - - 
90 МОЭНКО ХХК 5141583 592,394.0 93,449.0 2,560.0 - 22,446.0 2,238.0 - 3,204.0 - 550,882.0 - - 
91 Ноён гари ХХК 5233232 2,147.0 18,325.6 5,678.0 55,591.0 - 378.0 5,616.0 15,843.0 - - 8,726.5 - 
92 Нордвинд ХХК 5003539 5.0 22,491.0 45,335.0 - - 548.0 62.0 6,000.0 - - 10,710.0 - 
93 Нуклер Энержи ХХК 5333814 234.0 - - - - 263.0 - - - - - - 
94 Одод ХХК 2066505 150,760.0 61,297.0 - - 12,586.0 197.0 15,717.2 - - - - - 
95 Ододгоулд ХХК 5180252 15,942.0 - 208,845.0 929,895.0 - 395.5 - 18,864.0 - - - - 
96 Олон овоот гоулд ХХК 5099005 907.0 - 190,829.0 2,432,895.0 3,339.0 4,824.0 10,813.0 15,538.0 - 5,000.0 - - 
97 ОНТРЭ ХХК 2705133 183.0 - - - - - 148.0 262.5 - - - - 
98 Очир төв ХХК 2031256 13,875.0 594,916.4 4,436.4 - 10,497.6 5,376.5 9,904.0 - - - - - 
99 Петро Матад ХХК 2867095 3,571.0 1,010.0 - - - 266.2 205.0 792.6 - - 376.0 - 
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Хавсралт В-Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгиийн нийт урсгалаар) үргэлжлэл 

д/д Компанийн нэрс 

ГЕГ АМГ НДЕГ ГТГ 

 Àâòîáåíçèí, 
äèçåëèéí 

ò¿ëøíèé àëáàí 
òàòâàð   

 Ãààëèéí 
¿éë÷èëãýýíè
é õóðààìæ  

 Àøèãò ìàëòìàëûí 
àøèãëàëòûí áîëîí 

õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí 

òºëáºð               

 Óëñûí òºñâèéí 
õºðºíãººð 
õàéãóóë 

õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð  

 НДШ  

Бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээний дагуу 
Засгийн газарт 
ногдох газрын 
тосны орлого 

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах 
гэрээнд 

тухайн жилд 
гарын үсэг 
зурсаны 

урамшуулал  

 
Бүтээгдэхүүн 

хуваах 
гэрээгээр 
олборлолт 
эхэлсэний 

урамшуулал  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээгээр 

тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн 

сургалтын 
урамшуулал  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээнд 

заасан нөхцлийн 
дагуу 

төвлөрүүлсэн 
талбайн дэнчин  

 Бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээнд заасан 
нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн 
захиргааны 

үйлчилгээний 
шимтгэл  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээнд 

заасан нөхцлийн 
дагуу төлөөлөгчийн 

газрын үйл 
ажиллагааг 

дэмжсэн төлбөр  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээний 

дагуу хүлээн 
авсан дэмжлэг 
/орон нутаг/  

51 Єрмєн-Уул ХХК - 14.0 - - 117,062.0 - - - - - - - - 
52 Жамп-Алт ХХК - - 24,127.0 - 133,342.0 - - - - - - - - 
53 Тэн хун ХХК - - - - 74,194.0 - - - - - - - - 
54 Жи Кэй Эм Кэй ХХК - 93.2 15,772.5 - 32,513.0 - - - - - - - - 
55 Жи энд Юу Голд ХХК - 16.0 1,686.3 - 25,798.0 - - - - - - - - 
56 Жотойн бажууна ХХК - - 4,828.0 - 4,206.0 - - - - - - - - 
57 Заамарын Их Алт ХХК - - 33,888.5 - 45,478.0 - - - - - - - - 
58 Зараяа холдингс ХХК - - 791,326.0 - 29,470.7 - - - - - - - - 
59 ЗБАА ХХК - - 108,756.0 - - - - - - - - - - 
60 Зїрийн булан ХХК - - 5,565.0 - 8,332.0 - - - - - - - - 
61 Зон хэн юу тиан ХХК 712.5 1,532.6 - - 2,102.0 - - - 91,888.0 41,581.0 - 39,380.0 54,436.4 
62 И Эй Эм хөх адар ХХК - - 72,749.0 - 5,666.0 - - - - - - - - 
63 Илтгоулд ХХК - - 8,035.6 - - - - - - - - - - 
64 Их монгол майнинг ХХК - - 489,981.4 - 128,400.0 - - - - - - - - 
65 Их тохойрол ХХК - - 65,987.0 99,595.0 - - - - - - - - - 
66 Їїрт гоулд ХХК - 22.0 23,625.0 - 31,160.0 - - - - - - - - 
67 Капкорп ХХК - - - - 680.0 - - - 195,818.0 92,556.0 - 104,240.0 53,821.1 
68 Кевин-Инвест ХХК - - - - 17,854.0 - - - - - - - - 
69 Кожеговь ХХК - 213.6 778,998.3 - 499,113.0 - - - - - - - - 
70 Коммод ХХК - 138.4 141,883.0 - 6,054.0 - - - - - - - - 
71 Кью Жи Экс монгол ХХК - - 66,757.0 - 100,065.0 - - - - - - - - 
72 Лон шэнда ХХК - - 128,939.0 - 14,000.0 - - - - - - - - 
73 МГМК ХХК - - 1,256.1 - 19,630.2 - - - - - - - - 
74 МЕС ХХК - 7.0 - - 103,789.0 - - - - - - - - 
75 Могойн Гол ХХК - 4,930.0 1,037.8 25,210.0 31,956.0 - - - - - - - - 
76 Могол интэрнэшнл ХХК - - 394,914.0 - 14,752.2 - - - - - - - - 
77 Мон ажнай ХХК - - 432.3 - 15,015.0 - - - - - - - - 
78 Мон полимет ХХК - 67.0 36,471.0 - 177,225.0 - - - - - - 33,930.0 - 
79 Монгол   руд пром ХХК - - 14,529.0 - 18,459.0 - - - - - - - - 
80 Монгол Алт Мак ХХК - 8,999,238.0 269,075.5 - 1,582,280.0 - - - - - - - - 
81 Монгол болгар гео ХХК - - 26,184.0 - 71,427.9 - - - - - - - - 
82 Монгол газар ХХК - - 7,295.4 - 155,503.0 - - - - - - - - 
83 Монгол цамхаг ХХК - - 104,997.0 - - - - - - - - - - 
84 Монгол чех металл ХХК - 6,760.0 7,197.4 - 55,970.0 - - - - - - - - 
85 Монгол-Алт ХХК - - 156.6 - 18,402.0 - - - - - - - - 

86 Монголиа девелопмент 
ресорсес ХХК - - - - 56,230.0 - - - - - - - - 

87 Монголросцветмет ХХК 3,619.0 1,357.4 251,294.0 - 2,817,362.8 - - - - - - - - 
88 Мондулаан трейд ХХК - 91.0 4,740.3 - 300,750.0 - - - - - - - - 
89 Монрос пром Уголь ХХК - - 12,752.0 45,308.0 1,827.0 - - - - - - - - 
90 МОЭНКО ХХК - - 494,044.0 - 491,364.0 - - - - - - - - 
91 Ноён гари ХХК - 14.0 7,198.0 - 18,881.0 - - - - - - - - 
92 Нордвинд ХХК - 6,130.0 1,268.0 - 38,552.0 - - - - - - - - 
93 Нуклер Энержи ХХК - - 175,911.0 - 79,635.0 - - - - - - - - 
94 Одод ХХК - - - - - - - - - - - - - 
95 Ододгоулд ХХК - - 79,600.0 - 82,516.0 - - - - - - - - 
96 Олон овоот гоулд ХХК - - 254,698.1 - 1,037,536.0 - - - - - - - - 
97 ОНТРЭ ХХК - - 1,482,371.0 - - - - - - - - - - 
98 Очир төв ХХК - - - - 523,031.0 - - - - - - - - 
99 Петро Матад ХХК - 548.0 - - 130,601.0 - - - 39,482.0 55,206.0 - 6,580.0 - 
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Хавсралт В- Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгиийн нийт урсгалаар) үргэлжлэл 

д/д Компанийн нэрс 

ХХҮГ ҮТЕГ, АМГ, ЦЭГ, МХЕГ АМГ, ХХҮГ, ГИХЭГ Сангийн яам Хот, дүүрэг, орон нутаг БОАЖЯ Бүгд /мянган 
төгрөгөөр/ 

 Ãàäààäûí 
ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû àæëûí 
áàéðíû òºëáºð  

 Торгууль 
/улсын 
төсөв/  

 Торгууль 
/орон 
нутаг/  

 Яам, төрийн 
захиргааны 
байгууллага

д төлсөн 
тэмдэгтийн 

хураамж  

 Яам, төрийн 
захиргааны 

байгууллагад 
төлсөн 

үйлчилгээний 
хөлс  

 Òºðèéí 
ºì÷èéí 
íîãäîë 
àøèã  

 Îðîí 
íóòãèéí 
ºì÷èéí 

íîãäîë àøèã  

 ХО-тын 
гэрээний 

дагшуу төлсөн 
урьдчилгаа 

төлбөр  

 ÀÀÍ-ýýñ ÿàì, 
àãåíòëàã 

¿ç¿¿ëñýí ìºíãºí 
ба мөнгөн 

бус äýìæëýã  

 ÀÀÍ-ýýñ 
àéìàãò 

¿ç¿¿ëñýí 
ìºíãºí ба 

мөнгөн бус 
äýìæëýã  

 ÀÀÍ-ýýñ 
ñóìàíä 

¿ç¿¿ëñýí 
ìºíãºí ба 

мөнгөн бус 
äýìæëýã  

 ÀÀÍ-ýýñ îðîí 
íóòãèéí 

áàéãóóëàãàä 
¿ç¿¿ëñýí ìºíãºí ба 

мөнгөн бус 
äýìæëýã  

 Байгаль 
хамгаалах 

зардлын 50 хувийг 
тусгай дансанд 

шилжүүлсэн дүн  

 

51 Єрмєн-Уул ХХК - - - - - - - - - - 25,000.0 - - 1,552,498.0 
52 Жамп-Алт ХХК 6,214.0 - - - 6,290.8 - - - - - 29,500.4 - - 2,626,589.1 
53 Тэн хун ХХК 128,991.0 399.0 - - - - - - - - 9,300.0 - 4,125.0 229,248.0 
54 Жи Кэй Эм Кэй ХХК 31,900.0 - - 250.0 550.0 - - - - - - - 41,400.0 1,568,776.3 
55 Жи энд Юу Голд ХХК - - - - - - - - - - 38,650.0 - - 187,693.5 
56 Жотойн бажууна ХХК - 386.0 - - 2,415.4 - - - - - 2,000.0 - 1,620.0 122,988.4 
57 Заамарын Их Алт ХХК - - -  6,416.1 - - - - - 10,000.0 - 3,482.0 485,587.2 
58 Зараяа холдингс ХХК 432.0 - - 12.5 20,182.3 - - - 100.0 1,000.0 7,000.0 - 2,035.0 853,912.5 
59 ЗБАА ХХК - - - - 7,386.2 - - - - - - - - 122,152.2 
60 Зїрийн булан ХХК 92,840.0 1,050.0 600.0 - 7,473.9 - - - - - - - - 302,661.2 
61 Зон хэн юу тиан ХХК 118,641.6 - - 270.6 9,090.0 - - - - - 35,000.0 - 132,000.0 568,132.3 
62 И Эй Эм хөх адар ХХК - 229.4 - - 9,677.2 - - - - - - - 1,200.0 94,003.6 
63 Илтгоулд ХХК - - - - 950.0 - - - - 28,680.0 70,620.0 - 5,430.0 214,360.4 
64 Их монгол майнинг ХХК 648.0 - - - 34,965.0 - - - - 200.0 17,882.1 - 4,650.0 684,530.8 
65 Их тохойрол ХХК - - - 141.2 5,273.7 - - - - - - - - 862,651.2 
66 Їїрт гоулд ХХК - - - - - - - - - - - - - 199,257.0 
67 Капкорп ХХК - 127.4 - 7.0 1,571.6 - - - - - 2,000.0 - - 458,157.9 
68 Кевин-Инвест ХХК 24,408.0 - - - - - - - - - - - - 119,723.6 
69 Кожеговь ХХК 29,815.2 1,080.0 - 13.0 17,485.0 - - - 4,534.9 10,100.0 7,700.0 66,652.6 56,904.0 1,688,081.7 
70 Коммод ХХК - - - 145.0 2,392.5 - - - - - 2,500.0 - 700.0 215,315.3 
71 Кью Жи Экс монгол ХХК - - - - 9,522.3 - - - - - 2,000.0 - 2,200.0 203,860.7 
72 Лон шэнда ХХК - - - - 3,743.4 - - - - - 500.0 - - 147,232.4 
73 МГМК ХХК - - - 1.0 - - - - - 2,500.0 3,000.0 - 4,000.0 177,479.6 
74 МЕС ХХК - - - - - - - - - - - - - 185,676.0 
75 Могойн Гол ХХК 1,512.0 300.0 - - 410.0 - - - - 623.0 1,155.0 - - 158,564.8 
76 Могол интэрнэшнл ХХК - - - - 19,525.1 - - - - - - - - 429,191.3 
77 Мон ажнай ХХК - 682.0 - - - - - - - - - 500.0 - 113,253.8 
78 Мон полимет ХХК 16,142.4 - - - 9,432.7 - - - 4,000.0 - 10,000.0 - - 1,513,606.0 
79 Монгол   руд пром ХХК 432.0 - - - - - - - - - - - 500.0 108,477.0 
80 Монгол Алт Мак ХХК 3,636.0 457,549.9 - - 15,581.9 - - - 635,335.1 108,500.0 506,256.0 - 2,500.0 90,284,203.6 
81 Монгол болгар гео ХХК - - - - 8.0 34,672.0 - - - - - - - 858,301.4 
82 Монгол газар ХХК - 324.0 - - - - - - - - - - - 167,286.4 
83 Монгол цамхаг ХХК - - - - 5,750.0 - - - - - - - - 110,747.0 
84 Монгол чех металл ХХК - 1,000.0 - - 38.5 - - - - - 10,500.0 - - 184,878.9 
85 Монгол-Алт ХХК - - - - 500.0 - - - - 5,000.0 - - - 45,349.4 

86 Монголиа девелопмент 
ресорсес ХХК 10,368.0 11,340.1 - - - - - - - - - - - 139,140.4 

87 Монголросцветмет ХХК 20,736.0 11,950.4 - - 1,575.0 - - - 1,822.0 20,000.0 8,531.8 500.0 3,518.0 9,751,039.0 
88 Мондулаан трейд ХХК - 6,696.0 - - 13,863.0 - - - 1,830.0 4,000.0 26,500.0 - - 1,682,435.2 
89 Монрос пром Уголь ХХК - 324.0 - - - - - - - - 1,000.0 - 300.0 188,664.0 
90 МОЭНКО ХХК 731,651.0 324.0 - - - - - - - - - - 91,750.0 3,076,306.0 
91 Ноён гари ХХК - - - - 1,200.0 - - - - - 1,500.0 - - 141,098.1 
92 Нордвинд ХХК 10,368.0 750.0 - - 5,556.2 - - - - 2,000.0 1,540.0 - 500.0 151,815.2 
93 Нуклер Энержи ХХК - - - - 3,918.0 - - - - - - - - 259,961.0 
94 Одод ХХК - - - - - - - - - - - - - 240,557.2 
95 Ододгоулд ХХК 4,536.0 4,320.0 - - 80.0 - - - - 46,000.0 43,000.0 - - 1,433,993.5 
96 Олон овоот гоулд ХХК 2,592.0 222,801.6 - - 9,518.0 - - - - 7,107.4 34,152.3 600.0 4,800.0 4,237,950.4 
97 ОНТРЭ ХХК - - - - - - - - - - 60,000.0 - - 1,542,964.5 
98 Очир төв ХХК - 41,376.8 - 3,563.4 800.0 - - - - - - - - 1,207,777.1 
99 Петро Матад ХХК 72,896.8 - 150.0 407.8 10,260.4 - - - 6,093.2 - 8,039.8 - 23,900.0 360,385.8 
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Хавсралт В-Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгиийн нийт урсгалаар) 

д/д Компанийн нэрс Регистрий
н дугаар 

ҮТЕГ ГЕГ 

 Àæ àõóéí 
íýãæèéí îðëîãûí 
àëáàí òàòâàð   

 Нэмэгдсэн 
өртгийн 
албан 
татвар  

 Ашигт 
малтмалын 

нєєц 
ашигласны 

нэмэлт тєлбєр  

 Çàðèì 
á¿òýýãäýõ¿¿íèé 
¿íèéí ºñºëòèéí 
àëáàí òàòâàð  

 ¯ë õºäëºõ 
õºðºíãèéí 

àëáàí òàòâàð               

 Àâòîòýýâýð, 
ººðºº ÿâàã÷ 
õýðýãñëèéí 

àëáàí òàòâàð  

 Газрын 
тєлбєр  

 Ус, рашаан 
ашигласны 

тєлбєр  

 Ойгоос 
хэрэглээний мод, 

түлээ бэлтгэж 
ашигласны тєлбєр  

 Ò¿ãýýìýë 
òàðõàöòàé àøèãò 

ìàëòìàëûí íººö 
àøèãëàñíû òºëáºð  

 Ãààëèéí 
àëáàí 

òàòâàð               

 Îíöãîé àëáàí 
òàòâàð (øàòàõ 
òîñëîõ ìàòåðèàë 
èìïîðòîëñîí áîë)  

100 Петрочайна дачин тамсаг ХХК 2075385 - 213,968.0 - - 5,170.0 387.0 205.5 30,870.7 - - 102,370.0 840,310.0 
101 Пибоди винсвэй ресорсез ХХК 5170672 32,629.0 2,197.0 2,042.0 - - 9,074.8 560.0 - - - 1,046.0 - 
102 Сансарын геологи хайгуул ХХК 5036933 - - - - - - - - - - - - 
103 Саус гоби сэндс ХХК 5084555 1,981,761.5 355,659.0 4,648,664.7 - 97,673.0 3,431.8 49,611.0 2,535.1 - 27,853.2 182,921.5 - 
104 Сентеррагоулд монголиа ХХК 2108291 190,699.0 - - - - 627.0 28,640.0 225.0 - - 943.2 - 
105 Таац мєрєн ХХК 5113075 27,134.3 - 51,152.8 214,877.0 - - 6,960.8 17,087.8 - - - - 
106 Тавантолгой ХХК 2016656 22,026,461.0 9,658,485.0 17,687,164.0 - 5,000.0 3,402.0 49,000.0 3,150.0 - - 75,469.0 - 
107 Тефис Майнинг ХХК 2807459 117,085.0 400.0 - - - - 1,269.0 4,620.0 - - 190.0 - 
108 Ти Ар Ай Эм Эм ХХК 5075602 5.0 - - - - - - - - - - - 
109 Тїмэн-Анд ХХК 2656523 3,562.0 50,829.8 - - 135.0 2,721.5 190.0 - - - 24,205.0 - 
110 Тундер клап ХХК 5070805 - - - - - - - - - - - - 
111 Тунсинь ХХК 2867699 144,807.6 21,564.0 960,000.0 - - 2,383.0 3,072.0 1,350.0 - - 10,269.0 - 
112 Урт Хошуу ХХК 5073642 84,000.0 - - - - 97.0 - - - - - - 
113 Уянган ХХК 2555468 - - - 131,670.0 - 1,273.0 8,336.0 - - - - - 
114 Хан шижир ХХК 2608758 13,195.0 - 55,024.0 240,154.0 - 562.0 1,152.0 4,748.2 - - - - 
115 Хангад-Эксплорэйшн ХХК 2887134 234,407.0 - - - - 461.5 37,613.0 266.0 - - - - 
116 Хар тарвагатай ХХК 2001454 1,116.0 13,000.0 7,460.0 38,635.0 1,380.0 447.0 560.0 300.0 - - - - 
117 Хїдэр-Эрдэнэ ХХК 2041391 - - - 64,546.0 438.0 127.0 - 11,757.0 - - - - 
118 ХОТУ ХХК 2763788 8,529.0 - 29,838.0 117,699.0 300.0 537.0 7,584.0 4,000.0 - - - - 
119 Хотын зам ХХК 2619474 7,172.0 98,220.0 - - 300.0 2,076.0 - - - - - - 
120 Хөөсгөл ХХК 2682869 468.1 - 12,293.6 46,427.8 - - 2,264.2 7,578.0 - - - - 
121 Хуади куонеэ ХХК 5232538 67,630.0 175,650.0 - - - 464.5 - - - - - - 
122 Хунан жинлэн ХХК 2881934 - 5,131.0 28,493.9 123,982.0 - 887.0 4,552.0 17,436.0 5,100.0 - - 2,443.0 
123 Хүннү ресорсиз ХХК 5337232 50.0 - - - - 407.0 - - - - - - 
124 Хурай ХХК 2019086 - 24,381.0 77,122.0 327,141.0 2,743.0 950.0 4,136.9 8,301.7 - - 11,610.0 - 
125 Цайрт минерал ХХК 2548747 23,229,110.0 466,915.0 9,343,003.0 - 189,645.0 1,473.7 4,621.4 54,775.5 - - 222,320.0 - 
126 Чамин-Алт ХХК 5231337 400.0 - 24,583.0 80,752.0 - 467.0 360.0 3,875.0 - - - - 
127 Чинхуа мак нарийн сухайт ХХК 2697947 3,034,752.0 318,619.0 2,465,874.0 - 32,021.0 32,130.0 14,753.0 4,342.0 - 35,952.0 101,152.0 - 
128 Шанлун ХХК 2784904 25,500.0 26,460.0 255,543.0 - 8,971.0 408.0 1,750.0 5,880.0 - - 12,636.0 - 
129 Шар нарст ХХК 2618621 5.0 61,761.0 - - - 248.0 - - 1,261.9 - 29,410.0 - 
130 Шарын гол ХК 2050374 170,570.6 454,820.0 233,870.1 - 8,462.4 1,504.0 38,893.3 25,698.0 - - 18,365.0 - 
131 Шейман ХХК 5155436 - - - - - 314.5 23,251.3 - - - - - 
132 Шивээ-Овоо ХК 2004879 105,787.0 872,671.0 569,815.0 - 64,000.0 946.0 1,638.0 200,205.0 - - 50,554.0 - 
133 Шижир талст ХХК 2077601 2,979.0 - 152,349.8 701,399.0 - - 1,700.0 - - - - - 
134 Шижир-алт ХХК 2072947 494,538.0 158,951.0 644,995.0 2,847,760.0 10,529.0 2,088.0 11,639.2 209,578.0 - - 54,665.0 - 
135 Шинь Шинь ХХК 2830213 50.0 419,646.0 782,600.0 - 22,450.0 680.0 1,770.0 116,616.0 - 2,100.0 199,391.0 - 
136 Эм Өү Өү Ай Си Өү ХХК 5198445 90.0 - - - - 3,950.3 - - - - - - 
137 Эм Си Эс холдинг ХХК 2628236 430,908.0 421,812.6 - - - 363.4 - - - - - - 
138 Эмээлт майнз ХХК 2776804 - - - - 5,985.0 349.0 23,620.0 521.0 - - - - 
139 Эн Пи Ай ХХК 5066417 28,695.7 - - - - 284.0 - - - - 472.8 - 
140 Энгїй тал ХХК 2834421 17,452.0 - - 11,237.0 - 2,114.2 2,820.0 - - - - - 
141 Энержи ресурс ХХК 2887746 13,326,098.0 - 13,834,561.7 - 34,641.0 3,370.0 149,974.0 913.0 - - 577,904.0 - 
142 Эрвэн хїдэр ХХК 5069068 - 2,430.0 46,540.0 - - 569.0 603.0 - - - 1,157.0 - 
143 Эрдэнэ жас ХХК 2715619 120.0 - - - - 126.6 - 1,050.0 - - - - 
144 Эрдэнэс МГЛ ХХК 5124913 9,156,527.0 11,792.0 3,000,000.0 - - 92.4 7,809.3 - - - - - 
145 Эрдэнэт їйлдвэр ХХК 2074192 53,420,098.2 15,355,597.0 66,371,429.0 435,698,454.7 1,666,367.0 25,078.0 9,784,800.0 1,563,725.0 - - 6,318,105.0 1,652,168.0 
146 Эрдэс холдинг ХХК 2655772 390.0 1,184.5 - 633,376.0 - 4,823.0 3,755.2 1,136.0 35,827.5 - 8,422.0 - 
147 Эринговь ХХК 5026474 20.0 - - - - - - - - - - - 
148 Эрэл ХХК 2027194 - 640,903.0 11,878.5 - 39,345.6 6,569.0 48,937.0 - - - 53,899.0 - 
149 Эс Би Эф ХХК 5184851 10.0 - 22,594.0 96,975.0 - - 1,024.0 2,000.0 - - - - 
150 Юниверсал коппер ХХК 2875578 - - - - - 621.9 - - - - - - 
  Нийт   223,587,409.3 73,233,354.6 167,782,103.6 459,203,874.2 2,824,129.6 290,987.4 11,407,305.4 3,404,209.6 42,215.9 1,399,733.6 25,693,222.7 2,885,324.8 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

101 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт В-Компаниудын  төлсөн дүн (Санхүүгиийн нийт урсгалаар) үргэлжлэл 

д/д Компанийн нэрс 

ГЕГ АМГ НДЕГ ГТГ 

 Àâòîáåíçèí, 
äèçåëèéí 

ò¿ëøíèé àëáàí 
òàòâàð   

 Ãààëèéí 
¿éë÷èëãýýí
èé õóðààìæ  

 Àøèãò ìàëòìàëûí 
àøèãëàëòûí áîëîí 

õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí 

òºëáºð               

 Óëñûí òºñâèéí 
õºðºíãººð 

õàéãóóë õèéñýí 
îðäûí íºõºí 

òºëáºð  

 НДШ  

Бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээний дагуу 

Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого 

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах 
гэрээнд 

тухайн жилд 
гарын үсэг 
зурсаны 

урамшуулал  

 
Бүтээгдэхүүн 

хуваах 
гэрээгээр 
олборлолт 
эхэлсэний 

урамшуулал  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээгээр 

тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн 

сургалтын 
урамшуулал  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээнд 

заасан 
нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн 

талбайн дэнчин  

 Бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээнд заасан 
нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн 
захиргааны 

үйлчилгээний 
шимтгэл  

 Бүтээгдэхүүн хуваах 
гэрээнд заасан 
нөхцлийн дагуу 

төлөөлөгчийн газрын 
үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр  

 Бүтээгдэхүүн 
хуваах гэрээний 

дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг /орон 

нутаг/  

100 Петрочайна дачин тамсаг ХХК 22,782.0 120,997.2 - - 243,877.0 38,220,022.0 - - - 311,414.7 - - - 
101 Пибоди винсвэй ресорсез ХХК - 14.0 844,630.0 - 332,881.0 - - - - - - - - 
102 Сансарын геологи хайгуул ХХК - - - - 3,276.5 - 290,714.0 - 194,548.2 180,234.0 - 275,503.3 - 
103 Саус гоби сэндс ХХК - 3,115,683.0 1,314,802.0 - 1,608,563.0 - - - - - - - - 
104 Сентеррагоулд монголиа ХХК - - 198,487.4 - 234,082.0 - - - - - - - - 
105 Таац мєрєн ХХК - - - - - - - - - - - - - 
106 Тавантолгой ХХК - 614,853.0 1,040.0 - 358,313.0 - - - - - - - - 
107 Тефис Майнинг ХХК - 39.0 711,863.1 - 127,805.0 - - - - - - - - 
108 Ти Ар Ай Эм Эм ХХК - - 63,060.0 - 30,349.0 - - - - - - - - 
109 Тїмэн-Анд ХХК - 64.0 15,303.0 11,025.0 1,442.0 - - - - - - - - 
110 Тундер клап ХХК - - 168,086.0 - - - - - - - - - - 
111 Тунсинь ХХК - 52,245.9 3,983.0 58,348.0 15,706.0 - - - - - - - - 
112 Урт Хошуу ХХК - - 14,957.0 - 4,968.0 - - - - - - - - 
113 Уянган ХХК - - 10,378.0 - 6,073.0 - - - - - - - - 
114 Хан шижир ХХК - - 12,849.0 - 26,188.0 - - - - - - - - 
115 Хангад-Эксплорэйшн ХХК - - 235,000.0 6,795.0 197,835.0 - - - - - - - - 
116 Хар тарвагатай ХХК - - 17,723.0 - 11,976.0 - - - - - - - - 
117 Хїдэр-Эрдэнэ ХХК - - 11,300.0 - 1,007.0 - - - - - - - - 
118 ХОТУ ХХК - - 10,399.0 - 8,078.0 - - - - - - - - 
119 Хотын зам ХХК - - - - 20,000.0 - - - - - - - - 
120 Хөөсгөл ХХК - - - - 4,140.0 - - - - - - - - 
121 Хуади куонеэ ХХК - - - - 32,750.0 - - - - - - - - 
122 Хунан жинлэн ХХК - 7.0 6,269.0 - 4,944.0 - - - - - - - - 
123 Хүннү ресорсиз ХХК - - - - 70,328.0 - - - - - - - - 
124 Хурай ХХК - 244.2 7,464.8 - 32,713.0 - - - - - - - - 
125 Цайрт минерал ХХК - 51,464.0 6,325.3 - 375,584.0 - - - - - - - - 
126 Чамин-Алт ХХК - - - - 13,761.0 - - - - - - - - 
127 Чинхуа мак нарийн сухайт ХХК - 3,385,102.7 - - 242,381.0 - - - - - - - - 
128 Шанлун ХХК - 2,046.0 30,991.0 - 15,335.0 - - - - - - - - 
129 Шар нарст ХХК - 83.2 19,130.0 - - - - - - - - - - 
130 Шарын гол ХК - 39.0 14,470.5 - 671,106.0 - - - - - - - - 
131 Шейман ХХК - - - - 34,996.4 - - - 136,654.0 45,542.0 - 48,080.0 65,000.0 
132 Шивээ-Овоо ХК - 189.2 574.9 - 721,009.0 - - - - - - - - 
133 Шижир талст ХХК - - 5,420.6 - 10,832.0 - - - - - - - - 
134 Шижир-алт ХХК - 185.0 1,361.0 - 412,619.1 - - - - - - - - 
135 Шинь Шинь ХХК - 18,633.6 32,065.0 132,531.0 142,590.0 - - - - - - - - 
136 Эм Өү Өү Ай Си Өү ХХК - - 999,710.0 - 7,299.0 - - - - - - - - 
137 Эм Си Эс холдинг ХХК - - - - 352,623.0 - - - 97,715.0 81,898.0 - 39,086.0 - 
138 Эмээлт майнз ХХК - - 132,995.8 - 107,059.0 - - - - - - - - 
139 Эн Пи Ай ХХК - 131.2 - - 21,357.0 - - - 99,595.0 26,189.0 - 133,809.0 405.0 
140 Энгїй тал ХХК - - 41,945.0 27,024.0 - - - - - - - - - 
141 Энержи ресурс ХХК - 9,595,016.2 25,517.0 1,246,617.0 911,060.0 - - - - - - - - 
142 Эрвэн хїдэр ХХК - 757.0 37,357.6 - 27,258.0 - - - - - - - - 
143 Эрдэнэ жас ХХК - - 239,596.0 - 25,460.0 - - - - - - - - 
144 Эрдэнэс МГЛ ХХК - - 145,739.0 - 72,917.0 - - - - - - - - 
145 Эрдэнэт їйлдвэр ХХК 33,643.0 245,007.0 595,105.9 - 16,121,844.0 - - - - - - - - 
146 Эрдэс холдинг ХХК - 67.6 14,116.0 25,655.0 35,380.0 - - - - - - - - 
147 Эринговь ХХК - - 94,144.0 - - - - - - - - - - 
148 Эрэл ХХК - 418.0 6,805.3 26,693.0 189,619.0 - - - - - - - - 
149 Эс Би Эф ХХК - - 2,090.0 - 12,331.0 - - - - - - - - 
150 Юниверсал коппер ХХК - - 26,534.0 - 216,290.0 - - - - - - - - 
  Нийт 63,357.5 27,989,137.7 16,619,580.9 1,767,538.0 45,972,128.6 123,103,712.0 290,714.0 - 1,103,265.2 963,376.7 - 956,670.3 312,019.5 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

102 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт  В-Компаниудын төлсөн дүн (Санхүүгиийн нийт урсгалаар) үргэлжлэл 
д/д Компанийн нэрс ХХҮГ ҮТЕГ, АМГ, ЦЭГ, МХЕГ АМГ, ХХҮГ, ГИХЭГ Сангийн яам Хот, дүүрэг, орон нутаг БОАЖЯ 

Бүгд /мянган 
төгрөгөөр/ 

  

 Ãàäààäûí 
ìýðãýæèëòýí, 

àæèë÷íû àæëûí 
áàéðíû òºëáºð  

 Торгууль 
/улсын 
төсөв/  

 Торгууль 
/орон 
нутаг/  

 Яам, төрийн 
захиргааны 

байгууллагад 
төлсөн 

тэмдэгтийн 
хураамж  

 Яам, төрийн 
захиргааны 

байгууллагад 
төлсөн 

үйлчилгээний хөлс  

 Òºðèéí ºì÷èéí 
íîãäîë àøèã  

 Îðîí íóòãèéí 
ºì÷èéí íîãäîë àøèã  

 ХО-тын 
гэрээний 
дагшуу 
төлсөн 

урьдчилгаа 
төлбөр  

 ÀÀÍ-ýýñ ÿàì, 
àãåíòëàã 

¿ç¿¿ëñýí ìºíãºí 
ба мөнгөн бус 

äýìæëýã  

 ÀÀÍ-ýýñ àéìàãò 
¿ç¿¿ëñýí ìºíãºí ба 

мөнгөн бус 
äýìæëýã  

 ÀÀÍ-ýýñ ñóìàíä 
¿ç¿¿ëñýí ìºíãºí ба 

мөнгөн бус 
äýìæëýã  

 ÀÀÍ-ýýñ îðîí 
íóòãèéí 

áàéãóóëàãàä 
¿ç¿¿ëñýí ìºíãºí ба 

мөнгөн бус 
äýìæëýã  

 Байгаль хамгаалах 
зардлын 50 хувийг 

тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

100 Петрочайна дачин тамсаг ХХК 470,010.0 250.0 - - 3,831.3 - - - 3,000.0 34,700.0 41,980.0 20,000.0 100,000.0 40,786,145.4 

101 Пибоди винсвэй ресорсез ХХК 7,776.0 - - - 2.0 - - - - - 11,956.2 - 26,800.0 1,271,608.0 
102 Сансарын геологи хайгуул ХХК - 196.1 - - 122.1 - - - 2,492.7 - - - 56,117.7 1,003,204.6 

103 Саус гоби сэндс ХХК 62,272.8 5,320.0 240.0 4,388.1 43,264.6 - - - 111,735.4 - 79,786.6 103,386.1 111,500.0 13,911,052.3 

104 Сентеррагоулд монголиа ХХК 5,184.0 - - - 12,106.0 - - - 4,000.0 16,955.0 2,700.0 - 1,725.0 696,373.6 

105 Таац мєрєн ХХК - 87.4 - - - - - - - - 100.0 - - 317,400.1 
106 Тавантолгой ХХК - 55,719.4 - - - - 14,772,615.0 - - 6,500.0 7,500.0 1,000.0 34,114.0 65,359,785.4 

107 Тефис Майнинг ХХК - - - - 19,986.2 - - - - - 4,547.5 - 13,700.0 1,001,504.8 

108 Ти Ар Ай Эм Эм ХХК - 301.8 - - 4,000.0 - - - - - - - - 97,715.8 

109 Тїмэн-Анд ХХК - 790.0 - - 2,881.2 - - - - 1,000.0 200.0 - - 114,348.5 
110 Тундер клап ХХК - - - - 700.0 - - - - - - - - 168,786.0 

111 Тунсинь ХХК 27,216.0 117,652.0 - - - - - - 1,000.0 - 2,000.0 1,190.0 15,000.0 1,437,786.5 

112 Урт Хошуу ХХК 45,129.6 - - - 2,041.5 - - - - - - - - 151,193.1 

113 Уянган ХХК - 2,830.0 - - - - - - - - 23,909.0 - - 184,469.0 
114 Хан шижир ХХК - 500.0 250.0 - 5,300.0 - - - - 1,000.0 500.0 - - 361,422.2 

115 Хангад-Эксплорэйшн ХХК 15,988.0 - - - 3,411.7 - - - - 6,698.9 88,905.0 21,219.6 5,000.0 853,600.7 

116 Хар тарвагатай ХХК - - - - - - - - - 12,000.0 17,150.0 1,000.0 - 122,747.0 

117 Хїдэр-Эрдэнэ ХХК - - - - - - - - - - - - - 89,175.0 
118 ХОТУ ХХК - 1,000.0 - - 5,667.1 - - - - - 22,300.0 - 3,500.0 219,431.1 

119 Хотын зам ХХК - - - - - - - - - - - - - 127,768.0 

120 Хөөсгөл ХХК - 108.0 - - - - - - - - 3,000.0 - - 76,279.7 

121 Хуади куонеэ ХХК 42,861.6 - - - - - - - - - - - - 319,356.1 
122 Хунан жинлэн ХХК 102,184.0 - 100.0 - 8,058.1 - - - - - - - 1,500.0 311,087.0 

123 Хүннү ресорсиз ХХК - - - - - - - - 1,000.0 - - - - 71,785.0 

124 Хурай ХХК - 16,129.0 100.0 - 5,632.6 - - - - - 600.0 - - 519,269.2 

125 Цайрт минерал ХХК 373,377.6 - - - 20,761.9 - - - 3,916.0 70,000.0 6,000.0 14,000.0 250.0 34,433,542.4 
126 Чамин-Алт ХХК 36,868.0 - - - - - - - - - - - - 161,066.0 

127 Чинхуа мак нарийн сухайт 
ХХК 347,328.0 50,432.1 - 248,268.0 206,918.3 - - - 6,562.6 10,000.0 5,374.5 - - 10,541,962.2 

128 Шанлун ХХК 169,171.2 1,851.9 - - 2,886.4 - - - 900.0 - 4,800.0 1,600.0 1,000.0 567,729.5 
129 Шар нарст ХХК - - - - 2,625.4 - - - - - - - - 114,524.5 

130 Шарын гол ХК 2,592.0 4,652.1 3,240.0 - 147.6 - - - - - 914.0 - - 1,649,344.6 

131 Шейман ХХК - - - - 7,043.4 - - - 1,000.0 - 44,820.0 50.0 - 406,751.6 

132 Шивээ-Овоо ХК 2,592.0 6,901.0 - - 160.3 - - - 8,000.0 - 27,937.0 - - 2,632,979.4 
133 Шижир талст ХХК - 1,719.0 - 1,409.8 - - - - - 500.0 - - - 878,309.2 

134 Шижир-алт ХХК 59,519.0 - - 69,641.8 - - - - 5,000.0 - 9,000.0 - - 4,992,069.1 

135 Шинь Шинь ХХК 420,704.0 27,419.2 - - 584.0 - - - 3,000.0 7,300.0 26,666.8 - 5,000.0 2,361,796.6 
136 Эм Өү Өү Ай Си Өү ХХК - - - - - - - - - - - - - 1,011,049.3 

137 Эм Си Эс холдинг ХХК - 1,656.5 - - - - - - - - - - - 1,426,062.5 

138 Эмээлт майнз ХХК 5,184.0 1,080.0 - - 11,349.1 - - - 3,000.0 24,510.3 1,400.0 - - 317,053.2 

139 Эн Пи Ай ХХК - 889.0 - - - - - - 2,492.7 - 4,000.0 - - 318,320.4 
140 Энгїй тал ХХК - - - - 2,150.0 - - - - - 30,000.0 - - 134,742.2 

141 Энержи ресурс ХХК 568.0 6,480.0 - 6,748.7 149,004.2 - - - 137,380.0 406,863.0 17,895.0 2,134.0 5,500.0 40,438,244.8 

142 Эрвэн хїдэр ХХК - 432.0 - - 2,300.0 - - - - - 200.0 - 200.0 119,803.6 

143 Эрдэнэ жас ХХК - - - - 23,274.3 - - - - - 13,750.0 - 3,051.3 306,428.2 
144 Эрдэнэс МГЛ ХХК - - - - 3,737.9 - - - - - - - - 12,398,614.6 

145 Эрдэнэт їйлдвэр ХХК 984,317.3 714,006.0 116,358.8 - 298,319.6 40,954,188.0 - - 85,300.2 2,798,208.0 - 67,533.7 - 654,869,653.5 

146 Эрдэс холдинг ХХК - 136.0 - - 4,219.7 - - - - - 1,360.0 1,000.0 - 770,848.5 

147 Эринговь ХХК - - - - 1,750.0 - - - - - - - - 95,914.0 
148 Эрэл ХХК - 11,629.0 - 29.0 - - - - - 4,284.0 - - 1,711.0 1,042,720.4 

149 Эс Би Эф ХХК - - - - - - - - - - - - 1,500.0 138,524.0 

150 Юниверсал коппер ХХК - - - - 2,000.0 - - - - - - - - 245,445.9 

  Нийт 7,808,859.0 2,231,906.9 942,540.4 344,593.7 1,492,944.3 40,988,860.0 14,772,615.0 3,594,782.0 2,995,675.4 4,609,555.9 3,565,218.7 495,704.9 956,168.0 1,275,694,795.0 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

103 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

 

 
Хавсралт Г-/А/Шийдэгдээгүй зөрүүнүүд/компаниар, ЗГ-ын байгууллагаар, санхүүгийн урсгалаар/  

I. ОҮИТБС-ын тайлан 

д/д Ерөнхий 
дугаар Компанийн нэрс Регистрийн 

дугаар 

ҮТЕГ Орон 
нутаг АМГ Төр засгийн байгууллагад үзүүлсэн 

мөнгөн дэмжлэг БОАЖЯ 

Бүгд /мянган 
төгрөгөөр/ 

 Газрын 
тєлбєр  

 Ус, 
рашаан 

ашигласны 
тєлбєр  

 Торгууль   

 Яам, төрийн 
захиргааны 

байгууллагад 
төлсөн 

үйлчилгээний 
хөлс  

 ÀÀÍ-ýýñ ÿàì, 
àãåíòëàã 

¿ç¿¿ëñýí ìºíãºí 
ба мөнгөн бус 

äýìæëýã  

 ÀÀÍ-ýýñ 
àéìàãò 

¿ç¿¿ëñýí 
ìºíãºí ба 

мөнгөн бус 
äýìæëýã  

 ÀÀÍ-ýýñ 
ñóìàíä 

¿ç¿¿ëñýí 
ìºíãºí ба 

мөнгөн бус 
äýìæëýã  

 Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 50 

хувийг тусгай 
дансанд 

шилжүүлсэн дүн  

      
1  9 Алтайн хїдэр ХХК 5056721  125.5    -   125.5 

      
2  24 Брэйв харт ресорсиз ХХК 2878992        (1,700.0) (1,700.0) 

      
3  40 Гоби Энержи партнерс ХХК 5301467     (276.1)    (276.1) 

      
4  42 Говьгео ХХК 2004976    8,614.1     8,614.1 

      
5  43 Голден крос ХХК 5200881        (900.0) (900.0) 

      
6  46 Дацан трейд ХХК 2061848 2,960.0        2,960.0 

      
7  64 Их монгол майнинг ХХК 5014131      (200.0) (2,650.2) (1,650.0) (4,500.2) 

      
8  101 Пибоди винсвэй ресорсез 

ХХК 5170672        (2,400.0) (2,400.0) 

      
9  

103 Саус гоби сэндс ХХК 5084555 
  

(240.0) 
     

(240.0) 

    
10  107 Тефис Майнинг ХХК 2807459        (1,300.0) (1,300.0) 

    
11  128 Шанлун ХХК 2784904     (600.0)    (600.0) 

    
12  143 Эрдэнэ жас ХХК 2715619        (140.0) (140.0) 

  
  Дүн   2,960.0 125.5 (240.0) 8,614.1 (876.1) (200.0) (2,650.2) (8,090.0) (356.7) 
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Хавсралт Г-/Б/Шийдэгдээгүй зөрүүнүүд /компаниар/ 

д/д Компанийн нэр 
 Анхны нэгтгэл   Анхны 

нэгтгэлийн зөрүү  
 Тохируулга   Тохируулсны дараах урсгал  Шийдэгдээгүй 

үлдсэн зөрүү  ЗГ   Компани   ЗГ   Компани   ЗГ   Компани  
1 Агит хангай ХХК 115,459.0 - 115,459.0 20,488.0 135,947.0 135,947.0 135,947.0 - 
2 Агм майнинг ХХК 303,799.5 - 303,799.5 (13,158.3) 290,641.2 290,641.2 290,641.2 - 
3 Адамас майнинг ХХК 167,912.0 - 167,912.0 106,569.2 274,481.2 274,481.2 274,481.2 - 
4 Адамас маунтин ХХК 312,347.2 - 312,347.2 1,966.0 314,313.2 314,313.2 314,313.2 - 
5 Адил-оч ХХК 179,772.0 - 179,772.0 204.9 179,976.9 179,976.9 179,976.9 - 
6 Адуунчулуун ХХК 548,650.0 502,135.2 46,514.8 (12,122.5) 34,392.3 536,527.5 536,527.5 - 
7 Азиа гоулд монголиа ХХК 460,274.0 - 460,274.0 22,574.0 482,848.0 482,848.0 482,848.0 - 

8 Айвенхоу майнз Монголия инк 
ХХК 36,231,239.6 44,797,938.5 (8,566,698.9) 71,616,172.1 63,049,473.2 107,847,411.7 107,847,411.7 - 

9 Алтайн хїдэр ХХК 4,169,501.0 4,164,559.9 4,941.1 26,416.3 31,232.1 4,195,917.3 4,195,792.0 125.5 
10 Алтан дорнод монгол ХХК 306,022.0 - 306,022.0 63,298.4 369,320.4 369,320.4 369,320.4 - 
11 Амин цэцэг ХХК 116,024.0 - 116,024.0 1,164.8 117,188.8 117,188.8 117,188.8 - 
12 Андын илч ХХК 57,663.8 335,424.4 (277,760.6) 259,537.2 (18,223.4) 317,201.0 317,201.0 - 
13 Андын тэмүүлэл ХХК - 138,732.9 (138,732.9) 134,737.7 (3,995.2) 134,737.7 134,737.7 - 
14 Анхай-Интернэшнл ХХК 1,405,305.0 1,522,041.5 (116,736.5) 82,370.8 (34,365.8) 1,487,675.8 1,487,675.8 - 
15 АУМ ХХК 3,583,281.0 - 3,583,281.0 82,097.3 3,665,378.3 3,665,378.3 3,665,378.3 - 
16 АФК ТАВТ ХХК 143,573.0 170,114.6 (26,541.6) 56,374.1 29,832.5 199,947.1 199,947.1 - 
17 Багануур ХК 6,165,074.0 5,951,449.4 213,624.6 151,937.4 365,562.0 6,317,011.4 6,317,011.4 - 
18 Багатаян ХХК 47,891.0 104,208.3 (56,317.3) 7,926.0 (48,391.3) 55,817.0 55,817.0 - 
19 Баян айраг эксплорэйшн ХХК 261,826.0 252,284.1 9,541.9 178,426.2 187,968.1 440,252.2 440,252.2 - 
20 Баян-Эрч ХХК 384,045.0 522,171.0 (138,126.0) 202,814.4 64,688.4 586,859.4 586,859.4 - 
21 Бїїргэнт ХХК 520,133.0 530,123.2 (9,990.2) 10,154.1 163.9 530,287.1 530,287.1 - 
22 Болд тємєр ерєє гол ХХК 35,727,137.0 37,449.7 35,689,687.3 457,046.0 36,146,733.3 36,184,183.0 36,184,183.0 - 
23 Бороо гоулд ХХК 45,721,188.0 47,631,994.6 (1,910,806.6) 665,679.8 (1,245,126.8) 46,386,867.8 46,386,867.8 - 
24 Брэйв харт ресорсиз ХХК 96,825.0 - 96,825.0 34,437.5 132,962.5 131,262.5 132,962.5 (1,700.0) 
25 Буд-Инвест ХХК 113,882.0 40,587.3 73,294.7 (54,641.2) 18,653.5 59,240.8 59,240.8 - 
26 Булган гангат ХХК 596,119.0 561,934.0 34,185.0 (14,441.8) 19,743.2 581,677.2 581,677.2 - 
27 Бумбат ХХК 240,698.0 - 240,698.0 (54,512.0) 186,186.0 186,186.0 186,186.0 - 
28 Бумбат ресорсес ХХК 190,778.0 9,099.0 181,679.0 12,364.5 194,043.5 203,142.5 203,142.5 - 
29 Бэрх ресорсиз ХХК 191,738.0 - 191,738.0 11,389.1 203,127.1 203,127.1 203,127.1 - 
30 Бэрх-Уул ХХК 111,590.0 85,719.6 25,870.4 (898.7) 24,971.7 110,691.3 110,691.3 - 
31 Бэрэн Групп ХХК 160,119.0 - 160,119.0 37,887.6 198,006.6 198,006.6 198,006.6 - 
32 Бэрэн майнинг ХХК 97,415.0 - 97,415.0 (11,827.0) 85,588.0 85,588.0 85,588.0 - 

33 Вестерн Простектор Монголиа 
ХХК 

199,395.0 136,696.8 62,698.2 2,865.4 65,563.6 202,260.4 202,260.4 - 

34 Гаррисон-Азия ХХК 107,748.0 84,472.1 23,275.9 16,815.2 40,091.1 124,563.2 124,563.2 - 
35 Гацуурт ХХК 2,032,988.0 2,257,315.5 (224,327.5) 49,581.0 (174,746.4) 2,082,569.0 2,082,569.1 - 
36 Геосан ХХК 390,042.3 - 390,042.3 (34,986.9) 355,055.4 355,055.4 355,055.4 - 
37 Гео-Эрэл ХХК 82,805.0 - 82,805.0 17,956.6 100,761.6 100,761.6 100,761.6 - 
38 Гїн Билэг Трейд ХХК 252,747.0 243,470.2 9,276.8 17,739.1 27,015.9 270,486.1 270,486.1 - 
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Хавсралт Г-/Б/Шийдэгдээгүй зөрүүнүүд /компаниар/ 

д/д Компанийн нэр 
 Анхны нэгтгэл   Анхны 

нэгтгэлийн зөрүү  
 Тохируулга   Тохируулсны дараах урсгал  Шийдэгдээгүй 

үлдсэн зөрүү  ЗГ   Компани   ЗГ   Компани   ЗГ   Компани  
39 Гоби Коул энд Энержи ХХК 1,108,169.0 1,341,062.4 (232,893.4) 236,897.6 4,004.2 1,345,066.6 1,345,066.6 - 
40 Гоби Энержи партнерс ХХК 542,354.0 681,451.6 (139,097.6) 152,043.5 13,222.0 694,397.5 694,673.6 (276.1) 
41 Говиекс монголиа ХХК 512,734.3 - 512,734.3 (39,811.4) 472,922.9 472,922.9 472,922.9 - 
42 Говьгео ХХК 198,411.3 469,685.6 (271,274.3) (3,795.4) (283,683.8) 194,615.9 186,001.8 8,614.1 
43 Голден крос ХХК 160,431.4 - 160,431.4 9,422.6 170,754.0 169,854.0 170,754.0 (900.0) 
44 Голден погада ХХК 94,609.0 - 94,609.0 440.0 95,049.0 95,049.0 95,049.0 - 
45 Гурван тєхєм ХХК 442,346.0 398,271.2 44,074.8 (30,953.0) 13,121.8 411,393.0 411,393.0 - 
46 Дацан трейд ХХК 550,359.0 526,517.2 23,841.8 44,137.7 65,019.6 594,496.7 591,536.8 2,960.0 

47 Ди Кю И интернейшнл Монгол 
ХХК 93,540.6 - 93,540.6 (38,259.2) 55,281.4 55,281.4 55,281.4 - 

48 Дон Шен Газрын Тос ХХК 21,119,702.0 18,835,682.3 2,284,019.7 96,841.3 2,380,861.0 21,216,543.3 21,216,543.3 - 
49 Дун юан ХХК - 267,488.1 (267,488.1) 158,690.3 (108,797.8) 158,690.3 158,690.3 - 
50 Дун-Эрдэнэ ХХК 149,423.0 143,634.5 5,788.5 (4,834.2) 954.3 144,588.8 144,588.8 - 
51 Єрмєн-Уул ХХК 1,534,780.0 1,515,045.1 19,734.9 17,718.0 37,452.9 1,552,498.0 1,552,498.0 - 
52 Жамп-Алт ХХК 2,688,665.4 2,582,861.5 105,803.9 (62,076.3) 43,727.6 2,626,589.1 2,626,589.1 - 
53 Тэн Хун ХХК 232,671.0 - 232,671.0 (3,423.0) 229,248.0 229,248.0 229,248.0 - 
54 Жи Кэй Эм Кэй ХХК - 1,646,196.9 (1,646,196.9) 1,568,776.3 (77,420.6) 1,568,776.3 1,568,776.3 - 
55 Жи энд Юу Голд ХХК 197,745.0 169,190.1 28,554.9 (10,051.5) 18,503.4 187,693.5 187,693.5 - 
56 Жотойн бажууна ХХК 120,926.0 137,957.4 (17,031.4) 2,062.4 (14,969.0) 122,988.4 122,988.4 - 
57 Заамарын Их Алт ХХК 508,185.0 449,488.1 58,696.9 (22,597.8) 36,099.1 485,587.2 485,587.2 - 
58 Зараяа холдингс ХХК - 853,167.2 (853,167.2) 853,912.5 745.2 853,912.5 853,912.4 - 
59 ЗБАА ХХК 114,766.0 - 114,766.0 7,386.2 122,152.2 122,152.2 122,152.2 - 
60 Зїрийн булан ХХК 211,976.0 307,104.0 (95,128.0) 90,685.2 (4,442.9) 302,661.2 302,661.1 - 
61 Зон хэн юу тиан ХХК 486,596.3 813,745.9 (327,149.6) 81,536.0 (245,613.6) 568,132.3 568,132.3 - 
62 И Эй Эм хөх адар ХХК 84,990.2 - 84,990.2 9,013.4 94,003.6 94,003.6 94,003.6 - 
63 Илтгоулд ХХК 154,567.0 209,181.4 (54,614.4) 59,793.4 5,179.0 214,360.4 214,360.4 - 
64 Их монгол майнинг ХХК 659,531.9 500,465.7 159,066.2 20,498.7 184,065.1 680,030.6 684,530.8 (4,500.2) 
65 Их тохойрол ХХК 195,523.0 755,090.0 (559,567.0) 667,128.2 107,561.2 862,651.2 862,651.2 - 
66 Їїрт гоулд ХХК 206,088.0 168,398.5 37,689.5 (6,831.0) 30,858.5 199,257.0 199,257.0 - 
67 Капкорп ХХК 400,758.2 346,245.3 54,512.9 57,399.7 111,912.6 458,157.9 458,157.9 - 
68 Кевин-Инвест ХХК 124,425.8 - 124,425.8 (4,702.2) 119,723.6 119,723.6 119,723.6 - 
69 Кожеговь ХХК 1,311,680.0 - 1,311,680.0 376,401.7 1,688,081.7 1,688,081.7 1,688,081.7 - 
70 Коммод ХХК 164,723.0 234,838.3 (70,115.3) 50,592.2 (19,523.0) 215,315.2 215,315.3 - 
71 Кью Жи Экс монгол ХХК 227,403.4 - 227,403.4 (23,542.7) 203,860.7 203,860.7 203,860.7 - 
72 Лон шэнда ХХК 142,939.0 - 142,939.0 4,293.4 147,232.4 147,232.4 147,232.4 - 
73 МГМК ХХК - 174,888.2 (174,888.2) 177,479.6 2,591.4 177,479.6 177,479.6 - 
74 МЕС ХХК 185,682.0 - 185,682.0 (6.0) 185,676.0 185,676.0 185,676.0 - 
75 Могойн Гол ХХК 156,178.0 - 156,178.0 2,386.8 158,564.8 158,564.8 158,564.8 - 
76 Могол интэрнэшнл ХХК 430,805.0 - 430,805.0 (1,613.7) 429,191.3 429,191.3 429,191.3 - 
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Хавсралт Г-/Б/Шийдэгдээгүй зөрүүнүүд /компаниар/ 

д/д Компанийн нэр 
 Анхны нэгтгэл  Анхны 

нэгтгэлийн зөрүү 
 Тохируулга   Тохируулсны дараах урсгал  Шийдэгдээгүй 

үлдсэн зөрүү  ЗГ   Компани   ЗГ   Компани   ЗГ   Компани  
77 Мон ажнай ХХК 108,553.0 105,742.6 2,810.4 4,700.8 7,511.2 113,253.8 113,253.8 - 
78 Мон полимет ХХК 1,605,632.0 - 1,605,632.0 (92,026.0) 1,513,606.0 1,513,606.0 1,513,606.0 - 
79 Монгол руд пром ХХК 108,502.0 - 108,502.0 (25.0) 108,477.0 108,477.0 108,477.0 - 
80 Монгол Алт Мак ХХК 89,883,933.0 91,680,307.9 (1,796,374.9) 400,270.6 (1,396,104.3) 90,284,203.6 90,284,203.6 - 
81 Монгол болгар гео ХХК 796,013.5 882,296.4 (86,282.9) 62,287.9 (23,995.0) 858,301.4 858,301.4 - 
82 Монгол газар ХХК 171,265.0 - 171,265.0 (3,978.6) 167,286.4 167,286.4 167,286.4 - 
83 Монгол цамхаг ХХК 104,997.0 - 104,997.0 5,750.0 110,747.0 110,747.0 110,747.0 - 
84 Монгол чех металл ХХК 165,676.0 163,481.0 2,195.0 19,202.9 21,397.9 184,878.9 184,878.9 - 
85 Монгол-Алт ХХК 130,672.0 - 130,672.0 (85,322.6) 45,349.4 45,349.4 45,349.4 - 

86 Монголиа девелопмент 
ресорсес ХХК 132,219.3 - 132,219.3 6,921.1 139,140.4 139,140.4 139,140.4 - 

87 Монголросцветмет ХХК 9,545,560.0 9,453,007.7 92,552.3 205,479.0 298,031.3 9,751,039.0 9,751,039.0 - 
88 Мондулаан трейд ХХК 1,861,445.9 1,608,592.0 252,853.9 (179,010.7) 73,843.2 1,682,435.2 1,682,435.2 - 
89 Монрос пром Уголь ХХК 188,664.0 - 188,664.0 - 188,664.0 188,664.0 188,664.0 - 
90 МОЭНКО ХХК 3,667,789.0 - 3,667,789.0 (591,483.0) 3,076,306.0 3,076,306.0 3,076,306.0 - 
91 Ноён гари ХХК 116,564.0 104,697.1 11,866.9 24,534.1 36,401.0 141,098.1 141,098.1 - 
92 Нордвинд ХХК 109,711.0 97,559.2 12,151.8 42,104.2 54,256.0 151,815.2 151,815.2 - 
93 Нуклер Энержи ХХК 259,669.0 - 259,669.0 292.0 259,961.0 259,961.0 259,961.0 - 
94 Одод ХХК 225,618.0 - 225,618.0 14,939.2 240,557.2 240,557.2 240,557.2 - 
95 Ододгоулд ХХК 1,458,244.1 - 1,458,244.1 (24,250.6) 1,433,993.5 1,433,993.5 1,433,993.5 - 
96 Олон овоот гоулд ХХК 4,389,747.0 - 4,389,747.0 (151,796.6) 4,237,950.4 4,237,950.4 4,237,950.4 - 
97 ОНТРЭ ХХК 1,542,554.0 - 1,542,554.0 410.5 1,542,964.5 1,542,964.5 1,542,964.5 - 
98 Очир төв ХХК - 601,063.1 (601,063.1) 1,207,777.1 606,714.0 1,207,777.1 1,207,777.1 - 
99 Петро Матад ХХК 333,046.0 401,824.7 (68,778.7) 27,339.8 (41,438.9) 360,385.8 360,385.8 - 
100 Петрочайна дачин тамсаг ХХК 40,395,788.0 39,077,925.1 1,317,862.9 390,357.4 1,708,220.3 40,786,145.4 40,786,145.4 - 

101 Пибоди винсвэй ресорсез ХХК 1,316,075.0 31,248.8 1,284,826.2 (46,867.1) 1,240,359.2 1,269,208.0 1,271,608.0 (2,400.0) 

102 Сансарын геологи хайгуул ХХК - 1,009,458.5 (1,009,458.5) 1,003,204.6 (6,253.9) 1,003,204.6 1,003,204.6 - 
103 Саус гоби сэндс ХХК 7,726,323.0 15,195,195.6 (7,468,872.6) 6,184,489.3 (1,284,143.3) 13,910,812.3 13,911,052.3 (240.0) 

104 Сентеррагоулд монголиа ХХК 715,083.0 736,419.1 (21,336.1) (18,709.4) (40,045.5) 696,373.6 696,373.6 - 

105 Таац мєрєн ХХК 318,949.8 327,197.0 (8,247.2) (1,549.6) (9,796.8) 317,400.2 317,400.2 - 
106 Тавантолгой ХХК 58,460,112.0 57,211,645.3 1,248,466.7 6,899,673.4 8,148,140.1 65,359,785.4 65,359,785.4 - 
107 Тефис Майнинг ХХК 935,330.0 980,227.9 (44,897.9) 64,874.8 21,276.9 1,000,204.8 1,001,504.8 (1,300.0) 
108 Ти Ар Ай Эм Эм ХХК 109,839.8 - 109,839.8 (12,124.0) 97,715.8 97,715.8 97,715.8 - 
109 Тїмэн-Анд ХХК 131,546.0 - 131,546.0 (17,197.5) 114,348.5 114,348.5 114,348.5 - 
110 Тундер клап ХХК 166,725.0 - 166,725.0 2,061.0 168,786.0 168,786.0 168,786.0 - 
111 Тунсинь ХХК 1,320,748.0 1,223,467.0 97,281.0 117,038.5 214,319.5 1,437,786.5 1,437,786.5 - 
112 Урт Хошуу ХХК 142,954.0 - 142,954.0 8,239.1 151,193.1 151,193.1 151,193.1 - 
113 Уянган ХХК 176,133.0 - 176,133.0 8,336.0 184,469.0 184,469.0 184,469.0 - 
114 Хан шижир ХХК 350,525.0 345,000.1 5,524.9 10,897.2 16,422.1 361,422.2 361,422.2 - 
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Хавсралт Г-/Б/Шийдэгдээгүй зөрүүнүүд /компаниар/ 

д/д Компанийн нэр 
 Анхны нэгтгэл   Анхны 

нэгтгэлийн зөрүү  
 Тохируулга   Тохируулсны дараах урсгал  Шийдэгдээгүй 

үлдсэн зөрүү  ЗГ   Компани   ЗГ   Компани   ЗГ   Компани  
115 Хангад-Эксплорэйшн ХХК 846,596.0 12,198.6 834,397.4 7,004.7 841,402.1 853,600.7 853,600.7 - 
116 Хар тарвагатай ХХК 107,060.0 - 107,060.0 15,687.0 122,747.0 122,747.0 122,747.0 - 
117 Хїдэр-Эрдэнэ ХХК 100,932.0 

 
100,932.0 (11,757.0) 89,175.0 89,175.0 89,175.0 - 

118 ХОТУ ХХК 219,133.0 212,476.5 6,656.5 298.1 6,954.6 219,431.1 219,431.1 - 
119 Хотын зам ХХК 127,768.0 - 127,768.0 - 127,768.0 127,768.0 127,768.0 - 
120 Хөөсгөл ХХК - 103,216.0 (103,216.0) 76,279.7 (26,936.3) 76,279.7 76,279.7 - 
121 Хуади куонеэ ХХК 327,694.0 - 327,694.0 (8,337.9) 319,356.1 319,356.1 319,356.1 - 
122 Хунан жинлэн ХХК 254,588.0 314,312.0 (59,724.0) 56,499.0 (3,225.1) 311,087.0 311,087 - 
123 Хүннү ресорсиз ХХК - 264,124.5 (264,124.5) 71,785.0 (192,339.5) 71,785.0 71,785.0 - 
124 Хурай ХХК 499,909.0 499,608.4 300.6 19,360.2 19,660.8 519,269.2 519,269.2 - 
125 Цайрт минерал ХХК 34,084,240.0 28,063,838.5 6,020,401.5 349,302.4 6,369,703.9 34,433,542.4 34,433,542.4 - 
126 Чамин-Алт ХХК 166,082.0 - 166,082.0 (5,016.0) 161,066.0 161,066.0 161,066.0 - 

127 Чинхуа мак нарийн сухайт 
ХХК 9,953,118.0 10,908,845.6 (955,727.6) 588,844.1 (366,883.5) 10,541,962.1 10,541,962.1 - 

128 Шанлун ХХК 573,110.0 568,292.1 4,817.9 (5,980.5) (562.6) 567,129.5 567,729.5 (600.0) 
129 Шар нарст ХХК 110,634.0 - 110,634.0 3,890.5 114,524.5 114,524.5 114,524.5 - 
130 Шарын гол ХК 1,536,737.0 2,452,011.8 (915,274.8) 112,607.6 (802,667.2) 1,649,344.6 1,649,344.6 - 
131 Шейман ХХК 266,586.9 538,973.8 (272,386.9) 140,164.7 (132,222.2) 406,751.6 406,751.6 - 
132 Шивээ-Овоо ХК 2,823,269.0 2,789,401.1 33,867.9 (190,289.6) (156,421.7) 2,632,979.4 2,632,979.4 - 
133 Шижир талст ХХК 897,605.4 715,854.7 181,750.7 (19,296.2) 162,454.5 878,309.2 878,309.2 - 
134 Шижир-алт ХХК 5,078,465.0 - 5,078,465.0 (86,395.9) 4,992,069.1 4,992,069.1 4,992,069.1 - 
135 Шинь Шинь ХХК 2,332,782.0 2,322,317.1 10,464.9 29,014.6 39,479.5 2,361,796.6 2,361,796.6 - 
136 Эм Өү Өү Ай Си Өү ХХК 1,011,049.3 - 1,011,049.3 - 1,011,049.3 1,011,049.3 1,011,049.3 - 
137 Эм Си Эс холдинг ХХК 1,426,062.5 218,699.0 1,207,363.5 - 1,207,363.5 1,426,062.5 1,426,062.5 - 
138 Эмээлт майнз ХХК 302,486.0 171,311.8 131,174.2 14,567.2 145,741.4 317,053.2 317,053.2 - 
139 Эн Пи Ай ХХК 311,749.0 309,559.6 2,189.4 6,571.4 8,760.8 318,320.4 318,320.4 - 
140 Энгїй тал ХХК 133,818.0 - 133,818.0 924.2 134,742.2 134,742.2 134,742.2 - 
141 Энержи ресурс ХХК 31,466,275.0 37,369,200.0 (5,902,925.0) 8,971,969.8 3,069,044.8 40,438,244.8 40,438,244.8 - 
142 Эрвэн хїдэр ХХК 166,700.6 87,382.5 79,318.1 (46,897.0) 32,421.1 119,803.6 119,803.6 - 
143 Эрдэнэ жас ХХК 274,514.6 - 274,514.6 31,773.6 306,428.2 306,288.2 306,428.2 (140.0) 
144 Эрдэнэс МГЛ ХХК 12,411,927.1 - 12,411,927.1 (13,312.5) 12,398,614.6 12,398,614.6 12,398,614.6 - 
145 Эрдэнэт їйлдвэр ХХК 608,430,610.0 658,654,811.4 (50,224,201.4) 46,439,043.5 (3,785,158.0) 654,869,653.5 654,869,653.5 - 
146 Эрдэс холдинг ХХК 710,546.0 772,823.7 (62,277.7) 60,302.6 (1,975.1) 770,848.5 770,848.5 - 
147 Эринговь ХХК 94,164.0 - 94,164.0 1,750.0 95,914.0 95,914.1 95,914.0 - 
148 Эрэл ХХК 1,017,462.0 1,472,357.6 (454,895.6) 25,258.9 (429,636.8) 1,042,720.5 1,042,720.5 - 
149 Эс Би Эф ХХК 146,278.0 133,544.0 12,734.0 (7,754.0) 4,980.0 138,524.5 138,524.4 - 
150 Юниверсал коппер ХХК 243,445.9 - 243,445.9 2,000.0 245,445.9 245,445.9 245,445.9 - 

  Дүн 1,124,932,294.9 1,113,799,094.8 11,133,200.1 150,762,143.5 161,895,700.4 1,275,694,438.4 1,275,694,795.1 (356.7) 
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Хавсралт Д-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн тохируулгууд (2) компаниар – I. OҮИТБС-ын тайлан 

 

д/д Компанийн нэр Олборлож буй 
бүтээгдэхүүн д/д Компанийн нэр Олборлож буй 

бүтээгдэхүүн 

Д-1 Агит хангай ХХК алтны шороон орд Д-42 Говьгео ХХК Хайгуул 

Д-2 Агм майнинг ХХК Хайгуул  Д-43 Голден крос ХХК Хайгуул 

Д-3 Адамас майнинг ХХК Хайгуул  Д-44 Голден погада ХХК төмөр 
Д-4 Адамас маунтин ХХК Хайгуул  Д-45 Гурван тєхєм ХХК алт 
Д-5 Адил-оч ХХК хайлуур жонш Д-46 Дацан трейд ХХК алт 

Д-6 Адуунчулуун ХК Нүүрс Д-47 Ди Кю И интернейшнл Монгол ХХК Туслан гүйцэтгэгч 

Д-7 Азиа гоулд монголиа 
ХХК 

Хайгуул  Д-48 Дон Шен Газрын Тос ХХК Газрын тос 

Д-8 
Айвенхоу майнз 
Монголия инк /Оюу 
толгой/ ХХК  

Алт, зэс Д-49 Дун юан ХХК Алт 

Д-9 Алтайн хїдэр ХХК төмөр Д-50 Дун-Эрдэнэ ХХК алт 
Д-10 Алтан дорнод монгол 

ХХК 
алт  Д-51 Єрмєн-Уул ХХК Алт  

Д-11 Амин цэцэг ХХК Жонш Д-52 Жамп-Алт ХХК алт 
Д-12 Андын илч ХХК Хүрэн нүүрс Д-53 Тэн Хун ХХК Алт  
Д-13 Андын тэмүүлэл ХХК алт  Д-54 Жи Кэй Эм Кэй ХХК алт 

Д-14 Анхай-Интернейшнл 
ХХК 

төмрийн худрийн 
баяжмал Д-55 Жи энд Юу Голд ХХК Алт  

Д-15 АУМ ХХК алт Д-56 Жотойн бажууна ХХК алт 
Д-16 АФК ТАВТ ХХК Алт Д-57 Заамарын Их Алт ХХК алт 

Д-17 Багануур ХК Б1-маркийн хүрэн 
нүүрс 

Д-58 Зараяа холдингс ХХК Хайгуул 

Д-18 Бага таян ХХК Алт Д-59 ЗБАА ХХК Хайгуул  
Д-19 Баян айраг 

эксплорэйшн ХХК 
Алт, зэс Д-60 Зїрийн булан ХХК Алт 

Д-20 Баян-Эрч ХХК 
молибедины 

баяжмал Д-61 Зон хэн юу тиан ХХК Хайгуул /Газрын тос/ 

Д-21 Бїїргэнт ХХК алт Д-62 И Эй Эм хөх адар ХХК Цул сульфид 
Д-22 Болд тємєр ерєє гол 

ХХК 
Төмрийн хүдэр Д-63 Илтгоулд ХХК алт 

Д-23 Бороо гоулд ХХК Алт Д-64 Их монгол майнинг ХХК Хайгуул /Алт, зэс, нүүрс, 
холимон металл/ 

Д-24 Брэйв харт ресорсиз 
ХХК 

Хайгуул Д-65 Их тохойрол ХХК Шороон орд 

Д-25 Буд-Инвест ХХК алт Д-66 Їїрт гоулд ХХК Алтны шороон орд 

Д-26 Булган гангат ХХК алт Д-67 Капкорп ХХК Хайгуул /Газрын тос/ 
Д-27 Бумбат ХХК Алт Д-68 Кевин-Инвест ХХК Олборлох биш 
Д-28 Бумбат ресорсес ХХК хайгуул Д-69 Кожеговь ХХК Хайгуул 

Д-29 Бэрх ресорсиз ХХК хайгуул, өрөмдлөгө Д-70 Коммод ХХК Хайлуур жонш 

Д-30 Бэрх-Уул ХХК Алт, Нүүрс Д-71 Кью Жи Экс монгол ХХК Хайгуул 
Д-31 Бэрэн Групп ХХК Төмрийн худэр Д-72 Лон шэнда ХХК Х лиценз 
Д-32 Бэрэн майнинг ХХК Төмрийн худэр Д-73 МГМК ХХК Төмрийн хүдэр 

Д-33 Вестерн Простектор 
Монголиа ХХК уран Д-74 МЕС ХХК Төмрийн хүдэр 

Д-34 Гаррисон-Азия ХХК Алт  Д-75 Могойн Гол ХХК Нүүрс 
Д-35 Гацуурт ХХК Алт Д-76 Могол интэрнэшнл ХХК Алт 
Д-36 Геосан ХХК хайгуул Д-77 Мон ажнай ХХК Нүүрс  

Д-37 Гео-Эрэл ХХК алт Д-78 Мон полимет ХХК Тосонгийн гольдриолын 
шороон орд 

Д-38 Гїн Билэг Трейд ХХК алт  Д-79 Монгол   руд пром ХХК Хайлуур жонш 
Д-39 Гоби Коул энд Энержи 

ХХК 
Нүүрс Д-80 Монгол Алт Мак ХХК Нүүрс 

Д-40 Гоби Энержи партнерс 
ХХК Хайгуул /Газрын тос/ Д-81 Монгол болгар гео ХХК Алт 

Д-41 Говиекс монголиа ХХК Геофизикийн 
үйлчилгээ үзүүлдэг  Д-82 Монгол газар ХХК 

Тус компани одоогоор 
аливаа уурхай орд 
ашиглаагүй болно 
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д/д Компанийн нэр Олборлож буй 
бүтээгдэхүүн д/д Компанийн нэр Олборлож буй 

бүтээгдэхүүн 

Д-83 Монгол цамхаг ХХК 
одоо ашиглаж 

байгаа орд уурхай 
байхгүй байна 

Д-117 Хїдэр-Эрдэнэ ХХК Уул уурхайн үйл 
ажиллагаа эрхэлдэггүй 

Д-84 Монгол чех металл 
ХХК 

Хайлуур жонш Д-118 ХОТУ ХХК Алт 

Д-85 Монгол-Алт ХХК Алт  Д-119 Хотын зам ХХК Уул уурхайн үйл 
ажиллагаа эрхэлдэггүй 

Д-86 
Монголиа 
девелопмент ресорсес 
ХХК 

Уул уурхайн үйл 
ажиллагаа 
эрхэлдэггүй 

Д-120 Хөөсгөл ХХК Алтны шороон орд 

Д-87 
Монголросцветмет 
ХХК Алт, хайлуур жонш Д-121 Хуади куонеэ ХХК Хайгуул 

Д-88 Мондулаан трейд ХХК Алтны шороон орд Д-122 Хунан жинлэн ХХК Алт 
Д-89 Монрос пром Уголь 

ХХК 
Хайгуул Д-123 Хүннү ресорсиз ХХК Нүүрс 

Д-90 МОЭНКО ХХК Нүүрс Д-124 Хурай ХХК Алт 
Д-91 Ноён гари ХХК Алт Д-125 Цайрт минерал ХХК Цайр  
Д-92 Нордвинд ХХК Жонш Д-126 Чамин-Алт ХХК Алт 

Д-93 Нуклер Энержи ХХК Уран-цуцлагдсан Д-127 Чинхуа мак нарийн сухайт ХХК Нүүрс 

Д-94 Одод ХХК 
Олборлох үйл 

ажиллагаа 
явуулдаггүй 

Д-128 Шанлун ХХК Цайр, хар тугалга 

Д-95 Ододгоулд ХХК Алт Д-129 Шар нарст ХХК Алт 
Д-96 Олон овоот гоулд ХХК Алт Д-130 Шарын гол ХК Нүүрс 
Д-97 ОНТРЭ ХХК Алт, зэс Д-131 Шейман ХХК Хайгуул /Газрын тос/ 
Д-98 Очир төв ХХК Хайрга Д-132 Шивээ-Овоо ХК Хүрэн нүүрс 
Д-99 Петро Матад ХХК Хайгуул /Газрын тос/ Д-133 Шижир талст ХХК Алт 
Д-100 Петрочайна дачин 

тамсаг ХХК 
Газрын тос Д-134 Шижир-алт ХХК Алт    

Д-101 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 

Чулуун нүүрс Д-135 Шинь Шинь ХХК Полиметалл 
Д-102 Сансарын геологи 

хайгуул ХХК 
Хайгуул /Газрын тос/ Д-136 Эм Өү Өү Ай Си Өү ХХК Хайгуул 

Д-103 Саус гоби сэндс ХХК Нүүрс Д-137 Эм Си Эс холдинг ХХК Хайгуул /Газрын тос/ 
Д-104 Сентеррагоулд 

монголиа ХХК 
Алт Д-138 Эмээлт майнз ХХК Уран /хайгуул/ 

Д-105 Таац мєрєн ХХК Алт Д-139 Эн Пи Ай ХХК Хайгуул /Газрын тос/ 
Д-106 Тавантолгой ХХК Чулуун нүүрс Д-140 Энгїй тал ХХК Нүүрс 
Д-107 Тефис Майнинг ХХК Хайгуул Д-141 Энержи ресурс ХХК Нүүрс 
Д-108 Ти Ар Ай Эм Эм ХХК Зэс Д-142 Эрвэн хїдэр ХХК Төмрийн хүдэр 

Д-109 Тїмэн-Анд ХХК Барилгын төрөл Д-143 Эрдэнэ жас ХХК Хайгуул /зэс, алт/ 

Д-110 Тундер клап ХХК Хайгуул Д-144 Эрдэнэс МГЛ ХХК Нүүрс 

Д-111 Тунсинь ХХК  Төмрийн хүдэр Д-145 Эрдэнэт їйлдвэр ХХК Зэс, молибдены 
баяжмал 

Д-112 Урт Хошуу ХХК Алт Д-146 Эрдэс холдинг ХХК Төмрийн хүдэр 
Д-113 Уянган ХХК Алт Д-147 Эринговь ХХК Төмрийн хүдэр 
Д-114 Хан шижир ХХК Алт  Д-148 Эрэл ХХК Алт  
Д-115 Хангад-Эксплорэйшн 

ХХК 
Нүүрс Д-149 Эс Би Эф ХХК Алт 

Д-116 Хар тарвагатай ХХК Нүүрс Д-150 Юниверсал коппер ХХК Хайгуул /Зэс, өнгөт 
металл/ 

 
 
 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-1. "Агит хангай" ХХК 

№ 

2597977 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  115,459.0 - 115,459.0 8,918.0 124,377.0 124,377.0 124,377.0 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 110,942.0 - 110,942.0 12,076.0 123,018.0 123,018.0 123,018.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   17,259.0 

 
17,259.0 

 
17,259.0 17,259.0 17,259.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 

нэмэлт төлбөр  
10,693.0 

 
10,693.0 

 
10,693.0 10,693.0 10,693.0 - 2 

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

23,978.0 
 

23,978.0 12,076.0 36,054.0 36,054.0 36,054.0 - 3 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  50,007.0 
 

50,007.0 
 

50,007.0 50,007.0 50,007.0 - 4 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

9,005.0 
 

9,005.0 
 

9,005.0 9,005.0 9,005.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -  
1.2.1 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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Д-1. "Агит хангай" ХХК 

№ 

2597977 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 50.0 50.0 50.0 50.0 -  

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ    -   - - -  

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 50.0 50.0 50.0 50.0 - 6 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

1.6 Бусад  4,517.0 - 4,517.0 (3,208.0) 1,309.0 1,309.0 1,309.0 -  
1.6.1  Торгууль  4,517.0 

 
4,517.0 (3,208.0) 1,309.0 1,309.0 1,309.0 - 7 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  - - - 11,570.0 11,570.0 11,570.0 11,570.0 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - - - - - - - -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - 11,570.0 11,570.0 11,570.0 11,570.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 1,570.0 1,570.0 1,570.0 1,570.0 - 8 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 - 9 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
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Д-1. "Агит хангай" ХХК 

№ 

2597977 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - -     -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн    -   - - -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - -     - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -     -  
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
   Нийт дүн  115,459.0 - 115,459.0 20,488.0 135,947.0 135,947.0 135,947.0 -  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                         -   

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 
                        -   

Цэвэр зөрүү 
          

-   
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-1. “Агит хангай” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Агит хангай” ХХК нь Өвөрхангай аймгийн Уянга суманд Ар-Өлт нэртэй уурхайд алт олборлох үйл ажиллагаа 
явуулдаг. Компани нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн.  

2.  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул  тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

3.  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. “Агит хангай” ХХК-ий төлбөрийг “Энгүй тал” ХХК-ийн нэрээр төлсөн нь ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул ЗГ талд нэмж тохируулав.  

4.  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

5.  Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

6. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны нэгтгэлдээ тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулсан. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүй нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул  тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

7. Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар тусгасныг хасч тохируулав. 

8. Газрын төлбөр 
Тус компани Өвөрхангай аймгийн Уянга суманд газрын төлбөр 1,570 мянган төгрөг төлсөн гэж  дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад Өвөрхангай аймгийн ЗДТГазарт албан бичиг хүргүүлсэн. Тус 
аймгийн ЗДТГ-аас газрын төлбөр 1,570 мянган төгрөг хүлээн авсан тухайгаа хариу ирүүлсэний дагуу 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

9. Ус, рашаан ашигласны төлбөр            
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөрийг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын ЗДТГ-т албан бичиг хүгүүлсэн.Тус компани Өвөрхангай аймгийн Уянга 
суманд усны төлбөр 10,000 мянган төгрөг төлсөн гэж дэлгэрэнгүй мэдээлэл ирүүлсэн. Тус сумын ЗДТГ-аас 
10,000 мянган төгрөгийн төлбөр хүлээн авсан тухайгаа хариу ирүүлсэний дагуу тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 20-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 01-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Тус компанийн хандив, газрын 
төлбөр дээр зөрүү үүссэн учир нягтлан бодогчтой дахин дахин холбогдон шаардлагатай АШБаримтыг хувилж 
авсан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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№ 

5176727 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  271,851.0 - 271,851.0 15,950.8 287,801.8 287,801.8 287,801.8 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 267,539.0 - 267,539.0 - 267,539.0 267,539.0 267,539.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   11,436.0 

 
11,436.0 

 
11,436.0 11,436.0 11,436.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    -   - - -  

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

205,615.0 
 

205,615.0 
 

205,615.0 205,615.0 205,615.0 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

50,488.0 
 

50,488.0 
 

50,488.0 50,488.0 50,488.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  4,312.0 - 4,312.0 12,536.0 16,848.0 16,848.0 16,848.0 - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  4,312.0  4,312.0 12,536.0 16,848.0 16,848.0 16,848.0 - 4 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

115 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-2. "Агм майнинг" ХХК 

№ 

5176727 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 3,414.8 3,414.8 3,414.8 3,414.8 -  

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ    -   - - -  

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 2,990.8 2,990.8 2,990.8 2,990.8 - 5 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    - 424.0 424.0 424.0 424.0 - 5 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль    -   - - -  
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  30,830.5 - 30,830.5 (29,209.1) 1,621.4 1,621.4 1,621.4 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  29,804.3 - 29,804.3 (29,209.1) 595.2 595.2 595.2 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  595.2  595.2  595.2 595.2 595.2 - 6 

2.1.3  Áóñàä  29,209.1 
 

29,209.1 (29,209.1) 
 

- - - 7 

 2.2 Төлбөр  1,026.2 - 1,026.2 - 1,026.2 1,026.2 1,026.2 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  144.2 
 

144.2 
 

144.2 144.2 144.2 - 8 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  882.0 
 

882.0 
 

882.0 882.0 882.0 - 9 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
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5176727 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
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Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  1,118.0 - 1,118.0 100.0 1,218.0 1,218.0 1,218.0 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    -   - - -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  1,118.0 - 1,118.0 100.0 1,218.0 1,218.0 1,218.0 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  1,118.0  1,118.0 100.0 1,218.0 1,218.0 1,218.0 - 10 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  303,799.5 - 303,799.5 (13,158.3) 290,641.2 290,641.2 290,641.2 - 

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                                             - 
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их                          - 
Цэвэр зөрүү                                                                                                                          - 
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Товч танилцуулга                       
“Агм майнинг” ХХК нь Өмнөговь аймгийн Гурван тэс суманд хайгуулын үйл ажиллагаа явуулдаг.                       
Компани нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй.                            
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү        
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

3. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү     үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

4. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
ЗГ анхны нэгтгэлдээ ХХҮГ-т төлсөн төлбөрийг нэгтгээд орон нутагт төлсөн төлбөр нэгтгээгүй байсныг нэгтгэл 
тайлангийн явцад Өмнөговь аймгийн Гурван тэс сумын ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж, тус сумаас хариу 
ирүүлсэний дагуу тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж 
өгөөгүйн улмаас нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн 
тул  тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

5. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны нэгтгэлдээ тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ, ХХҮГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэж тохируулсан. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүй нэгтгэл тайлангийн явцад 
2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул  тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 

6. Автотээвэрийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү     үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

7. Бусад албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа ХХОАТ-г тусгасан нь энэ нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн урсгал учраас хасч, 
тохируулав 

8.  Газрын төлбөр                      
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

9.   Ус, рашаан ашигласны төлбөр               
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

10.   Төрийн байгууллагад үзүүлсэн дэмжлэг 
Суманд үзүүлсэн мөнгөн хандив, дэмжлэг:  
ЗГ анхны нэгтгэлдээ дутуу тусгасан байсныг нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нэмж 
тусгаснаар тохируулсан. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү 
үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.                                                                                         
Òîäðóóëãà:                         
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 21-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дүгээр сарын 31-ны өдөр иð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учраас нягтлан 
бодогчтой дахин холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð: Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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№ 

2672146 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  167,843.0 - 167,843.0 106,569.2 274,412.2 274,412.2 274,412.2 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 165,485.0 - 165,485.0 82,673.2 248,158.2 248,158.2 248,158.2 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   34,807.0  34,807.0  34,807.0 34,807.0 34,807.0 - 1 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                

  
- 

  
- - - 

 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 

нэмэлт төлбөр    
- 

  
- - - 

 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                114,601.0  114,601.0 82,673.2 197,274.2 197,274.2 197,274.2 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 16,077.0  16,077.0  16,077.0 16,077.0 16,077.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -  

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
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№ 

2672146 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  7.0 - 7.0 26,247.0 26,254.0 26,254.0 26,254.0 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  7.0 
 

7.0 (7.0) 
 

- - - 4 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    - 26,254.0 26,254.0 26,254.0 26,254.0 - 5 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  

                               
-    

                        
-    

                    
-    

                      -    
  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  2,351.0 - 2,351.0 (2,351.0) - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  2,351.0 
 

2,351.0 (2,351.0) 
 

- - - 6 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  69.0 - 69.0 - 69.0 69.0 69.0 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  69.0 - 69.0 - 69.0 69.0 69.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

69.0 
 

69.0 
 

69.0 69.0 69.0 - 7 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - - - - - -  
2.2.1  Газрын төлбөр    -   - - -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  
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№ 

2672146 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  167,912.0 - 167,912.0 106,569.2 274,481.2 274,481.2 274,481.2 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                         - 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү - 
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Д-3. “Адамас майнинг” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Адамас майнинг” ХХК нь Японы санхүүгийн төлөвлөлт, эрэл судалгааны компанийн охин компани бөгөөд төрөл 
бүрийн ашигт малтмалын хайгуул болон ашиглалтын 50 гаруй тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг.  
Компани нь нийслэлийн Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

 
2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 

ЗГ анхны нэгтгэлдээ ЦЭГ-т төлсөн лицензийн төлбөрийг тусгаагүй байсан нь нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдож ЗГ талд нэмж тохируулав. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд 
гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

 
3. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

4. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
ЗГ анхны нэгтгэлдээ андуурч 7.0 мянган төгрөг тусгасныг хасч тохируулав. 
 

5. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу 
тохируулав. 
 

6. Торгууль 
ЗГ анхны нэгтгэлдээ иргэдээс суутгасан татварыг андуурч тусгасныг хасч тохируулав. 
 

7. Автотээвэрийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

Òîäðóóëãà: 
 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 17-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учираас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-4. "Адамас маунтин" ХХК 

№ 

5106508 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагы

н дүн 
/УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  300,901.0 - 300,901.0 13,412.2 314,313.2 314,313.2 314,313.2 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 300,901.0 - 300,901.0 - 300,901.0 300,901.0 300,901.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   13,083.0 

 
13,083.0 

 
13,083.0 13,083.0 13,083.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  111,956.0  111,956.0  111,956.0 111,956.0 111,956.0 - 2 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    -   - - -  

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí 
òºëáºð                

146,182.0 
 

146,182.0 
 

146,182.0 146,182.0 146,182.0 - 3 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад 
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 

29,680.0 
 

29,680.0 
 

29,680.0 29,680.0 29,680.0 - 4 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -  
1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  

  
- 

  
- - - 

 
1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  
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123 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Д-4. "Адамас маунтин" ХХК 

№ 

5106508 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагы

н дүн 
/УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 13,412.2 13,412.2 13,412.2 13,412.2 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ    -   - - -  
1.3.2 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    -   - - -  

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 13,412.2 13,412.2 13,412.2 13,412.2 - 5 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - -  
1.6.1  Торгууль    -   - - -  
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  11,446.2 - 11,446.2 (11,446.2) - - - -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  11,446.2 - 11,446.2 (11,446.2) - - - -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар    -   - - -  
2.1.3  Áóñàä  11,446.2  11,446.2 (11,446.2)  - - - 6 

 2.2 Төлбөр  - - - - - - - -  
2.2.1  Газрын төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 

төлбөр    
- 

  
- - - 

 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 
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124 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Д-4. "Адамас маунтин" ХХК 

№ 

5106508 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагы

н дүн 
/УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс    -   - - -  
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    -   - - -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  312,347.2 - 312,347.2 1,966.0 314,313.2 314,313.2 314,313.2 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                         -   
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс 
их 

                        
-   

Цэвэр зөрүү 
                        

-   
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Д-4. “Адамас маунтин” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Адамас маунтин” ХХК нь Японы санхүүгийн төлөвлөлт, эрэл судалгааны компанийн охин компани бөгөөд төрөл 
бүрийн ашигт малтмалын хайгуулын үйл ажиллагаа явуулдаг.  
Компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

3. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 

4. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү     үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

5.   Хураамж болон үйлчилгээний хөлс                   
АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүйгээр 
ирүүлж тохируулсан. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

6.   Бусад албан татвар            
ЗГ анхны тайландаа ХХОАТ-г тусгасан нь энэ нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн урсгал учраас хасч, 
тохируулав 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 18-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учираас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-5. "Адил-Оч" ХХК 

№ 

2707969 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  175,910.0 - 175,910.0 204.9 176,114.9 176,114.9 176,114.9 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 168,642.0 - 168,642.0 700.2 169,342.2 169,342.2 169,342.2 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   252.0 

 
252.0 

 
252.0 252.0 252.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                21,949.0 
 

21,949.0 
 

21,949.0 21,949.0 21,949.0 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  46,236.0  46,236.0 (145.0) 46,091.0 46,091.0 46,091.0 - 3 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  67,956.0  67,956.0  67,956.0 67,956.0 67,956.0 - 4 

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                  

- 845.2 845.2 845.2 845.2 - 5 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

32,249.0 
 

32,249.0 
 

32,249.0 32,249.0 32,249.0 - 6 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  
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Д-5. "Адил-Оч" ХХК 

№ 

2707969 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  7,268.0 - 7,268.0 (495.3) 6,772.7 6,772.7 6,772.7 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  7,268.0  7,268.0 (545.3) 6,722.7 6,722.7 6,722.7 - 7 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 50.0 50.0 50.0 50.0 - 8 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  862.0 - 862.0 - 862.0 862.0 862.0 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  24.0 - 24.0 - 24.0 24.0 24.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  24.0 
 

24.0 
 

24.0 24.0 24.0 - 9 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  838.0 - 838.0 - 838.0 838.0 838.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  688.0  688.0  688.0 688.0 688.0 - 10 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  150.0  150.0  150.0 150.0 150.0 - 11 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
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Д-5. "Адил-Оч" ХХК 

№ 

2707969 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  3,000.0 - 3,000.0 - 3,000.0 3,000.0 3,000.0 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  3,000.0 - 3,000.0 - 3,000.0 3,000.0 3,000.0 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  2,000.0 
 

2,000.0 
 

2,000.0 2,000.0 2,000.0 - 12 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  1,000.0  1,000.0  1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 12 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  179,772.0 - 179,772.0 204.9 179,976.9 179,976.9 179,976.9 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага 
(-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                         -   
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс 
их 

                        
-   

Цэвэр зөрүү 
                        

-   
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Д-5. “Адил-Оч” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
“Адил-Оч” ХХК нь Дундговь аймгийн Өлзийт суманд Хөтөл-Ус нэртэй уурхайд хайлуур жонш олборлох үйл ажиллагаа 
явуулдаг. 
Компани Сонгино Хайрхан дүүргийн татварт бүртгэлтэй. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн 
тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  
1.   Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                           

Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

2.   Гаалийн албан татвар                        
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

3.   Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                         
ЗГ анхны нэгтгэлдээ 145.0 мянган төгрөг илүү тусгасныг ЗГ талаас хасч тохируулсан. Компани 2010 оны тайлангаа 
ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

4.   Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр               
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул  тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 

5.   Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                   
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүйгээр ирүүлж тохируулсан. Компани нэгтгэл тайлангийн 
явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулав. 

6.   Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын  шимтгэл                             
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 

7.   Гаалийн үйлчилгээний хураамж                                  
ЗГ анхны нэгтгэлдээ 545.3 мянган төгрөг илүү тусгасныг ЗГ талаас хасч тохируулав. Компани 2010 оны тайлангаа 
ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

8.   Хураамж болон үйлчилгээний хөлс                         
АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүйгээр ирүүлж 
тохируулсан. Компани нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн 
тул тохируулав. 

9.   Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                    
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 

10. Газрын төлбөр                                
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 

11. Ус, рашаан ашигласны төлбөр                        
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

12. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                     
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 

Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                  
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä èëãýýñýí áà 
компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 04-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учираас нягтлан бодогчтой дахин холбогдон 
тодруулга авсан. 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-6. "Адуунчулуун" ХК 

№ 

2011239 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  530,711.0 470,643.3 60,067.7 (22,725.4) 37,342.3 507,985.6 507,985.6 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 493,640.0 470,643.3 22,996.7 11,199.5 34,196.2 504,839.5 504,839.5 - 

 
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   40,298.0 40,298.0 - 

  
40,298.0 40,298.0 - 

 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                11,031.0  11,031.0  11,031.0 11,031.0 11,031.0 - 1 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  235,133.0 211,967.8 23,165.2  23,165.2 235,133.0 235,133.0 - 2 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  67,616.0 78,815.5 (11,199.5) 11,199.5  78,815.5 78,815.5 - 3 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                  -   - - -  

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас 
гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

139,562.0 139,562.0 - 
  

139,562.0 139,562.0 - 
 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð    -   - - -  
1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
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Д-6. "Адуунчулуун" ХК 

№ 

2011239 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  104.0 - 104.0 - 104.0 104.0 104.0 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  104.0 
 

104.0 
 

104.0 104.0 104.0 - 4 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  

  
- 

  
- - - 

 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 

 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

1.6 Бусад  36,967.0 - 36,967.0 (33,924.9) 3,042.1 3,042.1 3,042.1 - 
 

1.6.1  Торгууль  36,967.0 
 

36,967.0 (33,924.9) 3,042.1 3,042.1 3,042.1 - 5 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  13,762.0 14,399.5 (637.5) 637.5 - 14,399.5 14,399.5 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  4,767.0 5,404.5 (637.5) 637.5 - 5,404.5 5,404.5 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  1,974.0 2,611.5 (637.5) 637.5  2,611.5 2,611.5 - 6 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

2,793.0 2,793.0 - 
  

2,793.0 2,793.0 - 
 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  8,995.0 8,995.0 - - - 8,995.0 8,995.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  8,995.0 8,995.0 -   8,995.0 8,995.0 -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
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Д-6. "Адуунчулуун" ХК 

№ 

2011239 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  4,177.0 17,092.4 (12,915.4) 9,965.4 (2,950.0) 14,142.4 14,142.4 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  990.0 - 990.0 - 990.0 990.0 990.0 - 

 
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 

шилжүүлсэн дүн  
990.0 

 
990.0 

 
990.0 990.0 990.0 - 7 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  3,187.0 17,092.4 (13,905.4) 9,965.4 (3,940.0) 13,152.4 13,152.4 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  1,687.0 3,536.9 (1,849.9) 10,965.4 9,115.5 12,652.4 12,652.4 - 8 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  1,500.0 

 
1,500.0 (1,000.0) 500.0 500.0 500.0 - 8 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   13,555.5 (13,555.5) 
 

(13,555.5) - - - 8 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  548,650.0 502,135.2 46,514.8 (12,122.5) 34,392.3 536,527.5 536,527.5 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, 
бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                         -   
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан 
дүнгээс их 

                        
-   

Цэвэр зөрүү 
                        

-   
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Д-6. “Адуунчулуун” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Адуунчулуун” ХК нь Дорнод аймгийн Баянтүмэн суманд  нүүрс олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг. “Адуунчулуун” 
ХК нь Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                      
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
1.   Гаалийн албан татвар                        

Компани 2010 оны тайландаа уг татварыг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад уг татварыг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

2.   Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                              
Компани 2010 оны тайландаа гаалийн НӨАТ-г тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад уг татварыг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

3.   Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр                    
ЗГ анхны нэгтгэлдээ дутуу тусгасан байна. Компаний дэлгэрэнгүй ирүүлсэн мэдээллээс үүссэн зөрүүг 
арилгахаар ҮТЕГазарт хандахад ҮТЕГазрын программаас хөрвөхдөө 2 удаагийн төлөлт орхигдсанаас дутуу 
тусгасан нь нотлогдож тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.   

4.   Гаалийн үйлчилгээний хураамж                                    
Компани 2010 оны тайландаа уг хураамжийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад уг хураамжийг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 

5.   Торгууль              
ЗГ анхны тайландаа иргэдээс суутгасан татвар, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр, бууны 
татвар тусгасныг хасч тохируулав. Компани  2010 оны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны зөрүү 
үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэв.  

6.   Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар                        
ЗГ анхны нэгтгэлдээ дутуу тусгасан байна. Компаний дэлгэрэнгүй ирүүлсэн мэдээллээс үүссэн зөрүүг 
арилгахаар ҮТЕГазарт хандахад Дорнодын татварын алба уг татварыг суутгагчийн хувь хүнээс суутгасан 
татварын төрлөөр бүртгэснээс дутуу тусгасан нь нотлогдож тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.   

7.  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал                                
Компани 2010 оны тайландаа уг дүнг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг 
дүнгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл гаргаж ирүүлсэн тул тохируулав. 

8. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг                                                                                                    
Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                     
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Дорнод аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж, тус 
аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.                                                                                 
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                     
ЗГ анхны тайландаа хандивын ангиллыг буруу илэрхийлж тайлагнасан тул энэ ангиллаас хасч аймагт 
үзүүлсэн хандив, дэмжлэг дээр нэмж залруулж, зөрүүг шийдвэрлэсэн.                                                                               
Бусад байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг                                   
Компани анхны тайландаа хандивын ангиллыг буруу илэрхийлж тайлагнасан тул энэ ангиллаас хасч аймагт 
үзүүлсэн хандив, дэмжлэг дээр нэмж залруулж, зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                             
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 20-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учираас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан.                                                                                                          
Õóðààíãóé òàéëáàð:                                                                                                                                                
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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№ 

2678179 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  460,091.0 - 460,091.0 22,574.3 482,665.3 482,665.3 482,665.3 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 457,472.0 - 457,472.0 5,026.7 462,498.7 462,498.7 462,498.7 - 

 
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   173,146.0 

 
173,146.0 738.7 173,884.7 173,884.7 173,884.7 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 

төлбөр    
- 

  
- - - 

 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                233,539.0  233,539.0 4,288.0 237,827.0 237,827.0 237,827.0 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас 
гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

50,787.0 
 

50,787.0 
 

50,787.0 50,787.0 50,787.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  2,619.0 - 2,619.0 (27.0) 2,592.0 2,592.0 2,592.0 -  
1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 

òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  2,619.0  2,619.0 (27.0) 2,592.0 2,592.0 2,592.0 - 4 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт 
эхэлсэний урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний 
шимтгэл    -   - - -  
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Д-7. "Азиа гоулд монголиа" ХХК 

№ 

2678179 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 17,574.6 17,574.6 17,574.6 17,574.6 -  
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ    -   - - -  
1.3.2 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    - 17,548.0 17,548.0 17,548.0 17,548.0 - 5 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж    - 26.6 26.6 26.6 26.6 - 5 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  

  
- 

  
- - - 

 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  
1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн 

газарт ногдох газрын тосны орлого    
- 

  
- - - 

 
1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  - - - - - - - -  
1.6.1  Торгууль    -   - - -  
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  183.0 - 183.0 - 183.0 183.0 183.0 -  
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  183.0 - 183.0 - 183.0 183.0 183.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 

албан татвар  183.0  183.0  183.0 183.0 183.0 - 6 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - - - - - -  
2.2.1  Газрын төлбөр    -   - - -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 

ашигласны төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð    -   - - -  

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  
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Д-7. "Азиа гоулд монголиа" ХХК 

№ 

2678179 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс    -   - - -  
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 

дансанд шилжүүлсэн дүн    -   - - -  
 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - -  
3.2.1 Яам, 

агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  460,274.0 - 460,274.0 22,574.3 482,848.3 482,848.3 482,848.3 -  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                             -                         
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их         - 

                            

Цэвэр зөрүү 
                    

-   
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Д-7. “Азиа гоулд монголиа” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Азиа гоулд монголиа” ХХК нь хайгуулын үйл ажиллагаа явуулдаг. 
Компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1.  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                    
ЗГ анхны нэгтгэлдээ дутуу тусгасан байна. ҮТЕГазар 738.7 мянган төгрөг ХХОАТ гэж бүртгээд дутуу тусгасан 
байна. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү  үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг 
хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

2.   Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                                    
АМГ 4 лицензийн төлбөрийг үйлчилгээний төлбөрт оруулж бүртгэснээс уг төлбөр дутуу тусгасныг ЗГ талд 
нэмж тохируулав. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулав. 

3.   Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын  шимтгэл                                    
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү  үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

4.   Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр                                       
ЗГ анхны нэгтгэлдээ үйлчилгээний хөлсийг тусгасныг хасч тохируулав. Компани 2010 оны тайлангаа 
ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү  үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

5.  Хураамж болон үйлчилгээний хөлс          
ЗГ анхны нэгтгэлдээ тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад ХХҮГ, АМГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэж тохируулав. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

6.   Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                                        
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү  үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдөр  èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учираас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-8. "Айвенхоу майнз монголия инк" ХХК 
 

№ 

2657457 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  34,732,063.6 38,724,451.2 (3,992,387.6) 68,547,872.4 64,555,484.8 103,279,936.0 103,279,936.0 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 33,487,409.6 35,157,083.5 (1,669,673.9) - (1,669,673.9) 33,487,409.6 33,487,409.6 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   813,039.0 813,039.0 - 

  
813,039.0 813,039.0 - 

 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                9,206,973.0 9,750,324.6 (543,351.6)  (543,351.6) 9,206,973.0 9,206,973.0 - 1 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  19,858,404.0 20,993,727.3 (1,135,323.3) 

 
(1,135,323.3) 19,858,404.0 19,858,404.0 - 2 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   9,001.0  9,001.0  9,001.0 9,001.0 9,001.0 - 3 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                272,257.0 272,257.0 -   272,257.0 272,257.0 -  

1.1.8 
 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, 
ашиглалтын дараа газар нөхөн сэргээх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

3,327,735.6 3,327,735.6 - 
  

3,327,735.6 3,327,735.6 - 
 

 1.2 Төлбөр  1,200,189.0 965,991.0 234,198.0 (239,838.0) (5,640.0) 960,351.0 960,351.0 -  

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

1,200,189.0 965,991.0 234,198.0 (239,838.0) (5,640.0) 960,351.0 960,351.0 - 4 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт 
эхэлсэний урамшуулал    -   - - -  
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1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний 
шимтгэл  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  44,465.0 115,996.2 (71,531.2) 70,224.5 (1,306.7) 114,689.5 114,689.5 - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  44,465.0 45,846.7 (1,381.7) 

 
(1,381.7) 44,465.0 44,465.0 - 5 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

101.6 (101.6) 101.6 
 

101.6 101.6 - 6 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   64,482.9 (64,482.9) 64,482.9  64,482.9 64,482.9 - 6 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж   

5,565.0 (5,565.0) 5,640.0 75.0 5,640.0 5,640.0 - 6 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  

  
- 

  
- - - 

 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - 68,368,000.0 68,368,000.0 68,368,000.0 68,368,000.0 - 

 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн 
газарт ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 68,368,000.0 68,368,000.0 68,368,000.0 68,368,000.0 - 7 

 1.6 Бусад  - 2,485,380.5 (2,485,380.5) 349,485.9 (2,135,894.6) 349,485.9 349,485.9 -  
1.6.1  Торгууль  

 
2,485,380.5 (2,485,380.5) 349,485.9 (2,135,894.6) 349,485.9 349,485.9 - 8 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  591,294.0 3,629,562.7 (3,038,268.7) 1,532,257.1 (1,506,011.6) 2,123,551.1 2,123,551.1 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  101,153.0 2,422,346.2 (2,321,193.2) - (2,321,193.2) 101,153.0 101,153.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  84,359.0 84,359.0 - 
  

84,359.0 84,359.0 - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

16,794.0 16,794.0 - 
  

16,794.0 16,794.0 - 
 

2.1.3  Áóñàä   2,321,193.2 (2,321,193.2)  (2,321,193.2) - - - 9 

 2.2 Төлбөр  490,141.0 1,205,598.5 (715,457.5) 715,457.5 - 1,205,598.5 1,205,598.5 -  
2.2.1  Газрын төлбөр  250,002.0 333,659.5 (83,657.5) 83,657.5 

 
333,659.5 333,659.5 - 10 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  13,701.0 13,701.0 - 
  

13,701.0 13,701.0 - 
 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

226,438.0 226,438.0 - 
  

226,438.0 226,438.0 - 
 

2.2.5 
 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð   631,800.0 (631,800.0) 631,800.0  631,800.0 631,800.0 - 11 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
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 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - 1,618.0 (1,618.0) 1,618.0 - 1,618.0 1,618.0 -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
 

1,550.0 (1,550.0) 1,550.0 
 

1,550.0 1,550.0 - 12 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   68.0 (68.0) 68.0  68.0 68.0 - 12 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - 815,181.6 815,181.6 815,181.6 815,181.6 - 

 
2.5.1  Торгууль    - 815,181.6 815,181.6 815,181.6 815,181.6 - 13 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  907,882.0 2,443,924.6 (1,536,042.6) 1,536,042.6 - 2,443,924.6 2,443,924.6 -  

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  6,880.0 6,880.0 - - - 6,880.0 6,880.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  6,880.0 6,880.0 -   6,880.0 6,880.0 -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  901,002.0 2,437,044.6 (1,536,042.6) 1,536,042.6 - 2,437,044.6 2,437,044.6 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   1,672,793.8 (1,672,793.8) 1,672,793.8  1,672,793.8 1,672,793.8 - 14 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг   45,443.7 (45,443.7) 45,443.7  45,443.7 45,443.7 - 14 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  129,418.0 140,207.0 (10,789.0) 10,789.0  140,207.0 140,207.0 - 14 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 14 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  724,334.0 6,263.1 718,070.9 (718,070.9) 
 

6,263.1 6,263.1 - 14 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  47,250.0 516,787.0 (469,537.0) 469,537.0 
 

516,787.0 516,787.0 - 14 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   55,550.0 (55,550.0) 55,550.0  55,550.0 55,550.0 - 14 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  36,231,239.6 44,797,938.5 (8,566,698.9) 71,616,172.1 63,049,473.2 107,847,411.7 107,847,411.7 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                                                - 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 
                        
-    

Цэвэр зөрүү 
                        
-    
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Д-8. “Айвенхоу майнз монголия инк” (Оюу толгой) ХХК 

Товч танилцуулга 
“Айвенхоу майнз монголия инк” (Оюу толгой) ХХК нь 100 хувийн Канадын хөрөнгө оруулалт бүхий компани бөгөөд 
дэлхийн хэмжээнд хамгийн том ордуудын нэг болох Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд алт, зэсийн îðäîä хайгуул хийж 
байна. 
Компани ҮТЕГ-т бүртгэлтэй. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү          
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн 
тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор 
харуулав.  
1. Гаалийн албан татвар 

Компани гаалийн татварт НӨАТ бусад гаальтай холбогдон гарсан үйлчилгээний хөлс зэргийг оруулж тусгасан ба 
уг татварын дүнг нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ч салгаж өгч чадаагүй 
учраас Гаалийн ерөнхий газраас ирсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
  Компани анхны тайландаа худалдан авалтад төлсөн НӨАТ-ыг оруулж тусгасан байна. 

3.  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð  
Компани анхны тайландаа гаальд төлсөн татварт оруулж тусгасан байна. 

4. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа хандивын дүнг оруулж тусгасан байна. 

5. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
Компани анхны тайландаа үйлчилгээний хураамжийн дүнд хувийн тээвэр зуучийн компанид төлсөн дүнгээр илүү 
тусгасан байна. 

6. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайландаа компаниас хүлээн авсан дүнг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ АМГ, ГИХАЭГ, ГХЯ, УБ хотын захирагчийн алба зэрэг байгууллагад үйлчилгээний хөлс төлсөн гэж 
ирүүлсэний дагуу холбогдох байгууллагууд руу албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, зөрүүг тохируулсан.  
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамжийн дүнд ЗГ нь төлбөрийн дүнг тусгасан байна.  

7. Õ¿ëýýí àâàã÷ Çàñãèéí ãàçàðò òºëñºí áóñàä òºëáºð¿¿ä 
ЗГ, компани аль аль нь анхны тайландаа тусгаагүй байсан. Нэгтгэл тайлангийн явцад ЗГ-ын дүнг СЯ-аас авсан. 
Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 68,273,500.0 мянган төгрөгөөр тусгаж өгсөн. 94,500.0 мянган төгрөг нь 
валютын ханшийн зөрүүгээс үүссэн. Энэ урьдчилгаа төлбөр болох 50 сая ам.доллар буюу 68,368,000.0 мянган 
төгрөгийг 2 талд нэмж тохируулсан. 

8. Торгууль 
Компани нь анхны тайландаа НӨАТ-ын буцаалтаас татварын 210007 тоот актын төлбөрийг суутган 
тооцуулахаар Сангийн яаманд хандаж, суутган тооцуулсан дүнг тусгасан байна. Энэ төлбөр нь мөнгөөр 
төлөгдсөн төлбөр биш тул хасч тохируулсан.  
ЗГ анхны тайландаа тус компанийн 21007 тоот татварын актаар тавигдсан торгууль нь маргаантай байгаа 
учраас уг 349,485.9 мянган төгрөгийг татварын бусад гэсэн хэсэгт шивсэн байна.   

9. Бусад албан татвар 
Компани анхны тайландаа нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн урсгал болох ХХОАТ-т төлсөн дүнг тусгасан байна.
  

10. Газрын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа Өмнөговь аймгийн төсөвт төлсөн зам ашигласны төлбөрийг оруулж тусгасан байна. Энэ дүн 
нь нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс тул газрын төлбөрийн дүнгээс хассан. Мөн ЗГ нь 
анхны тайландаа Өмнөговь аймгийн газрын албанд төлсөн төлбөрийг тусгаагүй байна. 

11. Гàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð /орон нутаг/ 
ЗГ анхны тайландаа “Ашигт малтмалын тухай” хуулийн 43-р зүйлийн дагуу Өмнөговь аймгийн төсөвт компаниас 
төлсөн төлбөрийн дүнг тусгаагүй байна. 

12. Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, үйлчилгээний хөлс 
 ЗГ анхны тайландаа Өмнөговь аймгийн төсөвт төлсөн зам ашиглалтын хураамж болон Ханбогд суманд төлсөн 

үйлчилгээний хөлсийг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад холбогдох байгууллагуудаас ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

13. Торгууль /орон нутаг/ 
 Орон нутагт төлсөн төрөл бүрийн торгууль байна. Ханбогд суманд албан томилолтоор очиж ажиллаж сумын 

төсөвт орсон баримтанд үндэслэн залруулсантохируулсан. 
14. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 

Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
ЗГХЭГ, ХХҮГ, Мэргэжлийн сургалт, боловсролын газар зэрэг байгууллагуудад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэгийн дүнг 
тодруулах зорилгоор тус байгууллагуудад албан бичиг илгээснээр тухайн байгууллагууд нь хандив дэмжлэгийн 
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дүнг хүлээн авсан талаар хариу ирүүлсэний дагуу тохируулга хийгдэж, зөрүү шийдвэрлэгдсэн. Мөн Өмнөговь 
аймгийн Гашуун сухайтын гаалийн газар нь нэгтгэл тайлангийн явцад илгээсэн албан бичгийн дагуу хариу 
ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 
Аéìàãò өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ нь анхны нэгтгэлд хандив, дэмжлэгийн дүнг тайлагнаж нэгтгүүлсэн байна. Бага зэргийн 
залруулга нь хандивын зүйл хооронд хийгдсэн болно. 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-ын дэргэдэх малжуулах сан, мал хамгаалах санд үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг байна.  
Суманд өгсөн мөнгөн дэмжлэг: ЗГ анхны тайландаа  Өмнөговь аймгийн Манлай, Ханбогд, Баян-Овоо зэрэг 
сумдын ЗДТГ-т үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэгийн дүнг мөнгөн хандив, дэмжлэг мөрөнд тусгасан байна. Мөнгөн 
болон мөнгөн бус хандив, дэмжлэгийн мөр хооронд зохих тохируулгыг хийсэн.  
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн дэмжлэг: ЗГ анхны тайландаа Өмнөговь аймгийн МХГ-т өгсөн мөнгөн 
дэмжлэгийн дүнг суманд өгсөн мөнгөн дэмжлэг мөрөнд тусгасан байсныг тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä хүргэсэн áà 
компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр дутуу гаргаж ирүүлсэн. Компанид дахин хандаж 
мэдээллийг бүрэн гүйцэд гаргуулж авсан. Мөн ЗГ-ын зарим байгууллага нь тус компаниас хандив, дэмжлэг аваагүй 
гэсэн хариу ирүүлсэний дагуу дахин компанид хандаж өгсөн хандивын холбогдох анхан шатны баримтыг хувилуулж 
авсан. Компанид энэ мэт олон дахин хандахад ямар ч шалтгаан тоочилгүйгээр бүх мэдээллийг шуурхай гаргаж өгч 
байсан. 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-9. Алтайн хүдэр ХХК 

№ 

  Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  4,129,024.0 3,899,589.4 229,434.6 (84,841.8) 144,592.9 4,044,182.2 4,044,182.3 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 3,773,464.0 3,837,496.1 (64,032.1) - (64,032.1) 3,773,464.0 3,773,464.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   10.0  10.0  10.0 10.0 10.0 - 1 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                601,847.0 1,641,678.7 (1,039,831.7)  (1,039,831.7) 601,847.0 601,847.0 - 2 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  1,263,879.0 310,840.4 953,038.6 

 
953,038.6 1,263,879.0 1,263,879.0 - 3 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  1,032,000.0 1,032,000.0 -   1,032,000.0 1,032,000.0 -  

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

22,751.0 
 

22,751.0 
 

22,751.0 22,751.0 22,751.0 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

852,977.0 852,977.0 - 
  

852,977.0 852,977.0 - 
 

 1.2 Төлбөр  25,551.0 12,456.0 13,095.0 (898.2) 12,196.8 24,652.8 24,652.8 - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  25,551.0 12,456.0 13,095.0 (898.2) 12,196.8 24,652.8 24,652.8 - 5 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  
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Д-9. Алтайн хүдэр ХХК 

№ 

  Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  239,351.0 49,637.2 189,713.8 6,714.4 196,428.2 246,065.4 246,065.4 -  

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  239,351.0 29,633.8 209,717.2 
 

209,717.2 239,351.0 239,351.0 - 6 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   172.2 (172.2)  (172.2) - - - 7 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

19,831.2 (19,831.2) 5,824.4 (14,006.8) 5,824.4 5,824.4 - 7 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    - 890.0 890.0 890.0 890.0 - 7 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 

 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  90,658.0 - 90,658.0 (90,658.0) - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  90,658.0  90,658.0 (90,658.0)  - - - 8 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  20,477.0 72,577.3 (52,100.3) 41,673.1 (10,552.6) 62,150.1 62,024.7 125.5 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  14,881.0 11,748.4 3,132.6 - 3,132.6 14,881.0 14,881.0 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  1,570.0 930.0 640.0 

 
640.0 1,570.0 1,570.0 - 9 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  13,311.0 10,818.4 2,492.6  2,492.6 13,311.0 13,311.0 - 10 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  5,596.0 48,725.8 (43,129.8) 37,103.1 (6,152.2) 42,699.1 42,573.6 125.5 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  5,358.0 6,003.5 (645.5) (190.8) (836.3) 5,167.2 5,167.2 - 11 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  238.0 1,529.0 (1,291.0) 1,194.2 (222.3) 1,432.2 1,306.7 125.5 12 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр   41,193.3 (41,193.3) 36,099.7 (5,093.6) 36,099.7 36,099.7 - 13 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

145 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-9. Алтайн хүдэр ХХК 

№ 

  Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - 8,103.0 (8,103.0) - (8,103.0) - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
 

2,436.8 (2,436.8) 
 

(2,436.8) - - - 7 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

5,666.2 (5,666.2) 
 

(5,666.2) - - - 7 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - 4,000.0 (4,000.0) 4,570.0 570.0 4,570.0 4,570.0 - 

 
2.5.1  Торгууль   4,000.0 (4,000.0) 4,570.0 570.0 4,570.0 4,570.0 - 14 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  20,000.0 192,393.2 (172,393.2) 69,585.0 (102,808.2) 89,585.0 89,585.0 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 31,125.0 (31,125.0) 1,000.0 (30,125.0) 1,000.0 1,000.0 - 

 
3.1.1 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   

31,125.0 (31,125.0) 1,000.0 (30,125.0) 1,000.0 1,000.0 - 15 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  20,000.0 161,268.2 (141,268.2) 68,585.0 (72,683.2) 88,585.0 88,585.0 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   11,145.0 (11,145.0)  (11,145.0) - - - 16 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   53,086.4 (53,086.4) 84,685.0 31,598.6 84,685.0 84,685.0 - 16 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  20,000.0 84,145.2 (64,145.2) (17,100.0) (81,245.2) 2,900.0 2,900.0 - 16 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

12,891.6 (12,891.6) 1,000.0 (11,891.6) 1,000.0 1,000.0 - 16 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  4,169,501.0 4,164,559.9 4,941.1 26,416.3 31,232.1 4,195,917.3 4,195,792.0 125.5 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 125.5 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их  

Цэвэр зөрүү 125.5 
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Д-9. “Алтайн хүдэр” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Алтайн хүдэр” ХХК нь Говь-Алтай аймгийн Цээл суманд Таяннуур нэртэй уурхайд төмөр олборлох үйл ажиллагаа 
явуулдаг. 
Компани ҮТЕГ-т бүртгэлтэй. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1.   Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                              
Компани 2010 оны тайландаа уг татварыг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад компаниас энэ татварыг төлсөн баримтыг тодруулсан боловч шалтгаан нь тодорхойлогдоогүй. Ийм 
учраас татварын зөрүү нь материаллаг түвшингийн хэмжээнд байсан тул тохируулсан. 

2.   Гаалийн албан татвар                           
Компани 2010 оны тайландаа НӨАТ-ыг салгаагүй улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу НӨАТ-ыг хасч, тохируулав. 

3.  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                      
Компани 2010 оны тайландаа гаалийн НӨАТ-г тусгаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад компани талд импортын бараанд төлсөн НӨАТ-ыг нэмж тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 

4.   Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                                         
Компани 2010 оны тайландаа уг татварыг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад уг татварыг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

5.   Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр                                 
ЗГ анхны нэгтгэлдээ буцаасан төлбөрийг тусгасныг ЗГ талаас хасч тохируулав. Компани 2010 оны тайландаа 
уг төлбөрийг дутуу тайлагнасан тул анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

6.  Гаалийн үйлчилгээний хураамж                                
Компани 2010 оны тайландаа уг хураамжийг дутуу тайлагнасан тул анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 

7.  Хураамж болон үйлчилгээний хөлс          
ЗГ анхны нэгтгэлдээ тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ, ХХҮГ-ын ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэж тохируулав. Компани 2010 оны ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгсөн тайландаа хураамж тусгасан хэрнээ 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаагүй тул хасч тохируулав. Компани яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлсөнд гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамжийг оруулсныг 
тохируулав. 

8.   Торгууль              
ЗГ анхны тайландаа иргэдээс суутгасан татвар, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр, усны 
төлбөр, бусад төлбөр тусгасныг хасч тохируулав. 

9.   Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар                     
Компани 2010 оны тайландаа уг татварыг дутуу тайлагнасан тул анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 

 10. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                      
Компани 2010 оны тайландаа уг татварыг дутуу тайлагнасан тул анхны зөрүү  үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 
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11. Газрын төлбөр                      
Компаний ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу Говь-Алтай аймгийн Цээл сумын ЗДТГ-т албан бичиг 
явуулж тус сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж тохируулав. 

12. Ус, рашаан ашигласны төлбөр           
ЗГ компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу Говь-Алтай аймгийн Цээл сумын ЗДТГ-т албан бичиг 
явуулж тус сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж тохируулав. Харин Говь-Алтай аймагт 
төлсөн тус компанийн усны төлбөр байсан ба компаниас тодруулахад манайх ийм төлбөр хийгээгүй, баримт 
нь байхгүй байна гэсэн хариу ирүүлсэн тул уг төлбөр дээр шийдвэрлэгдэхгүй зөрүү үүссээд байна. 

13. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр                             
ЗГ анхны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад ЗГ 
талд нэмж тохируулав. Компаний ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав   

14. Торгууль              
ЗГ анхны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Компаний ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн дагуу Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ, Цээл сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулсны дагуу тус аймаг, сумын 
ЗДТГ-аас ирсэн хариуны дагуу тохируулав. 

15. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал                                     
ЗГ анхны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн дагуу Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын ЗДТГ-т албан бичиг илгээсний дагуу тус сумын ЗДТГ-аас 
ирсэн хариу мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 

16. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Яам, агентлагт өгсөн хандив, дэмжлэг 
Компани 2010 оны ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгсөн тайландаа тусгасан хэрнээ дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаагүй 
тул компани талаас хасч тохируулав. 

 
Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

ЗГ, компани анхны тайландаа хандив, дэмжлэгийн төрөл зүйлийг буруу ангилж тусгасан байна. Компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ, Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг 
явуулсан. Үүний дагуу тус аймгуудын сумдаас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 

Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                
ЗГ, компани анхны тайландаа хандив, дэмжлэгийн төрөл зүйлийг буруу ангилж тусгасан байна. Компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус аймгийн ЗДТГ-
аас хариу ирүүлсэний дагуу тохируулав. 

Бусад байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг                                     
Компани хувь хүнд өгсөн хандив тусгасан тул компани талаас хасч тохируулав. Компаниас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус аймгийн ЗДТГ-аас хариу 
ирүүлсэний дагуу тохируулав.  

 
Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 04-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учраас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд усны төлбөр дээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээд байна. 
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Д-10. "Алтан дорнод монгол" ХХК 

№ 

2112868 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  283,340.0 - 283,340.0 58,830.0 342,170.0 342,170.0 342,170.0 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 277,384.0 - 277,384.0 - 277,384.0 277,384.0 277,384.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                

  
- 

  
- - - 

 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  480.0  480.0  480.0 480.0 480.0 - 1 

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

273,928.0 
 

273,928.0 
 

273,928.0 273,928.0 273,928.0 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас 
гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

2,976.0 
 

2,976.0 
 

2,976.0 2,976.0 2,976.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  5,956.0 - 5,956.0 (124.0) 5,832.0 5,832.0 5,832.0 - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  5,956.0 
 

5,956.0 (124.0) 5,832.0 5,832.0 5,832.0 - 4 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
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Д-10. "Алтан дорнод монгол" ХХК 

№ 

2112868 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 124.0 124.0 124.0 124.0 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ    -   - - -  
1.3.2 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    - 124.0 124.0 124.0 124.0 - 5 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - 58,830.0 58,830.0 58,830.0 58,830.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 58,830.0 58,830.0 58,830.0 58,830.0 - 6 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  22,682.0 - 22,682.0 4,468.4 27,150.4 27,150.4 27,150.4 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  22,682.0 - 22,682.0 4,468.4 27,150.4 27,150.4 27,150.4 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  8,351.0  8,351.0 1,688.0 10,039.0 10,039.0 10,039.0 - 7 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

14,331.0 
 

14,331.0 2,780.4 17,111.4 17,111.4 17,111.4 - 8 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр    -   - - -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
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Д-10. "Алтан дорнод монгол" ХХК 

№ 

2112868 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 

шилжүүлсэн дүн    
- 

  
- - - 

 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - -  
3.2.1 Яам, 

агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  306,022.0 - 306,022.0 63,298.4 369,320.4 369,320.4 369,320.4 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                             -    

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 
                        

-   

Цэвэр зөрүү 
                        

-   
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Д-10. “Алтандорнод монгол” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Алтандорнод монгол” ХХК нь Төв аймгийн Заамар суманд Ар наймган нэртэй уурхайд алт олборлох үйл 
ажиллагаа явуулдаг. 
Компани ҮТЕГ-т бүртгэлтэй. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1.  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр                                 
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул  тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

2.   Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                                      
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул  тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

3. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын  шимтгэл                         
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

4.   Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр                                            
ЗГ анхны нэгтгэлдээ үйлчилгээний хураамжийг тусгасныг ЗГ талаас хасч тохируулав. Компани 2010 оны 
тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 
оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул  тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

5.   Хураамж болон үйлчилгээний хөлс          
ЗГ анхны тайландаа ХХҮГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг ажлын байрны төлбөрт оруулж тусгасныг нэгтгэл 
тайлангийн явцад тохируулав. Компани нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулав. 

6.  Торгууль              
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж ҮТЕГ-т 
хандсаны дагуу ҮТЕГ-аас ирсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 

7. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар          
ЗГ анхны тайландаа Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст төлсөн татварыг тусгаагүй байна. Компани 2010 оны 
тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 
оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

8.  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                                                             
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасныг нэгтгэл тайлангийн явцад тохируулав. Компани 2010 оны тайлангаа 
ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 17-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учраас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-11. "Аминцэцэг" ХХК 

№ 

4184165 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  115,352.0 - 115,352.0 1,164.8 116,516.8 116,516.8 116,516.8 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 115,352.0 - 115,352.0 1,164.8 116,516.8 116,516.8 116,516.8 - 

 
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   3,378.0 

 
3,378.0 

 
3,378.0 3,378.0 3,378.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  5.0 

 
5.0 

 
5.0 5.0 5.0 - 2 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  

107,500.0 
 

107,500.0 
 

107,500.0 107,500.0 107,500.0 - 3 

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                  

- 1,164.8 1,164.8 1,164.8 1,164.8 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 4,469.0  4,469.0  4,469.0 4,469.0 4,469.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
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Д-11. "Аминцэцэг" ХХК 

№ 

4184165 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - - - - - - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  672.0 - 672.0 - 672.0 672.0 672.0 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  240.0 - 240.0 - 240.0 240.0 240.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

240.0 
 

240.0 
 

240.0 240.0 240.0 - 6 

2.1.3  Áóñàä    -   - - -  
 2.2 Төлбөр  432.0 - 432.0 - 432.0 432.0 432.0 -  
2.2.1  Газрын төлбөр  432.0 

 
432.0 

 
432.0 432.0 432.0 - 7 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.3 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  
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Д-11. "Аминцэцэг" ХХК 

№ 

4184165 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 

шилжүүлсэн дүн    
- 

  
- - - 

 
 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 

 
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  116,024.0 - 116,024.0 1,164.8 117,188.8 117,188.8 117,188.8 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                         -   

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 
                        

-   

Цэвэр зөрүү 
                        

-   
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Д-11. “Аминцэцэг” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Аминцэцэг” ХХК нь олборлолт хийдэггүй жонш худалдаж аван экспортонд гаргадаг үйл ажиллагаа явуулдаг.  
Компани Хэнтий аймгийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1.  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                     
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

2.  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                  
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

3.  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр                      
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул  тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

4.   Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                               
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүйгээр ирүүлж тохируулсан. Компани нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулав. 

5.  Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл                    
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

6.  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                       
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

7.  Газрын төлбөр                         
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 18-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр шаардлагын хэмжээнд èð¿¿ëñýí áàéíà. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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№ 

5051118 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  53,998.0 295,416.4 (241,418.4) 72,828.0 (168,590.4) 126,826.0 126,826.0 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 40,099.0 179,039.5 (138,940.5) 70,675.0 (68,265.5) 110,774.0 110,774.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   

 
389.0 (389.0) 305.6 (83.4) 305.6 305.6 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

 
871.5 (871.5) 3,906.2 3,034.7 3,906.2 3,906.2 - 2 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  39,863.0 177,779.0 (137,916.0) 66,463.2 (71,452.8) 106,326.2 106,326.2 - 3 

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

236.0 
 

236.0 
 

236.0 236.0 236.0 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл   

- 
  

- - - 
 

 1.2 Төлбөр  13,899.0 12,500.0 1,399.0 - 1,399.0 13,899.0 13,899.0 -  
1.2.1 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð  

13,899.0 12,500.0 1,399.0 
 

1,399.0 13,899.0 13,899.0 - 5 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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№ 

5051118 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - 103,876.9 (103,876.9) 2,153.0 (101,723.9) 2,153.0 2,153.0 -  
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ   103,876.9 (103,876.9)  (103,876.9) - - - 6 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    - 2,153.0 2,153.0 2,153.0 2,153.0 - 7 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - -  
1.6.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  3,665.8 3,375.0 290.8 (290.8) - 3,375.0 3,375.0 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  2,865.8 2,425.0 440.8 (440.8) - 2,425.0 2,425.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  566.3 387.0 179.3 (179.3)  387.0 387.0 - 8 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

2,038.0 2,038.0 - 
  

2,038.0 2,038.0 - 
 

2.1.3  Áóñàä  261.5 
 

261.5 (261.5) 
 

- - - 9 

 2.2 Төлбөр  800.0 950.0 (150.0) 150.0 - 950.0 950.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  800.0 800.0 -   800.0 800.0 -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр   150.0 (150.0) 150.0  150.0 150.0 - 10 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  
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Д-12. "Андын илч" ХХК 

№ 

5051118 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 36,633.0 (36,633.0) 187,000.0 150,367.0 187,000.0 187,000.0 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 2,500.0 (2,500.0) - (2,500.0) - - -  

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   

2,500.0 (2,500.0) 
 

(2,500.0) - - - 11 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 34,133.0 (34,133.0) 187,000.0 152,867.0 187,000.0 187,000.0 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 160,000.0 160,000.0 160,000.0 160,000.0 - 12 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 27,000.0 27,000.0 27,000.0 27,000.0 - 12 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   34,133.0 (34,133.0) 
 

(34,133.0) - - - 12 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  57,663.8 335,424.4 (277,760.6) 259,537.2 (18,223.4) 317,201.0 317,201.0 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их - 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү - 
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Д-12. “Андын илч” ХХК 

         Товч танилцуулга                                                                                                                                                                 
“Андын илч” ХХК нь Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан суманд Баянцогт нэртэй уурхайд хүрэн нүүрс олборлох үйл 
ажиллагаа явуулдаг.                                                                                                                                              
Компани нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                        
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1.  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                  
ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн татварыг нэгтгээгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Компаний 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус аймгаас хариу 
ирүүлсэн хариу мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.                                                                                                                         
2.  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                
ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн татварыг нэгтгээгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Компаний 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус аймгаас хариу 
ирүүлсэн хариу мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. Компани анхны тайландаа уг татварыг дутуу тайлагнасан 
байна.                                                                                                                                                                    
3.  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр                              
ЗГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа дутуу тусгасан нь нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр нотлогдсон тул тохируулгийг хийж зөрүүг шийдвэрлэв.                                                                      
4.  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                                 
Компани 2010 оны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулсаны улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.                  
5.  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр                               
Компани 2010 оны тайландаа уг төлбөрийг дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн тул тохируулав.                                                                                          
6.  Гаалийн үйлчилгээни хөлс                                     
Компани анхны тайландаа андуурч тусгасан тул хасч, тохируулав.                                                                                   
7.  Хураамж болон үйлчилгээний хөлс                                 
АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг ЗГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн 
явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн тул тохируулсан.                                                                                       
8.  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар          
ЗГ анхны тайландаа илүү тусгасан тул хасч, тохируулав.                                                                                                  
9.  Бусад албан татвар                                           
ЗГ анхны тайландаа ХХОАТ-г тусгасан нь энэ нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн урсгал учраас хасч, 
тохируулав                                                                                                                                                               
10. Ус, рашаан ашигласны төлбөр                                            
ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн төлбөрийг нэгтгээгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Компаний 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус аймгаас 
ирүүлсэн хариу мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.                                                                                                        
11. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал                                  
Компани тайландаа 2009 оны дүнг тусгасныг хасч тохируулав.                                                                                                               
12. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг                                                                                                          
Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                      
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус 
аймгийн ЗДТГ-аас хариу ирүүлсэний дагуу тохируулав.                                                                                                
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                                 
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын ЗДТГ-т албан 
бичиг илгээж, тус сумын ЗДТГ-аас хариу ирүүлсний дагуу тохируулав.                                                                                          
Бусад байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг                                                 
Тус компани хувь хүнд өгсөн хандив тусгасан тул хасч, тохируулав. 

Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                                       
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 20-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учраас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð:    
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-13. "Андын тэмүүлэл" ХХК 

№ 

5205581 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  - 123,718.9 (123,718.9) 125,398.7 1,679.8 125,398.7 125,398.7 - 

 
1.1 Татвар, хураамж - 120,228.9 (120,228.9) 121,462.5 1,233.6 121,462.5 121,462.5 - 

 
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   

 
2,169.5 (2,169.5) 1,300.0 (869.5) 1,300.0 1,300.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 

төлбөр   
19,873.7 (19,873.7) 19,873.7 

 
19,873.7 19,873.7 - 2 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                 9,355.6 (9,355.6) 9,355.6  9,355.6 9,355.6 - 3 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
 

85,614.2 (85,614.2) 85,614.2 
 

85,614.2 85,614.2 - 4 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас 
гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  3,215.9 (3,215.9) 5,319.0 2,103.1 5,319.0 5,319.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð    -   - - -  
1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
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№ 

5205581 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - 2,490.0 (2,490.0) 2,816.2 326.2 2,816.2 2,816.2 -  

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

2,490.0 (2,490.0) 2,816.2 326.2 2,816.2 2,816.2 - 6 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 

 

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - 1,000.0 (1,000.0) 1,120.0 120.0 1,120.0 1,120.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  
 

1,000.0 (1,000.0) 1,120.0 120.0 1,120.0 1,120.0 - 7 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  - 8,514.0 (8,514.0) 7,839.0 (675.0) 7,839.0 7,839.0 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - 339.0 (339.0) 339.0 - 339.0 339.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар   

339.0 (339.0) 339.0 
 

339.0 339.0 - 8 

2.1.3  Áóñàä    -   - - -  
 2.2 Төлбөр  - 8,175.0 (8,175.0) 7,500.0 (675.0) 7,500.0 7,500.0 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр   1,000.0 (1,000.0) 1,000.0  1,000.0 1,000.0 - 9 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

 
7,175.0 (7,175.0) 6,500.0 (675.0) 6,500.0 6,500.0 - 10 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 

дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  
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№ 

5205581 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 6,500.0 (6,500.0) 1,500.0 (5,000.0) 1,500.0 1,500.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 5,000.0 (5,000.0) - (5,000.0) - - - 

 
3.1.1 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 

шилжүүлсэн дүн  
5,000.0 (5,000.0) 

 
(5,000.0) - - - 

11 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг                         -    1,500.0 (1,500.0) 1,500.0 - 1,500.0 1,500.0 -  
3.2.1 Яам, 

агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг     -   - - -  
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг     -   - - -  
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг     - 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг     - 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    1,500.0 (1,500.0) 1,500.0  1,500.0 1,500.0 - 12 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    

 
- 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг     -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    

 
- 

  
- - - 

 
   Нийт дүн                         -    138,732.9 (138,732.9) 134,737.7 (3,995.2) 134,737.7 134,737.7 - 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                         -   

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 
                        

-   

Цэвэр зөрүү 
                        

-   
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Д-13. “Андын тэмүүлэл” ХХК 

Товч танилцуулга                                                                                                                                                           
“Андын тэмүүлэл” ХХК нь Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо суманд алт олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг.                 
Компани нийслэлийн Сонгино хайрхан дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй.       

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                                 
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.                          

1.  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                               
ЗГ-ын дүн тусгагдаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүйгээр 
ирүүлсэн мэдээллийн дагуу тохируулсан.                                                                                                                                    
2.   Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр                                        
ЗГ-ын дүн тусгагдаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүйгээр 
ирүүлсэн мэдээллийн дагуу тохируулсан.                                                                                                                   
3.   Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                                        
ЗГ-ын дүн тусгагдаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүйгээр 
ирүүлсэн мэдээллийн дагуу тохируулсан.                                                                                                               
4. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар                                              
ЗГ-ын дүн тусгагдаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүйгээр 
ирүүлсэн мэдээллийн дагуу тохируулсан.                                                                                                                     
5. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын  шимтгэл                                         
ЗГ-ын дүн тусгагдаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүйгээр 
ирүүлсэн мэдээллийн дагуу тохируулсан. Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан байна.                                           
6.  Хураамж болон үйлчилгээний хөлс                                 
ЗГ-ын дүн тусгагдаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ, Усны газар, СХЗГ-
ын ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулсан. Компани анхны тайландаа СХЗГ-т төлсөн 
үйлчилгээний хөлсийг дутуу тусгасан байна.                                                                                                       
7.  Торгууль                                      
ЗГ-ын дүн тусгагдаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компаний ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн УМХГ-т албан бичиг явуулсныг дагуу харуу ирүүлсний дагуу тохируулав. 
Компани анхны тайландаа СХДүүргийн татварын хэлтэст төлсөн торгууль тусгаагүй орхигдуулсаныг 
тохируулав.                                                                                                                                                          
8.   Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                             
ЗГ-ын дүн тусгагдаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүйгээр 
ирүүлсэн мэдээллийн дагуу тохируулсан.                                                                                                              
9.  Газрын төлбөр                                      
ЗГ-ын дүн тусгагдаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
дагуу тохируулсан.                                                                                                                                              
10. Ус, рашаан ашигласны төлбөр                                 
ЗГ-ын дүн тусгагдаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүйгээр 
ирүүлсэн мэдээллийн дагуу тохируулсан. Компани анхны тайландаа Усны газар төлсөн үйлчилгээний хөлс 
тусгасан тул хасч тохируулав.                                                                                                                                 
11. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал                   
Компани анхны тайландаа 2008, 2009 онд төвлөрүүлсэн дүнг тусгасан тул хасч, тохируулав.                                          
12. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг                                                                                                 
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг:                                                                                              
Компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо сумын ЗДТГ-т албан 
бичиг илгээж, тус сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн хариу мэдээлэлд үндэслэн тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 

Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                                           
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 21-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учраас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð:   
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-14. "Анхай-Интернэшнл" ХХК 

№ 

2863847 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн 
компанийн 
дүнгээс (+) 
их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  1,370,198.0 1,442,682.0 (72,484.0) 72,592.5 108.5 1,442,790.5 1,442,790.5 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 1,263,046.0 1,251,102.0 11,944.0 6,575.5 18,519.5 1,269,621.5 1,269,621.5 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   640,964.0 640,964.0 - 

  
640,964.0 640,964.0 - 

 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                5,974.0  5,974.0  5,974.0 5,974.0 5,974.0 - 1 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  14,253.0 1,707.5 12,545.5 

 
12,545.5 14,253.0 14,253.0 - 2 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  494,996.0 494,996.0 -   494,996.0 494,996.0 -  

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                 6,575.5 (6,575.5) 6,575.5  6,575.5 6,575.5 - 3 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

106,859.0 106,859.0 - 
  

106,859.0 106,859.0 - 
 

 1.2 Төлбөр  67,152.0 85,299.0 (18,147.0) (588.0) (18,735.0) 66,564.0 66,564.0 - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  67,152.0 85,299.0 (18,147.0) (588.0) (18,735.0) 66,564.0 66,564.0 - 4 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
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№ 

2863847 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн 
компанийн 
дүнгээс (+) 
их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - 106,281.0 (106,281.0) 106,281.0 - 106,281.0 106,281.0 -  

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ   105,681.0 (105,681.0) 105,681.0  105,681.0 105,681.0 - 5 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж   

600.0 (600.0) 600.0 
 

600.0 600.0 - 6 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  40,000.0 - 40,000.0 (39,676.0) 324.0 324.0 324.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  40,000.0 
 

40,000.0 (39,676.0) 324.0 324.0 324.0 - 7 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  3,586.0 36,438.5 (32,852.5) 4,778.3 (28,074.3) 8,364.3 8,364.3 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  1,586.0 29,606.5 (28,020.5) (53.7) (28,074.3) 1,532.3 1,532.3 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 

татвар  
1,586.0 1,532.3 53.7 (53.7) 

 
1,532.3 1,532.3 - 8 

2.1.3  Áóñàä  
 

28,074.3 (28,074.3) 
 

(28,074.3) - - - 9 
 2.2 Төлбөр  2,000.0 6,832.0 (4,832.0) 4,832.0 - 6,832.0 6,832.0 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  

 
4,832.0 (4,832.0) 4,832.0 

 
4,832.0 4,832.0 - 10 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  2,000.0 2,000.0 - 
  

2,000.0 2,000.0 - 
 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
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№ 

2863847 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн 
компанийн 
дүнгээс (+) 
их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  31,521.0 42,921.0 (11,400.0) 5,000.0 (6,400.0) 36,521.0 36,521.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  
3.1.1 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  31,521.0 42,921.0 (11,400.0) 5,000.0 (6,400.0) 36,521.0 36,521.0 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   11,400.0 (11,400.0) 5,000.0 (6,400.0) 5,000.0 5,000.0 - 11 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  30,800.0 30,800.0 - 

  
30,800.0 30,800.0 - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  721.0 721.0 - 

  
721.0 721.0 - 

 
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  1,405,305.0 1,522,041.5 (116,736.5) 82,370.8 (34,365.8) 1,487,675.8 1,487,675.8 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 
                 
-    

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их                        
-    

Цэвэр зөрүү 
                       
-    
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Товч танилцуулга                                                                                                                                                      
“Анхай-Интернэшнл” ХХК нь Төв аймгийн Баянжаргалан суманд Гэдгэр хангай, Зүүн цагаан хошуу нэртэй уурхайд 
төмрийн хүдэр олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг. Компани ҮТЕГ-т бүртгэлтэй.                                                      
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                       
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
1.  Гаалийн албан татвар                            

Компани 2010 оны тайландаа уг төлбөрийг тусгаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

2.  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                 
Компани 2010 оны тайландаа гаалийн НӨАТ-г тусгаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад компани талд гаалийн НӨАТ-г нэмж тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

3.   Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                                            
ЗГ тайландаа уг төлбөрийг тусгаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-аас 
ирүүлсэн  дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 

4. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр                                
ЗГ анхны тайландаа үйлчилгээний хөлс оруулж тусгасан тул хасч тохируулав. Компани 2009 онд төлсөн 2010 
оны төлбөрийг урьдчилж гарсан зардалд бүртгэсэн байсан ба үүнийг тайландаа давхардуулж бүртгэснийг 
хасч, тохируулав. 

5.  Гаалийн үйлчилгээний хураамж                                           
ЗГ тайландаа уг төлбөрийг тусгаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 

6.  Хураамж болон үйлчилгээний хөлс          
ЗГ анхны нэгтгэлдээ ХХҮГ-т төлсөн хураамжийн дүнг ажлын байрны төлбөр дээр тусгасан тул зохих 
тохируулгыг хийсэн. 

7.  Торгууль                               
ЗГ анхны нэгтгэлдээ иргэдээс суутгасан татвар, усны төлбөр тусгасныг хасч тохируулав. Компани 2010 оны 
тайландаа уг төлбөрийг тусгаагүй байсан тул нэгтгэл тайлангийн явцад тохируулав. 

8.  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар       
ЗГ анхны нэгтгэлдээ илүү тусгасан тул хасч, залруулав. 

9.  Бусад албан татвар                                                  
Компани ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгсөн тайландаа ХХОАТ-ыг тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэлд хамрагдах 
санхүүгийн урсгал биш учраас хасч, тохируулав.  

10. Газрын төлбөр                               
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Төв аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээсний дагуу тус 
аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн хариу мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 

11. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг                                                                                                          
Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                                 
ЗГ-н дүн тусгагдаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн ГИХАЭГ-т албан бичиг илгээж, тус газраас ирүүлсэн хариу мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. Компани 
хувь хүнд өгсөн хандив тусгасан тул хасч, тохируулав. 

Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                              
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учраас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð:    Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-15. "АУМ" ХХК 

№ 

5056721 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Тохируулгы
н дараах 

шийдвэрлэ
г-дээгүй 

зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  3,548,497.0 - 3,548,497.0 (134,066.7) 3,414,430.3 3,414,430.

3 3,414,430.3 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 3,389,410.0 - 3,389,410.0 (92.0) 3,389,318.0 3,389,318.
0 3,389,318.0 -  

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   28,408.0 
 

28,408.0 
 

28,408.0 28,408.0 28,408.0 - 1 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                474.0 

 
474.0 

 
474.0 474.0 474.0 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  995.0 
 

995.0 
 

995.0 995.0 995.0 - 3 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  604,370.0  604,370.0  604,370.0 604,370.0 604,370.0 - 4 

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

24,311.0 
 

24,311.0 
 

24,311.0 24,311.0 24,311.0 - 5 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  2,637,477.0 
 

2,637,477.0 
 

2,637,477.0 2,637,477.0 2,637,477.0 - 6 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

93,375.0 
 

93,375.0 (92.0) 93,283.0 93,283.0 93,283.0 - 7 

 1.2 Төлбөр  8,491.0 - 8,491.0 33.8 8,524.8 8,524.8 8,524.8 -  

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  8,491.0 
 

8,491.0 33.8 8,524.8 8,524.8 8,524.8 - 8 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  
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Д-15. "АУМ" ХХК 

№ 

5056721 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Тохируулгы
н дараах 

шийдвэрлэ
г-дээгүй 

зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  46.0 - 46.0 16,541.5 16,587.5 16,587.5 16,587.5 - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  46.0  46.0  46.0 46.0 46.0 - 9 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 15,970.5 15,970.5 15,970.5 15,970.5 - 10 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 571.0 571.0 571.0 571.0 - 10 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 

 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  150,550.0 - 150,550.0 (150,550.0) - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  150,550.0 
 

150,550.0 (150,550.0) 
 

- - - 11 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  29,784.0 - 29,784.0 10,664.0 40,448.0 40,448.0 40,448.0 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  830.0 - 830.0 - 830.0 830.0 830.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  830.0  830.0  830.0 830.0 830.0 - 12 

2.1.3  Áóñàä    -   - - -  
 2.2 Төлбөр  28,954.0 - 28,954.0 10,600.0 39,554.0 39,554.0 39,554.0 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  8,290.0 

 
8,290.0 264.0 8,554.0 8,554.0 8,554.0 - 13 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  20,664.0  20,664.0 10,336.0 31,000.0 31,000.0 31,000.0 - 14 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  
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Д-15. "АУМ" ХХК 

№ 

5056721 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Тохируулгы
н дараах 

шийдвэрлэ
г-дээгүй 

зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - 64.0 64.0 64.0 64.0 -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 64.0 64.0 64.0 64.0 - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  5,000.0 - 5,000.0 205,500.0 210,500.0 210,500.0 210,500.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  5,000.0 - 5,000.0 - 5,000.0 5,000.0 5,000.0 - 

 
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 

дансанд шилжүүлсэн дүн  
5,000.0 

 
5,000.0 

 
5,000.0 5,000.0 5,000.0 - 15 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - 205,500.0 205,500.0 205,500.0 205,500.0 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 5,500.0 5,500.0 5,500.0 5,500.0 - 16 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 200,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0 - 16 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  

   Нийт дүн  3,583,281.0 - 3,583,281.0 82,097.3 3,665,378.3 3,665,378.
3 3,665,378.3 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                         -   

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 
                        

-   

Цэвэр зөрүү 
                        

-   
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Д-15. “АУМ” ХХК 

Товч танилцуулга 

“АУМ” ХХК нь Монгол-Чехийн хамтарсан компани юм.Тус компани Өвөрхангай аймгийн Уянга суманд Өлт нэртэй 
уурхайд алт олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг. 
Компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1.  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                       
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

2. Гаалийн албан татвар                     
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                  
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

4. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр                                      
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул  тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

5.  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                           
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул  тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

6.  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар                                   
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

7.  Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл                                      
ЗГ анхны тайландаа илүү тусгасныг хасч тохируулав. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж 
өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

8.  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр                                  
ЗГ анхны нэгтгэлдээ дутуу тусгасныг нэмж тохируулав. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж 
өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн ба ХХҮГ-н мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 

 9. Гаалийн үйлчилгээний хураамж                           
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

10. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс          
ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн тэмдэгтийн хураамжийг тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг ЗГ анхны тайландаа 
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тусгаагүй нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүйгээр ирүүлж тохируулсан. Компани нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 
оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулав. 

11. Торгууль                                         
ЗГ анхны нэгтгэлдээ иргэдээс суутгасан татвар, усны төлбөр, зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан 
татвар, бууны татвар, бусад торгууль тусгасан тул хасч, тохируулав. 

 12. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                              
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

13. Газрын төлбөр             
ЗГ анхны нэгтгэлдээ дутуу тусгасан ба Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас 
анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж 
ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

14. Ус, рашаан ашигласны төлбөр                                       
ЗГ анхны нэгтгэлдээ дутуу тусгасан ба компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас 
анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж 
ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

15. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал                            
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

16. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                 
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ, СХЗҮГазарт албан бичиг 
илгээж, тус газруудаас ирүүлсэн хариу мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.  
 

Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                             
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын ЗДТГ-т албан бичиг 
илгээж, тус газруудаас ирүүлсэн хариу мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 

 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 18-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учраас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-16. "АФК ТАВТ" ХХК 

№ 

5170966 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  123,137.0 157,183.6 (34,046.6) 56,374.1 22,327.5 179,511.1 179,511.1 -  

1.1 Татвар, хураамж 101,508.0 154,414.6 (52,906.6) 56,056.0 3,149.4 157,564.0 157,564.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                6,232.0 6,312.5 (80.5) 

 
(80.5) 6,232.0 6,232.0 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  13,088.0 13,007.8 80.2  80.2 13,088.0 13,088.0 - 2 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  

7,374.0 4,277.0 3,097.0 
 

3,097.0 7,374.0 7,374.0 - 3 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                40,527.0 40,474.3 52.7  52.7 40,527.0 40,527.0 - 4 

1.1.8 
 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан 
татвар  

27,106.0 27,106.0 - 
  

27,106.0 27,106.0 - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, 
ашиглалтын дараа газар нөхөн сэргээх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, 
худалдах, угсрах, байрлуулах, түрээслэх, 
үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, 
тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, 
идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон 
бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

7,181.0 63,237.0 (56,056.0) 56,056.0 
 

63,237.0 63,237.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  13,154.0 12.0 13,142.0 (406.0) 12,736.0 12,748.0 12,748.0 - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  13,154.0 12.0 13,142.0 (406.0) 12,736.0 12,748.0 12,748.0 - 6 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт 
эхэлсэний урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний 
шимтгэл  

  -   - - -  
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Д-16. "АФК ТАВТ" ХХК 

№ 

5170966 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  49.0 - 49.0 7,893.7 7,942.7 7,942.7 7,942.7 -  
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  49.0  49.0  49.0 49.0 49.0 - 7 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 7,893.7 7,893.7 7,893.7 7,893.7 - 8 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 

 
1.5.1 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн 
газарт ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  8,426.0 2,757.0 5,669.0 (7,169.6) (1,500.6) 1,256.4 1,256.4 - 

 
1.6.1  Торгууль  8,426.0 2,757.0 5,669.0 (7,169.6) (1,500.6) 1,256.4 1,256.4 - 9 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  8,186.0 681.0 7,505.0 - 7,505.0 8,186.0 8,186.0 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  699.0 674.0 25.0 - 25.0 699.0 699.0 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 

албан татвар  
699.0 674.0 25.0 

 
25.0 699.0 699.0 - 10 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  7,487.0 7.0 7,480.0 - 7,480.0 7,487.0 7,487.0 -  
2.2.1  Газрын төлбөр  318.0  318.0  318.0 318.0 318.0 - 11 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  7,169.0 7.0 7,162.0 

 
7,162.0 7,169.0 7,169.0 - 12 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5 
 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс    
- 

  
- - - 

 
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
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Д-16. "АФК ТАВТ" ХХК 

№ 

5170966 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  12,250.0 12,250.0 - - - 12,250.0 12,250.0 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  12,250.0 12,250.0 - - - 12,250.0 12,250.0 -  
3.1.1 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  12,250.0 12,250.0 -   12,250.0 12,250.0 -  

3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  143,573.0 170,114.6 (26,541.6) 56,374.1 29,832.5 199,947.1 199,947.1 - 
 

          
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)         
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их - 

        
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

        
Цэвэр зөрүү  

-         
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Д-16. “АФК ТАВТ” ХХК 

Товч танилцуулга 

“АФК ТАВТ” ХХК нь Булган аймгийн Тэшиг суманд ТАВТ нэртэй уурхайд алт олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг. 
Компани нь нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй.                                                                 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                           
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
1. Гаалийн албан  татвар                   

Компани 2010 оны тайландаа НӨАТ-г салгаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу компани талаас НӨАТ-ыг хасч, тохируулав. 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                             
Компани 2010 оны тайландаа гаалийн НӨАТ-ыг тусгаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад компани талд импортын бараанд төлсөн НӨАТ-ыг нэмж тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 

3.  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт  төлбөр             
Компани 2010 оны тайландаа уг төлбөрийг дутуу тусгасны улмаас анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                                             
Ханшийн зөрүү үүссэн тул АМГ-ийн ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэж тохируулав. 

5.  Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл                                    
ЗГ анхны нэгтгэлдээ орон нутагт төлсөн төлбөр тусгаагүй байсан ба компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэж Булган аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулав. 

6.   Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр                                       
ЗГ анхны нэгтгэлдээ үйлчилгээний хөлс тусгасан тул хасч, тохируулав. Компани тайландаа оронгийн алдаа 
гаргасан нь компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон. 

 7. Гаалийн үйлчилгээний хураамж                                          
Компани 2010 оны тайландаа уг хураамжийг тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

8.   Хураамж болон үйлчилгээний хөлс                                                
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байна. Нэгтгэлийн явцад ХХҮГ, АМГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлийн 
дагуу тохируулав.  

9.  Торгууль              
ЗГ анхны тайландаа усны төлбөр тусгасан тул хасч, тохируулав.  

10. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                                            
Компани тайландаа уг татварыг дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр 
тохируулав. 

11. Газрын төлбөр                
Компани 2010 оны тайландаа уг төлбөрийг тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

12. Ус, рашаан ашигласны төлбөр                              
Компани тайландаа оронгийн алдаа гаргасан нь компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон. 

Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                            
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 18-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учраас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан.                                                                                                              
Õóðààíãóé òàéëáàð:  Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-17. "Багануур" ХК 
 

№ 

2008572 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгы

н дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  5,921,662.0 5,547,814.4 373,847.6 (101,862.6) 271,985.0 5,819,799.4 5,819,799.4 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 5,818,653.0 5,547,814.4 270,838.6 152.0 270,990.6 5,818,805.0 5,818,805.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                75,905.0 85,614.4 (9,709.4) 

 
(9,709.4) 75,905.0 75,905.0 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  1,859,401.0 1,700,000.0 159,401.0  159,401.0 1,859,401.0 1,859,401.0 - 2 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  1,542,277.0 1,542,200.0 77.0  77.0 1,542,277.0 1,542,277.0 - 3 

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

53,145.0 
 

53,145.0 152.0 53,297.0 53,297.0 53,297.0 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

2,287,925.0 2,220,000.0 67,925.0 
 

67,925.0 2,287,925.0 2,287,925.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
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№ 

2008572 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгы

н дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  187.0 - 187.0 807.4 994.4 994.4 994.4 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  187.0 
 

187.0 9.9 196.9 196.9 196.9 - 6 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 797.5 797.5 797.5 797.5 - 7 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 

 

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  102,822.0 - 102,822.0 (102,822.0) - - - -  
1.6.1  Торгууль  102,822.0  102,822.0 (102,822.0)  - - - 8 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  140,012.0 393,635.0 (253,623.0) 253,600.0 (23.0) 393,612.0 393,612.0 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  48,887.0 48,935.0 (48.0) - (48.0) 48,887.0 48,887.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  43,787.0 43,787.0 - 
  

43,787.0 43,787.0 - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  5,100.0 5,100.0 -   5,100.0 5,100.0 -  

2.1.3  Áóñàä  
 

48.0 (48.0) 
 

(48.0) - - - 9 

 2.2 Төлбөр  91,125.0 344,700.0 (253,575.0) 253,600.0 25.0 344,725.0 344,725.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
 

253,600.0 (253,600.0) 253,600.0 
 

253,600.0 253,600.0 - 10 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  91,125.0 91,100.0 25.0 
 

25.0 91,125.0 91,125.0 - 11 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  
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Д-17. "Багануур" ХК 
 

№ 

2008572 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгы

н дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  103,400.0 10,000.0 93,400.0 200.0 93,600.0 103,600.0 103,600.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  103,400.0 10,000.0 93,400.0 200.0 93,600.0 103,600.0 103,600.0 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.3 Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  10,000.0  10,000.0 (10,000.0)  - - - 12 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  93,400.0 
 

93,400.0 
 

93,400.0 93,400.0 93,400.0 - 12 
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   10,000.0 (10,000.0) 10,200.0 200.0 10,200.0 10,200.0 - 12 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
   Нийт дүн  6,165,074.0 5,951,449.4 213,624.6 151,937.4 365,562.0 6,317,011.4 6,317,011.4 - 

 

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)    

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                         -    

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 
                        

-    

Цэвэр зөрүү 
                        

-    
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Д-17. “Багануур” ХК 

Товч танилцуулга                                                                                                                                                            
“Багануур” ХК нь Багануур дүүрэгт хүрэн нүүрс олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг.                                                 
Компани ҮТЕГ-т бүртгэлтэй.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                                           
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1.  Гаалийн албан татвар                       
Компани тайландаа илүү тусгасан тул хасч, тохируулав. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.                                                                                                                             
2.  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                                
Компани тайландаа импортын бараанд төлсөн НӨАТ-ыг тусгаагүй байсан нь компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр нотлогдсон.                                                                                                                                                              
3.  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр                            
Компани тайландаа уг татварыг дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн тул компани талд нэмж тохируулав.                                                                                       
4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                          
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан тул зохих тохируулгыг дэлгэрэнгүй мэдээлэлд хийсэн. Компани уг 
төлбөрийг тусгаагүйгээс анхны зөрүү  үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн дагуу тохируулав.                                                                                                                                        
5.  Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл                                  
Компани тайландаа ХЧТАТэтгэмжийн хаалтын дүнг тусгаагүй байсан нь компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр нотлогдож байна.                                                                                                                                       
6.  Гаалийн үйлчилгээний хураамж                                             
ЗГ анхны нэгтгэлдээ бусад хураамжийг тусгаагүй байсныг нэмж тохируулав. Компани  тайландаа уг 
хураамжийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компани дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.                                                               
7.  Хураамж болон үйлчилгээний хөлс                                      
АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүйгээр ирүүлж 
тохируулсан. Компани нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж 
ирүүлсэн тул тохируулав.                                                                                                                                              
8.  Торгууль              
ЗГ анхны нэгтгэлдээ иргэдээс суутгасан татвар, усны төлбөр, бууны татвар туснасныг хасч тохируулав.                              
9.   Бусад албан татвар                                
Компани тайландаа ХХОАТ тусгасныг хасч тохируулав.                                                                                                                 
10. Газрын төлбөр              
ЗГ анхны нэгтгэлдээ тусгаагүй компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Багануур дүүргийн 
газрын албанд албан бичиг илгээж, тус газраас ирүүлсэн хариу мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.                                 
11. Ус, рашаан ашигласны төлбөр                                
Компани тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж 
өгсөнөөр тохируулав.                                                                                                                                                  
12. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг                                                                                                      
Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                                                                                                               
ЗГ анхны тайландаа хандивын ангиллыг буруу илэрхийлж тайлагнасан тул энэ ангиллаас хасч суманд 
үзүүлсэн хандив, дэмжлэг хэсэгт нэмж тохируулж, зөрүүг шийдвэрлэсэн. Компани тайландаа тусгаагүй 
байсныг нэгтгэл тайлангийн явцад тохируулав.                                                                                                                             
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                                
Багануур дүүргийн ЗДТГ, Багануур дүүргийн прокурорын газраас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 

Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                          
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учраас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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№ 

2099551 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  47,891.0 104,199.3 (56,308.3) 626.0 (55,682.3) 48,517.0 48,517.0 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 47,877.0 103,585.3 (55,708.3) - (55,708.3) 47,877.0 47,877.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                6,244.0 6,244.0 - 

  
6,244.0 6,244.0 - 

 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  13,113.0 68,820.8 (55,707.8) 

 
(55,707.8) 13,113.0 13,113.0 - 1 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  5,157.0 5,157.0 -   5,157.0 5,157.0 -  

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

1,822.0 1,822.0 - 
  

1,822.0 1,822.0 - 
 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  21,541.0 21,541.0 - 
  

21,541.0 21,541.0 - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  

0.5 (0.5) 
 

(0.5) - - - 2 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
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Д-18. "Бага таян" ХХК 

№ 

2099551 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  14.0 614.0 (600.0) 626.0 26.0 640.0 640.0 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  14.0 14.0 -   14.0 14.0 -  
1.3.2 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   600.0 (600.0)  (600.0) - - - 3 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 626.0 626.0 626.0 626.0 - 3 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 

 

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - -  
1.6.1  Торгууль    -   - - -  
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  - 9.0 (9.0) 7,300.0 7,291.0 7,300.0 7,300.0 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - - - - - - - -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - 9.0 (9.0) 7,300.0 7,291.0 7,300.0 7,300.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
 

3.0 (3.0) 3,000.0 2,997.0 3,000.0 3,000.0 - 4 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
 

6.0 (6.0) 4,300.0 4,294.0 4,300.0 4,300.0 - 5 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  
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Д-18. "Бага таян" ХХК 

№ 

2099551 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  47,891.0 104,208.3 (56,317.3) 7,926.0 (48,391.3) 55,817.0 55,817.0 -  

           
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)         
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -         
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -           

Цэвэр зөрүү                                                                                                              -           
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Д-18. “Бага таян” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Бага таян” ХХК нь Дархан-Уул аймгийн Шарын гол суманд Хавчуу нэртэй уурхайд алт олборлох үйл ажиллагаа 
явуулдаг.                                                                    
Компани нь нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1.  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                   
Компани тайландаа НӨАТ-ын буцаалтыг тусгасан тул хасч, тохируулав. 

2.  Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл                                         
Компани тайландаа оронгийн алдаа гаргасан, мөн аккруэл сууриар тусгасан байна. нэгтгэл тайлангийн явцад 
хоёр талаас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.  

3.  Хураамж болон үйлчилгээний хөлс          
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад АМГ, Усны газарт төлсөн үйлчилгээний хөлсийг 
дэлгэрэнгүйгээр ирүүлсэн тул тохируулав. 

4.  Газрын төлбөр             
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Дархан-Уул аймгийн 
Шарын гол сумын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 
Компани тайландаа оронгийн алдаа гаргасныг тохируулав. 

5. Ус, рашаан ашигласны төлбөр                                      
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Дархан-Уул аймгийн 
Шарын гол сумын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 
Компани тайландаа Усны газарт төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасныг хасч, тохируулав. 

Òîäðóóëãà: 

Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-19. "Баян айраг эксплорэйшн" ХХК 

№ 

2708701 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  261,826.0 37,567.7 224,258.3 2,626.8 226,885.1 264,452.8 264,452.8 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 250,443.0 37,309.7 213,133.3 12,523.6 225,656.9 262,966.6 262,966.6 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   56,709.0 190.0 56,519.0  56,519.0 56,709.0 56,709.0 - 1 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                

  
- 

  
- - - 

 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  28,260.0  28,260.0  28,260.0 28,260.0 28,260.0 - 2 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    -   - - -  

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

141,978.0 
 

141,978.0 
 

141,978.0 141,978.0 141,978.0 - 3 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 23,496.0 37,119.7 (13,623.7) 12,523.6 (1,100.1) 36,019.6 36,019.6 - 4 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
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Д-19. "Баян айраг эксплорэйшн" ХХК 

№ 

2708701 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  35.0 258.0 (223.0) 1,451.2 1,228.2 1,486.2 1,486.2 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  35.0 
 

35.0 (35.0) 
 

- - - 5 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж   258.0 (258.0) 1,486.2 1,228.2 1,486.2 1,486.2 - 6 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  11,348.0 - 11,348.0 (11,348.0) - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  11,348.0  11,348.0 (11,348.0)  - - - 7 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  - 14,412.1 (14,412.1) 3,084.6 (11,327.5) 3,084.6 3,084.6 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - 11,327.5 (11,327.5) - (11,327.5) - - - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

2.1.3  Áóñàä  
 

11,327.5 (11,327.5) 
 

(11,327.5) - - - 8 
 2.2 Төлбөр  - 3,084.6 (3,084.6) 3,084.6 - 3,084.6 3,084.6 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

 
3,084.6 (3,084.6) 3,084.6 

 
3,084.6 3,084.6 - 9 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
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Д-19. "Баян айраг эксплорэйшн" ХХК 

№ 

2708701 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 200,304.3 (200,304.3) 172,714.8 (27,589.5) 172,714.8 172,714.8 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 3,800.0 (3,800.0) 3,800.0 - 3,800.0 3,800.0 - 

 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   3,800.0 (3,800.0) 3,800.0  3,800.0 3,800.0 - 10 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 196,504.3 (196,504.3) 168,914.8 (27,589.5) 168,914.8 168,914.8 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 25,000.0 25,000.0 25,000.0 25,000.0 - 11 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг   196,504.3 (196,504.3) 143,914.8 (52,589.5) 143,914.8 143,914.8 - 11 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  261,826.0 252,284.1 9,541.9 178,426.2 187,968.1 440,252.2 440,252.2 -  

           
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)         
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                 - 

        
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их     - 

          
Цэвэр зөрүү                                                                                                        - 
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Д-19. “Баян айраг эксплорэйшн” ХХК 

“Баян айраг эксплорэйшн” ХХК нь Завхан аймгийн Дөрвөлжин суманд Баян айраг нэртэй уурхайд алт, зэс 
олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг. Компани нь нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй.    

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                    
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.       

 1.  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                     
Компани тайландаа дутуу тусгасан нь компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдож байна.                                         
2.  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                    
Компани 2010 оны тайландаа уг төлбөрийг тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад уг татварыг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.                                
3.  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                              
Компани 2010 оны тайландаа уг төлбөрийг тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад уг татварыг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.                                  
4.  Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын  шимтгэл                                  
ЗГ анхны нэгтгэлдээ орон нутагт төлсөн төлбөр тусгаагүй компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэж Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.                                                                                                                                                                     
5.  Гаалийн үйлчилгээний хураамж                                    
ЗГ анхны тайландаа андуурч тусгасан тул хасч, тохируулав.                                                                                              
6.  Хураамж болон үйлчилгээний хөлс                               
АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаж өгсөн тул тохируулсан. Компани АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг дутуу тусгасныг тохируулав.                             
7.  Торгууль           
   ЗГ анхны нэгтгэлдээ иргэдээс суутгасан татвар, үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсны татвар тусгасныг хасч, 
тохируулав.                                                                                                                                                                        
8.  Бусад албан татвар                                          
Компани тайландаа ХХОАТ тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн урсгал учраас 
хасч, тохируулав.                                                                                                                                                                     
9.  Ус, рашаан ашигласны төлбөр                                      
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Завхан аймгийн 
Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан сумдын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус сумдын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулав.                                                                                                                                                                         
10. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал                                                   
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Завхан аймгийн 
Дөрвөлжин, Эрдэнэхайрхан сумдын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус сумдын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулав.                                                                                                                                                                               
11. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг                                                                                                         
Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                                       
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын ЗДТГ-т албан бичиг 
илгээж, тус сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.                                                                           
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                                                                  
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо сумын ЗДТГ-т албан 
бичиг илгээж, тус сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.  

Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                                           
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 18-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учраас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан.                

 Õóðààíãóé òàéëáàð:                                                                                                                                                                                     
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-20. "Баян-Эрч" ХХК 

№ 

5023998 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  364,081.0 301,637.3 62,443.7 146,814.4 209,258.1 510,895.4 510,895.4 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 255,274.0 229,418.0 25,856.0 91,527.5 117,383.5 346,801.5 346,801.5 - 

 
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   80,800.0 68,444.8 12,355.2 

 
12,355.2 80,800.0 80,800.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                8,555.0  8,555.0  8,555.0 8,555.0 8,555.0 - 2 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  17,966.0 

 
17,966.0 

 
17,966.0 17,966.0 17,966.0 - 3 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 

нэмэлт төлбөр  
131,166.0 51,635.9 79,530.1 

 
79,530.1 131,166.0 131,166.0 - 4 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                 

9,371.5 (9,371.5) 8,348.7 (1,022.8) 8,348.7 8,348.7 - 5 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

16,787.0 99,965.8 (83,178.8) 83,178.8 
 

99,965.8 99,965.8 - 6 

 1.2 Төлбөр  85,064.0 31,100.0 53,964.0 62,957.6 116,921.6 148,021.6 148,021.6 - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð  31,167.0 31,100.0 67.0 (67.0)  31,100.0 31,100.0 - 7 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  53,897.0 
 

53,897.0 63,024.6 116,921.6 116,921.6 116,921.6 - 8 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  
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байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  
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байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  477.0 41,119.3 (40,642.3) 1,250.6 (39,391.7) 1,727.6 1,727.6 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  477.0 41,119.3 (40,642.3) 91.6 (40,550.7) 568.6 568.6 - 9 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    - 1,159.0 1,159.0 1,159.0 1,159.0 - 10 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  23,266.0 - 23,266.0 (8,921.3) 14,344.7 14,344.7 14,344.7 - 

 
1.6.1  Торгууль  23,266.0 

 
23,266.0 (8,921.3) 14,344.7 14,344.7 14,344.7 - 11 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  19,964.0 126,275.7 (106,311.7) - (106,311.7) 19,964.0 19,964.0 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  13,176.0 19,611.6 (6,435.6) - (6,435.6) 13,176.0 13,176.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  12,168.0 12,168.0 -   12,168.0 12,168.0 -  

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

1,008.0 7,443.6 (6,435.6) 
 

(6,435.6) 1,008.0 1,008.0 - 12 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  6,788.0 106,664.1 (99,876.1) - (99,876.1) 6,788.0 6,788.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  461.0 461.0 - 
  

461.0 461.0 - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  4,627.0 4,500.0 127.0  127.0 4,627.0 4,627.0 - 13 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

1,700.0 
 

1,700.0 
 

1,700.0 1,700.0 1,700.0 - 14 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
 

101,703.1 (101,703.1) 
 

(101,703.1) - - - 8 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  
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 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 94,258.0 (94,258.0) 56,000.0 (38,258.0) 56,000.0 56,000.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    -   - - -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 94,258.0 (94,258.0) 56,000.0 (38,258.0) 56,000.0 56,000.0 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   56,500.0 (56,500.0) 50,000.0 (6,500.0) 50,000.0 50,000.0 - 15 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   37,758.0 (37,758.0) 6,000.0 (31,758.0) 6,000.0 6,000.0 - 15 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  384,045.0 522,171.0 (138,126.0) 202,814.4 64,688.4 586,859.4 586,859.4 - 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                         -   

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 
                        
-    

Цэвэр зөрүү                         
-             
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Д-20. “Баян-Эрч” ХХК 
Товч танилцуулга 
“Баян-Эрч” ХХК нь Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан суманд Овор баян нэртэй уурхайд молибедины баяжмал олборлох 
үйл ажиллагаа явуулдаг. Компани ҮТЕГ-т бүртгэлтэй. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн 
тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.               
1.  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                                

Компани тайландаа дутуу тусгасан нь компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдож байна.  
2.  Гаалийн албан татвар                                      

Компани 2010 оны тайландаа уг татварыг тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг 
татварыг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

3.  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                  
Компани 2010 оны тайландаа гаалийн НӨАТ-г тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг 
татварыг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

4.  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр                               
Компани тайландаа дутуу тусгасан нь компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдож байна. 

5.  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                           
ЗГ анхны тайландаа уг төлбөрийг тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэлийн явцад АМГ-аас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав. 

6.  Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл                                
ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн төлбөр тусгаагүй байсан ба компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэж Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулав.  

7. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр                                 
ЗГ анхны нэгтгэлдээ илүү тусгасан тул хасч, тохируулав.  

8.  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр                              
ЗГ анхны нэгтгэл тайландаа дутуу тусгасан нь ХХҮГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдож байна. 
Компани тайландаа уг төлбөрийг орон нутгийн төсөвт төлсөн хэсэг 2.2.5-т тусгасныг тохируулав.  

9. Гаалийн үйлчилгээний хураамж                                       
ЗГ анхны нэгтгэл тайландаа бусад хураамжийг тусгаагүй байсныг нэмж тохируулав. Компани тайландаа гаалийн 
албан татвар, гаальд төлсөн НӨАТ-ыг салгаагүй тусгасан тул хасч, тохируулав.  

10. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс                             
ХХҮГ, АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаж өгсөнөөр тохируулав. Компани нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт 
гаргаж ирүүлсэн тул тохируулав. 

11. Торгууль              
ЗГ анхны нэгтгэл тайландаа усны төлбөр, дундын суутгал, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр 
тусгасан тул хасч, тохируулав. 

12. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                                          
Компани тайландаа даатгалын төлбөрийг тусгасан тул хасч, тохируулав. 

13. Ус, рашаан ашигласны төлбөр                         
Компани тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгшсөн тул нэмж 
тохируулав. 

14. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр                                 
Компани 2010 оны тайландаа уг төлбөрийг тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг 
татварыг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

15. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                    
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус аймгийн 
ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. Компани тайландаа хувийн компанид өгсөн хандив тусгасан тул 
хасч, тохируулав. 
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                     
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын ЗДТГ-т албан бичиг 
илгээж, тус сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. Компани тайландаа хувь хүнд өгсөн 
сургалтын төлбөр, ажлын байрны төлбөр тусгасныг хасч тохируулав. 

Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                          Тайлагнасан 
дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 17-íä èëãýýñýí áà компани õàðèóã 
бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 04-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих 
тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учраас нягтлан бодогчтой дахин холбогдон тодруулга авсан. 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-21. "Бүүргэнт" ХХК 

№ 

2019205 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгы

н дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  503,866.0 502,886.7 979.3 6,054.1 7,033.4 509,920.1 509,920.1 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 502,668.0 500,680.0 1,988.0 5,035.4 7,023.4 507,703.4 507,703.4 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   34,400.0 34,400.0 - 

  
34,400.0 34,400.0 - 

 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                706.0 704.0 2.0  2.0 706.0 706.0 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  1,482.0 1,482.0 -   1,482.0 1,482.0 -  
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 

нэмэлт төлбөр  
84,624.0 84,624.0 - 

  
84,624.0 84,624.0 - 

 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                4,964.0 5,730.1 (766.1)  (766.1) 4,964.0 4,964.0 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  373,440.0 373,739.9 (299.9)  (299.9) 373,440.0 373,440.0 - 3 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 3,052.0  3,052.0 5,035.4 8,087.4 8,087.4 8,087.4 - 4 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -  

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  
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№ 

2019205 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгы

н дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  8.0 1,206.7 (1,198.7) 1,208.7 10.0 1,216.7 1,216.7 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  8.0  8.0 2.0 10.0 10.0 10.0 - 5 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

1,206.7 (1,206.7) 1,206.7 
 

1,206.7 1,206.7 - 6 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 

 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  1,190.0 1,000.0 190.0 (190.0) - 1,000.0 1,000.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  1,190.0 1,000.0 190.0 (190.0) 
 

1,000.0 1,000.0 - 7 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  16,267.0 24,136.5 (7,869.5) 3,500.0 (4,369.5) 19,767.0 19,767.0 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  2,369.0 6,287.5 (3,918.5) - (3,918.5) 2,369.0 2,369.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  1,958.0 1,958.0 - 

  
1,958.0 1,958.0 - 

 
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 

татвар  
411.0 411.0 - 

  
411.0 411.0 - 

 

2.1.3  Áóñàä   3,918.5 (3,918.5)  (3,918.5) - - - 8 

 2.2 Төлбөр  13,898.0 17,849.0 (3,951.0) 3,500.0 (451.0) 17,398.0 17,398.0 -  
2.2.1  Газрын төлбөр  1,396.0 1,847.0 (451.0)  (451.0) 1,396.0 1,396.0 - 9 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  12,502.0 12,502.0 -   12,502.0 12,502.0 -  

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр   3,500.0 (3,500.0) 3,500.0  3,500.0 3,500.0 - 10 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
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№ 

2019205 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгы

н дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 3,100.0 (3,100.0) 600.0 (2,500.0) 600.0 600.0 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 2,500.0 (2,500.0) - (2,500.0) - - -  

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   

2,500.0 (2,500.0) 
 

(2,500.0) - - - 11 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 600.0 (600.0) 600.0 - 600.0 600.0 - 
 

3.2.1 Яам, 
агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   600.0 (600.0) 600.0 

 
600.0 600.0 - 12 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  520,133.0 530,123.2 (9,990.2) 10,154.1 163.9 530,287.1 530,287.1 - 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                         -   

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 
                        
-   

Цэвэр зөрүү -                            
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Д-21. “Бүүргэнт” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Бүүргэнт” ХХК нь Сэлэнгэ аймгийн Баянгол суманд Урт булаг нэртэй уурхайд алт олборлох үйл ажиллагаа 
явуулдаг.  Компани ҮТЕГ-т бүртгэлтэй. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                       
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
1.  Гаалийн албан татвар                           

Компани тайландаа уг татварыг дутуу тусгасан нэмж тохируулав. 
2.  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                            

Компани тайландаа уг төлбөрийг илүү тусгасан хасч тохируулав. 
3.  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар                                  

Компани тайландаа уг татварыг илүү тусгасныг хасч тохируулав. 
4.  Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл                                 

ЗГ анхны нэгтгэлдээ дутуу тусгасан нь НДЕГ-аас ирсэн мэдээллээр нотлогдож байна. Компани 2010 оны 
тайландаа уг төлбөрийг тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

5.  Гаалийн үйлчилгээний хураамж                                      
ЗГ анхны нэгтгэл тайландаа бусад хураамжийг тусгаагүй байсан тул нэмж тохируулав. Компани тайландаа уг 
хураамжийг тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэл гаргаж 
ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

6.  Хураамж болон үйлчилгээний хөлс          
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ, Сорьцын улсын хяналтын албанаас ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулав. 

7.  Торгууль               
ЗГ анхны нэгтгэл тайландаа иргэдээс суутгасан татвар, бууны татвар тусгасан тул хасч, тохируулав. 

8.  Бусад албан татвар                                    
Компани тайландаа ХХОАТ, бууны татвар тусгасан байна. Эдгээр татварууд нь нэгтгэлд хамрагдахгүй 
санхүүгийн урсгал биш учраас хасч, тохируулав. 

9.  Газрын төлбөр                               
Компани тайландаа илүү тусгасан тул хасч, тохируулав. 

10. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр                               
ЗГ анхны нэгтгэлдээ тусгаагүй нэгтгэлийн явцад компаниас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэж Сэлэнгэ аймгийн 
Баянгол сумын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.  

11. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал                              
Компани 2009 оны төлбөрийг тусгасан тул хасч, тохируулав. 

12. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг                                                                                                  
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                                   
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын ЗДТГ-т албан бичиг 
илгээж, тус сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.  

Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                         
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 17-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дүгээр сарын 25-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учраас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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22. "Болд төмөр ерөө гол" ХХК                     

№ 

2855119 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  35,656,604.0 35,913.9 35,620,690.1 37,739.5 35,658,429.6 35,694,343.5 35,694,343.5 -  

1.1 Татвар, хураамж 33,411,892.0 33,400.0 33,378,492.0 (50,000.5) 33,328,491.5 33,361,891.5 33,361,891.5 - 
 

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   6,138,906.0 6,138.9 6,132,767.1  6,132,767.1 6,138,906.0 6,138,906.0 - 1 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                5,753,209.0 5,744.3 5,747,464.7 

 
5,747,464.7 5,753,209.0 5,753,209.0 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  12,131,739.0 12,063.1 12,119,675.9 (50,000.5) 12,069,675.4 12,081,738.5 12,081,738.5 - 3 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  8,827,571.0 8,877.6 8,818,693.4  8,818,693.4 8,827,571.0 8,827,571.0 - 4 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

28,391.0 28.3 28,362.7 
 

28,362.7 28,391.0 28,391.0 - 5 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас 
гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

532,076.0 547.8 531,528.2 
 

531,528.2 532,076.0 532,076.0 - 6 

 1.2 Төлбөр  924,362.0 911.4 923,450.6 (14,966.0) 908,484.6 909,396.0 909,396.0 -  
1.2.1 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  924,362.0 911.4 923,450.6 (14,966.0) 908,484.6 909,396.0 909,396.0 - 7 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
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22. "Болд төмөр ерөө гол" ХХК                     

№ 

2855119 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  1,320,350.0 1,602.5 1,318,747.5 102,706.0 1,421,453.5 1,423,056.0 1,423,056.0 - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  1,320,350.0 1,374.5 1,318,975.5 7,034.5 1,326,010.0 1,327,384.5 1,327,384.5 - 8 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   136.9 (136.9)  (136.9) - - - 9 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    - 95,580.4 95,580.4 95,580.4 95,580.4 - 9 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж   

91.1 (91.1) 91.1 
 

91.1 91.1 - 9 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  - - - - - - - - 

 
1.6.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  70,533.0 1,115.2 69,417.8 3,706.5 73,124.3 74,239.5 74,239.5 -  
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  12,461.0 143.4 12,317.6 1,416.9 13,734.5 13,877.9 13,877.9 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  1,730.0 3.1 1,726.9 1,416.9 3,143.8 3,146.9 3,146.9 - 10 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

10,731.0 10.5 10,720.5 
 

10,720.5 10,731.0 10,731.0 - 11 

2.1.3  Áóñàä  
 

129.8 (129.8) 
 

(129.8) - - - 12 
 2.2 Төлбөр  58,072.0 971.8 57,100.2 2,289.6 59,389.8 60,361.6 60,361.6 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  16,872.0 17.2 16,854.8 289.6 17,144.4 17,161.6 17,161.6 - 13 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  1,200.0 1.2 1,198.8  1,198.8 1,200.0 1,200.0 - 14 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  

40,000.0 42.0 39,958.0 2,000.0 41,958.0 42,000.0 42,000.0 - 15 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð   911.4 (911.4)  (911.4) - - - 16 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 
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22. "Болд төмөр ерөө гол" ХХК                     

№ 

2855119 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 

хөлс    
- 

  
- - - 

 
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 420.6 (420.6) 415,600.0 415,179.4 415,600.0 415,600.0 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 

шилжүүлсэн дүн    
- 

  
- - - 

 
 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 420.6 (420.6) 415,600.0 415,179.4 415,600.0 415,600.0 - 

 
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   101.0 (101.0)  (101.0) - - - 17 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   314.6 (314.6) 314,600.0 314,285.4 314,600.0 314,600.0 - 17 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   5.0 (5.0) 101,000.0 100,995.0 101,000.0 101,000.0 - 17 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  35,727,137.0 37,449.7 35,689,687.3 457,046.0 36,146,733.3 36,184,183.0 36,184,183.0 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                              -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их          - 

Цэвэр зөрүү                                                                                                        - 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-22. “Болд төмөр ерөө гол” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
“Болд төмөр Ерөө гол” ХХК нь Сэлэнгэ аймгийн Ерөө суманд үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд төмрийн хүдэр олборлож БНХАУ-д 
экспортлодог. 
Энэ компани нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү          Засгийн газрын нэгжүүд 
болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд 
харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар  

Компани санаачлагын албанд гаргаж өгсөн тайлангаа мянган төгрөгөөр бус сая төгрөгөөр тусгасан байна. 
2. Гаалийн албан татвар 
         Компани санаачлагын албанд гаргаж өгсөн тайлангаа мянган төгрөгөөр бус сая төгрөгөөр тусгасан байна. 
3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа илүү тусгасан байна. Компани санаачлагын албанд гаргаж өгсөн тайлангаа мянган төгрөгөөр бус сая 
төгрөгөөр тусгасан байна. Компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлэхдээ гаалийн татвар, гаальд төлсөн НӨАТ-ыг салгаж өгөөгүй 
байна. 

4. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 
Компани санаачлагын албанд гаргаж өгсөн тайлангаа мянган төгрөгөөр бус сая төгрөгөөр тусгасан байна. 

5. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани санаачлагын албанд гаргаж өгсөн тайлангаа мянган төгрөгөөр бус сая төгрөгөөр тусгасан байна. Компани дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ 50,000 мянган төгрөгийн төлбөрийг давхардуулж тусгасан байна. 

6. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Компани санаачлагын албанд гаргаж өгсөн тайлангаа мянган төгрөгөөр бус сая төгрөгөөр тусгасан байна. 

7. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
ХХҮГ нь анхны тайландаа үйлчилгээний хөлсийг оруулж тусгасан байна. Компани санаачлагын албанд гаргаж өгсөн тайлангаа 
мянган төгрөгөөр бус сая төгрөгөөр тусгасан байна.   

8. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
Компани санаачлагын албанд гаргаж өгсөн тайлангаа мянган төгрөгөөр бус сая төгрөгөөр тусгасан байна.  

9. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн үед АМГ, ГХЯ, ГИХАЭГ зэрэг байгууллагуудаас дэлгэрэнгүй мэдээлэл ирсэний 
дагуу тохируулсан. Компани анх МХАҮТ-нд төлсөн үйлчилгээний хөлсийг оруулж тусгасан учраас компани талаас хасч 
тохируулсан.  

10. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
Компани санаачлагын албанд гаргаж өгсөн тайлангаа мянган төгрөгөөр бус сая төгрөгөөр тусгасан байна. ЗГ анхны тайландаа 
Сэлэнгэ аймгийн Шаамар суманд төлсөн татварын дүнгээр дутуу тусгасан байна. Мөн татварын мэдээллийн нэгдсэн баазад тухайн 
компанийн регистрийн дугаараар бус бусад гэсэн кодоор шивсэн байна.  

11. Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Компани санаачлагын албанд гаргаж өгсөн тайлангаа мянган төгрөгөөр бус сая төгрөгөөр тусгасан байна.  

12. Бусад албан татвар 
Компани анхны тайландаа ХХОАТ-ыг тусгасан байна. 

13. Газрын төлбөр 
Компани санаачлагын албанд гаргаж өгсөн тайлангаа мянган төгрөгөөр бус сая төгрөгөөр тусгасан байна. ЗГ анхны тайландаа 
Сэлэнгэ аймгийн Шаамар суманд тус компаниас төлсөн 289.6 мянган төгрөгийн төлбөрийг тусгаагүй байна. 

14. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
Компани санаачлагын албанд гаргаж өгсөн тайлангаа мянган төгрөгөөр бус сая төгрөгөөр тусгасан байна.  

15. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
Компани санаачлагын албанд гаргаж өгсөн тайлангаа мянган төгрөгөөр бус сая төгрөгөөр тусгасан байна. Мөн ЗГ анхны 
тайландаа тус компаниас Сэлэнгэ Шаамар суманд төлсөн 2,000.0 мянган төгрөгийг тусгаагүй байна. Тус сумаас хариу мэдээлэл 
ирсэнээр зохих тохируулга хийгдсэн. 

16. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð /Орон нутаг/ 
Компанийн нягтлан бодогч анхны тайландаа андуурч тусгасан байна.  

17. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн дэмжлэг 
Аéìàãò өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани анхны тайландаа бусад байгууллагад өгсөн хандивыг мянган төгрөгөөр бус сая төгрөгөөр тусгасан байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад хандивыг зөв ангилалд оруулж тохируулгыг хийсэн. 
Суманд өгсөн мөнгөн дэмжлэг:  
Компани санаачлагын албанд гаргаж өгсөн тайлангаа мянган төгрөгөөр бус сая төгрөгөөр тусгасан байна. Сэлэнгэ аймгийн Ерөө, 
Шаамар сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.  
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн дэмжлэг:  
Сэлэнгэ аймгийн Эмнэлэг, Онцгой байдлын хэлтэс зэрэг байгууллагуудаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.  

Тодруулга: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä хүргэсэн áà компани õàðèóã 
бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Мэдээллийг гаргаж өгөхдөө утсаар нилээд шаардуулж байсан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-23. “Бороо гоулд” ХХК 

№ 

2094533 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  44,538,320.0 43,041,569.7 1,496,750.3 (279,971.3) 1,216,778.9 44,258,348.7 44,258,348.7 -  

1.1 Татвар, хураамж 44,408,666.0 42,707,286.9 1,701,379.1 (227,701.7) 1,473,677.4 44,180,964.3 44,180,964.3 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   28,248,926.0 28,248,926.0 -   28,248,926.0 28,248,926.0 -  
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                5,334.0 4,987.6 346.4 (390.0) (43.6) 4,944.0 4,944.0 - 1 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  1,474,714.0 

 
1,474,714.0 (993.0) 1,473,721.0 1,473,721.0 1,473,721.0 - 2 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  

10,020,537.0 9,794,443.7 226,093.3 (226,093.3) 
 

9,794,443.7 9,794,443.7 - 3 

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

207,617.0 207,617.0 - 
  

207,617.0 207,617.0 - 
 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  849,063.0 849,063.0 -   849,063.0 849,063.0 -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас 
гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

3,602,475.0 3,602,249.7 225.4 (225.4) 
 

3,602,249.7 3,602,249.7 - 4 

 1.2 Төлбөр  40,865.0 47,320.0 (6,455.0) (1,746.7) (8,201.7) 39,118.3 39,118.3 - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð    -   - - -  
1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  40,865.0 47,320.0 (6,455.0) (1,746.7) (8,201.7) 39,118.3 39,118.3 - 5 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

202 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-23. “Бороо гоулд” ХХК 

№ 

2094533 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  6,772.0 286,962.8 (280,190.8) 31,494.0 (248,696.8) 38,266.0 38,266.0 - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  6,772.0 261,568.7 (254,796.7) 123.6 (254,673.1) 6,895.6 6,895.6 - 6 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

9,758.0 (9,758.0) 
 

(9,758.0) - - - 7 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   15,175.3 (15,175.3) 30,909.6 15,734.4 30,909.6 30,909.6 - 7 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж   460.8 (460.8) 460.8  460.8 460.8 - 7 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  82,017.0 - 82,017.0 (82,017.0) - - - -  
1.6.1  Торгууль  82,017.0  82,017.0 (82,017.0)  - - - 8 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  1,138,168.0 3,322,058.5 (2,183,890.5) 17,618.8 (2,166,271.8) 1,155,786.8 1,155,786.8 -  
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  244,178.0 2,410,449.8 (2,166,271.8) - (2,166,271.8) 244,178.0 244,178.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  238,468 238,468 - 

  
238,468.0 238,468.0 - 

 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  5,710.0 5,674.7 35.3  35.3 5,710.0 5,710.0 -  

2.1.3  Áóñàä  
 

2,166,307.0 (2,166,307.0) 
 

(2,166,307.0) - - - 9 
 2.2 Төлбөр  893,990.0 911,608.8 (17,618.8) 17,618.8 - 911,608.8 911,608.8 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  60,125.0 77,743.8 (17,618.8) 17,618.8  77,743.8 77,743.8 - 10 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  370,367.0 370,367.0 - 
  

370,367.0 370,367.0 - 
 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  

463,498.0 463,498.0 - 
  

463,498.0 463,498.0 - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 
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Д-23. “Бороо гоулд” ХХК 

№ 

2094533 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  44,700.0 1,268,366.3 (1,223,666.3) 928,032.3 (295,634.0) 972,732.3 972,732.3 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  44,700.0 - 44,700.0 - 44,700.0 44,700.0 44,700.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  44,700.0  44,700.0  44,700.0 44,700.0 44,700.0 -   

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 1,268,366.3 (1,268,366.3) 928,032.3 (340,334.0) 928,032.3 928,032.3 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   45,500.6 (45,500.6) 45,500.6  45,500.6 45,500.6 - 11 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг   8,426.4 (8,426.4) 8,426.4 
 

8,426.4 8,426.4 - 11 
3.2.3 Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   349,008.8 (349,008.8) 179,472.5 (169,536.3) 179,472.5 179,472.5 - 11 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - - 11 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   751,161.3 (751,161.3) 568,521.8 (182,639.5) 568,521.8 568,521.8 - 11 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг   6,522.2 (6,522.2) 6,522.2 
 

6,522.2 6,522.2 - 11 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   100,774.2 (100,774.2) 112,616.0 11,841.8 112,616.0 112,616.0 - 11 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

6,973.0 (6,973.0) 6,973.0 
 

6,973.0 6,973.0 - 11 

   Нийт дүн  45,721,188.0 47,631,994.6 (1,910,806.6) 665,679.8 (1,245,126.8) 46,386,867.8 46,386,867.8 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                             -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их              - 

Цэвэр зөрүү                                                                                                                           - 
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Д-23. “Бороо гоулд” ХХК 

Товч танилцуулга 
“Бороо Гоулд” ХХК нь Канадын Сентерра Гоулд компанийн 100 хувийн эзэмшлийн салбар компани бөгөөд Сэлэнгэ аймгийн Мандал, 
Баянгол сумдад үйл ажиллагаа явуулдаг. 
Тус компани нь Үндэсний татварын ерөнхий газарт бүртгэлтэй. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү          Засгийн газрын нэгжүүд 
болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд 
харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  
1. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа гаальд төлсөн НӨАТ-ыг гаалийн татварт оруулан тусгасан байна. 
2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Гаалийн ерөнхий газраас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн залруулав. Компани өмнөх жилийн эцэст төлсөн дүнгээр дутуу ирүүлсэн. 
3. Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр  

ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн дүнг давхардуулж тусгасан байна. 
4. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

ЗГ анхны тайландаа илүү тусгасан тул хасч тохируулсан. 
5. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 

Компани анхны тайландаа буцааж авсан төлбөр болон үйлчилгээний хөлсийг оруулж тусгасан байна. ЗГ мөн буцаасан төлбөрийг 
анхны тайландаа оруулж тусгасан байна. 

6. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
Компани анхны тайландаа ч нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ч тээвэр зуучийн хувийн 
компаниудад төлсөн гаалийн бүрдүүлэлтийн хураамж болон талбайн хөлс, чингэлэг, агуулахын хөлс зэргийг оруулж тусгасан 
байна. 

7. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс  
Компани анхны тайландаа хураамж үйлчилгээний хөлсний мөрийг андуурч тусгасан байна. Мөн ЗГ СХЗГ, ГИХАЭГ-т тус компаниас 
төлсөн дүнг анхны нэгтгэлд нэгтгээгүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад эдгээр байгууллагаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулсан. 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамжийг ЗГ анхны тайландаа төлбөр хэсэгт тусгасан байна.  

8. Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа иргэдээс суутгасан татвар, бууны татвар, бусад нэгтгэлд хамрагдахгүй татвар, төлбөрийн дүнг тусгасан байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад ҮТЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн ЗГ талаас хасч тохируулсан. 

9. Бусад албан татвар  
Компани анхны тайландаа ХХОАТ-ыг оруулж тусгасан байна. Уг татвар нь нэгтгэл тайланд тайлагнагдахгүй татвар болно. 

10. Газрын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа Төв аймагт төлсөн төлбөрийг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Төв аймгаас ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулсан. 

11. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
АМГ, МХЕГ, Сорьцын хяналтын ерөнхий газар зэрэг байгууллагуудаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. Сорьцын 
хяналтын хэлтэс нь Бороо гоулд компаниас хандив аваад Анар анд компаниар 12.5 кг алт хайлуулах зуух хийлгэж орлого авсан 
байна.  
Аймагт өгсөн ìºíãºí äýìæëýã  
ЗГ анхны тайландаа Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-т тус компаниас үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн дүнг нэгтгээгүй байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу 
мэдээлэл авсанаар зохих тохируулгыг хийсэн. Харин Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ нь тус компаниас 158.3 мянган төгрөгийн мөнгөн бус 
хандив аваагүй байна гэж хариу өгсөн тул компанид дахин хандаж анхна шатны баримтыг авахад Сэлэнгэ аймгийн Баянгол, 
Баруунхараа сумын аврах гал унтраах ангийн ажилтан, байгаль орчны байцаагчид нийт 5 ширхэг усны гутал өгсөн байна. Энэ 
хандив нь хувь хүнд өгсөн байгаа учраас хасч, зөрүүг тохируулсан. 
Суманд өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Сэлэнгэ аймгийн Баянгол, Мандал, Ерөө зэрэг сумдын ЗДТГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.  
Бусад байгууллагад өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Сэлэнгэ аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Хүдэр сумын Цагдаагийн хэлтэс, Замын-Үүдийн гаалийн газар зэрэг байгууллагуудад компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, тохируулгыг хийсэн.  

 
Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä хүргэсэн áà компани õàðèóã 
бидэнд 2011 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. ЗГ-ын зарим байгууллага нь тус компаниас хандив, дэмжлэг аваагүй 
гэсэн хариу ирүүлсэний дагуу дахин компанид хандаж өгсөн хандивын холбогдох анхан шатны баримтыг хувилуулж авсан. Компанид энэ 
мэт олон дахин хандахад ямар ч шалтгаан тоочилгүйгээр бүх мэдээллийг шуурхай гаргаж өгч байсан.  
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад 
албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын 
зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-24. "Брэйвхарт ресорсиз" ХХК 

№ 

2878992 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  96,825.0 - 96,825.0 20,227.5 117,052.5 117,052.5 117,052.5 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 96,825.0 - 96,825.0 13,276.5 110,101.5 110,101.5 110,101.5 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 

нэмэлт төлбөр    
- 

  
- - - 

 

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

96,825.0 
 

96,825.0 13,276.5 110,101.5 110,101.5 110,101.5 - 1 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл   

- 
  

- - - 
 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
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№ 

2878992 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 6,951.0 6,951.0 6,951.0 6,951.0 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ    -   - - -  
1.3.2 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 6,951.0 6,951.0 6,951.0 6,951.0 - 2 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 

 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  - - - 9,760.0 9,760.0 9,760.0 9,760.0 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - - - - - - - -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - 9,760.0 9,760.0 9,760.0 9,760.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр    - 9,760.0 9,760.0 9,760.0 9,760.0 - 3 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.3 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
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№ 

2878992 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - 4,450.0 6,150.0 4,450.0 6,150.0 (1,700.0) 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - 750.0 2,450.0 750.0 2,450.0 (1,700.0)  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 750.0 2,450.0 750.0 2,450.0 (1,700.0) 4 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - 3,700.0 3,700.0 3,700.0 3,700.0 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.3 Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 3,700.0 3,700.0 3,700.0 3,700.0 - 5 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  96,825.0 - 96,825.0 34,437.5 132,962.5 131,262.5 132,962.5 (1,700.0)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, 
бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 
             
(1,700.0) 

Цэвэр зөрүү (1,700.0) 
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Д-24.  “Брэйвхарт ресорсиз” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Брэйвхарт ресорсиз” ХХК нь хайгуулын үйл ажиллагаа явуулдаг.                                   
Компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1.  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                            
ЗГ анхны тайландаа уг төлбөрийг дутуу тусгасан нь АМГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдож 
байна. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

2.  Хураамж болон үйлчилгээний хөлс                         
АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүйгээр ирүүлж 
тохируулав. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн. 

3. Газрын төлбөр                                  
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Төв аймгийн Баянчандмань сумын ЗДТГ-т албан бичиг 
илгээж, тус сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.  

4. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал                                 
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Ховд аймгийн Зэрэг сумын ЗДТГ, Өмнөговь аймгийн 
Баяндалай сумын ЗДТГ, Төв аймгийн Баянчандмань сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулсан. Компани Ховд 
аймгийн Зэрэг суманд 700.0 мянган төгрөг төвлөрүүлсэн гэсэн боловч тус сумын ЗДТГ-аас 500.0 мянган 
төгрөг төвлөрүүлсэн, Өмнөговь аймгийн Баяндалай суманд 250.0 мянган төгрөг төвлөрүүлсэн гэсэн гэсэн 
хариу ирсэн. Харин Төв аймгийн Баянчандмань сумын ЗДТГ-аас тус компани мөнгө төвлөрүүлээгүй гэсэн 
хариу ирсэн тул зөрүү үүсээд байна. 

5. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                 
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Ховд аймгийн Зэрэг сумын ЗДТГ, Өмнөговь аймгийн 
Баяндалай сумын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.  

 

Òîäðóóëãà:                                                                                                                             
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 21-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 01-ны өдөр ирүүëñýí áàéíà. 

 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал дээр 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээд байна. 
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№ 

2100754 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгы

н дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  100,006.0 26,491.3 73,514.7 (54,850.7) 18,664.0 45,155.3 45,155.3 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 60,135.0 26,491.3 33,643.7 (16,224.1) 17,419.6 43,910.9 43,910.9 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   1,000.0 

 
1,000.0 (500.0) 500.0 500.0 500.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                4,622.0 4,622.0 -   4,622.0 4,622.0 -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  9,706.0 

 
9,706.0 

 
9,706.0 9,706.0 9,706.0 - 2 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  16,906.0 1,149.4 15,756.6 (15,756.6)  1,149.4 1,149.4 - 3 

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

3,764.0 3,796.5 (32.5) 32.5 
 

3,796.5 3,796.5 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  4,688.0 4,688.0 - 
  

4,688.0 4,688.0 - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 

 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

19,449.0 

 

12,235.4 

 

7,213.6 

 
 

7,213.6 

 

19,449.0 

 

19,449.0 

 

- 
5 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  
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2100754 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
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байгууллагын 
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 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  14.0 - 14.0 700.0 714.0 714.0 714.0 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  14.0 
 

14.0 
 

14.0 14.0 14.0 - 6 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    - 700.0 700.0 700.0 700.0 - 7 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  39,857.0 - 39,857.0 (39,326.6) 530.4 530.4 530.4 - 
 

1.6.1  Торгууль  39,857.0 
 

39,857.0 (39,326.6) 530.4 530.4 530.4 - 8 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  6,032.0 6,871.0 (839.0) 828.5 (10.5) 6,860.5 6,860.5 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  2,391.0 721.0 1,670.0 (2,195.5) (525.5) 195.5 195.5 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

391.0 721.0 (330.0) (195.5) (525.5) 195.5 195.5 - 9 

2.1.3  Áóñàä  2,000.0 
 

2,000.0 (2,000.0) 
 

- - - 10 
 2.2 Төлбөр  3,641.0 5,665.0 (2,024.0) 3,024.0 1,000.0 6,665.0 6,665.0 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  

 
3,024.0 (3,024.0) 3,024.0 

 
3,024.0 3,024.0 - 11 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  3,641.0 2,641.0 1,000.0 
 

1,000.0 3,641.0 3,641.0 - 12 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
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2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - 485.0 (485.0) - (485.0) - - -  
2.5.1  Торгууль   485.0 (485.0)  (485.0) - - - 8 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  7,844.0 7,225.0 619.0 (619.0) - 7,225.0 7,225.0 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  1,500.0 1,500.0 - - - 1,500.0 1,500.0 -  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

1,500.0 1,500.0 - 
  

1,500.0 1,500.0 - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  6,344.0 5,725.0 619.0 (619.0) - 5,725.0 5,725.0 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  6,344.0 5,725.0 619.0 (619.0) 
 

5,725.0 5,725.0 - 13 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  113,882.0 40,587.3 73,294.7 (54,641.2) 18,653.5 59,240.8 59,240.8 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                         -   
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү - 
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Товч танилцуулга 

“Буд-Инвест” ХХК нь Төв аймгийн Заамар суманд Урд дэлэн нэртэй уурхайд алт олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг. 
Компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                           
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.   

1.  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                            
ЗГ анхны тайландаа илүү тусгасан байна. Уг дүн нь компанийн урьд оны илүү төлөлтөөс суутган тооцсон дүн 
байна. Компани тайландаа уг татварыг тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.                                                         
2.  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                              
Компани 2010 оны тайландаа уг татварыг тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
уг татварыг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.                  
3.  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр                                        
Төв аймгийн татварын хэлтэс тус компанийн бүртгэл дээр Заамарын Их Алт компаний 30 хувийн АМНАТ-ийг 
давхардуулж тусгасан тул хасч, тохируулав.                                                                                                          
4.  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                           
ЗГ анхны тайландаа уг төлбөрийг дутуу тусгасныг нэмж тохируулав.                                                                          
5.  Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл                                 
Компани тайландаа уг төлбөрийг дутуу тусгасан нь компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдож 
байна.                                                                                                                                                                    
6.  Гаалийн үйлчилгээний хураамж                                    
Компани уг хураамжийг тайландаа тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж тохируулав.                                                                        
7.  Хураамж болон үйлчилгээний хөлс                               
АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг ЗГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн 
явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн.                                                                                                          
8.  Торгууль             
ЗГ анхны нэгтгэл тайландаа усны төлбөр, зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар тусгасан тул 
хасч, тохируулав. Компани тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн торгууль хэсэг (2.5.1)-т тусгагдах дүн 
байсан учраас зохих тохируулгыг хийсэн.                                                                                                        
9.  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар       
ЗГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа илүү тусгасан нь нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр нотлогдсон тул хасч, тохируулав.                                                                                                         
10. Бусад албан татвар                        
Компани ХХОАТ тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн урсгал учраас хасч, 
тохируулав.                                                                                                                                                         
11. Газрын төлбөр                                  
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Төв аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус аймгийн 
ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.                                                                                               
12. Ус, рашаан ашигласны төлбөр                           
Компани анхны тайландаа бичилтийн алдаа гаргаснаас дутуу тусгасан байна. 1,443.0 мянган төгрөгийн 
төлбөрийг 443.0 мянган төгрөг гэж тусгасан байна.                                                                                                      
13. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг                                                                                                   
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                                  
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Төв аймгийн Заамар сумын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, 
тус сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.  

Òîäðóóëãà:                                                                                                          
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 17-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дүгээр сарын 25-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учраас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд  шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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№ 

5091462 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  574,262.0 531,904.0 42,358.0 (17,620.2) 24,737.8 556,641.8 556,641.8 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 542,864.0 531,904.0 10,960.0 4,039.5 14,999.5 546,903.5 546,903.5 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                

 
14,887.0 (14,887.0) 

 
(14,887.0) - - - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 

нэмэлт төлбөр  
96,376.0 96,376.0 - 

  
96,376.0 96,376.0 - 

 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                 

4,003.9 (4,003.9) 4,039.5 35.6 4,039.5 4,039.5 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  397,396.0 397,396.0 - 
  

397,396.0 397,396.0 - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 49,092.0 19,241.1 29,850.9  29,850.9 49,092.0 49,092.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
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№ 

5091462 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 9,738.3 9,738.3 9,738.3 9,738.3 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    - 9,738.3 9,738.3 9,738.3 9,738.3 - 4 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  31,398.0 - 31,398.0 (31,398.0) - - - -  
1.6.1  Торгууль  31,398.0 

 
31,398.0 (31,398.0) 

 
- - - 5 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  3,559.0 6,519.0 (2,960.0) 2,960.0 - 6,519.0 6,519.0 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  1,074.0 1,074.0 - - - 1,074.0 1,074.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

1,074.0 1,074.0 - 
  

1,074.0 1,074.0 - 
 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  2,485.0 5,445.0 (2,960.0) 2,960.0 - 5,445.0 5,445.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
 

2,960.0 (2,960.0) 2,960.0 
 

2,960.0 2,960.0 - 6 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  2,485.0 2,485.0 -   2,485.0 2,485.0 -  
2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 

төлбөр    
- 

  
- - - 

 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
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5091462 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  18,298.0 23,511.0 (5,213.0) 218.4 (4,994.6) 18,516.4 18,516.4 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  7,500.0 7,500.0 - 450.0 450.0 7,950.0 7,950.0 -  

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

7,500.0 7,500.0 - 450.0 450.0 7,950.0 7,950.0 - 7 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  10,798.0 16,011.0 (5,213.0) (231.6) (5,444.6) 10,566.4 10,566.4 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  10,798.0 16,011.0 (5,213.0) (231.6) (5,444.6) 10,566.4 10,566.4 - 8 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  596,119.0 561,934.0 34,185.0 (14,441.8) 19,743.2 581,677.2 581,677.2 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                         -   

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                                                                      - 
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Товч танилцуулга 

“Булган Гангат” ХХК нь Төв аймгийн Заамар суманд Заамарын уурхай нэртэй уурхайд алт олборлох үйл ажиллагаа 
явуулдаг.                                                                
Компани нь нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Гаалийн албан татвар                 
Компани 2010 оны тайландаа андуурч тусгасан тул хасч, тохируулав. 

2.  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                           
ЗГ анхны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэлийн явцад АМГ-аас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав. Компани тайландаа бичилтийн алдаа гаргасныг 
тохируулав. 4,039.5 мянган төгрөгийн дүнг 4,003.9 мянган төгрөг гэж буруу бичсэн байна. 

3.  Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл                                           
Компани тайландаа уг төлбөрийг дутуу тусгасан нь компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдож 
байна. 

4.  Хураамж болон үйлчилгээний хөлс                                 
Усны газар, ГХЯам, АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж өгсөнөөр тохируулав. Компани нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулав. 

5.  Торгууль                                          
ЗГ анхны нэгтгэл тайландаа усны төлбөр, зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар тусгасан тул 
хасч, тохируулав. 

6.  Газрын төлбөр                                   
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Төв аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус аймгийн 
ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.  

7.  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал                                              
ЗГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа байгаль хамгаалах санд төвлөрүүлсэн дүнг тусгаагүй ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас гаргаж ирүүлсн длэгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

8. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                         
Компани, ЗГ анхны тайландаа илүү тусгасан нь нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр 
нотлогдож, хасч тохируулав. 

Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                              
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 17-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дүгээр сарын 28-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учраас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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№ 

2075652 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагы

н дүн 
/УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  155,814.0 - 155,814.0 10,066.0 165,880.0 165,880.0 165,880.0 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 83,257.0 - 83,257.0 44,075.0 127,332.0 127,332.0 127,332.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  5,000.0  5,000.0  5,000.0 5,000.0 5,000.0 - 1 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 44,075.0 44,075.0 44,075.0 44,075.0 - 2 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                21,928.0  21,928.0  21,928.0 21,928.0 21,928.0 - 3 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, 
ашиглалтын дараа газар нөхөн сэргээх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 56,329.0  56,329.0  56,329.0 56,329.0 56,329.0 - 4 

 1.2 Төлбөр  26,699.0 - 26,699.0 11,749.0 38,448.0 38,448.0 38,448.0 - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  26,699.0  26,699.0 11,749.0 38,448.0 38,448.0 38,448.0 - 5 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  
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2075652 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагы

н дүн 
/УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 100.0 100.0 100.0 100.0 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    - 100.0 100.0 100.0 100.0 - 6 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  45,858.0 - 45,858.0 (45,858.0) - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  45,858.0  45,858.0 (45,858.0)  - - - 7 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  84,884.0 - 84,884.0 (64,578.0) 20,306.0 20,306.0 20,306.0 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  39,025.0 - 39,025.0 (20,503.0) 18,522.0 18,522.0 18,522.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  18,522.0 

 
18,522.0 

 
18,522.0 18,522.0 18,522.0 - 8 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

2.1.3  Áóñàä  20,503.0  20,503.0 (20,503.0)  - - - 9 
 2.2 Төлбөр  45,859.0 - 45,859.0 (44,075.0) 1,784.0 1,784.0 1,784.0 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр    -   - - -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  1,784.0 

 
1,784.0 

 
1,784.0 1,784.0 1,784.0 - 10 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

44,075.0 
 

44,075.0 (44,075.0) 
 

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  
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тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  
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дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн    -   - - -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
   Нийт дүн  240,698.0 - 240,698.0 (54,512.0) 186,186.0 186,186.0 186,186.0 - 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                      - 

   
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их   - 
                         

Цэвэр зөрүү          
                        
-    
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Д-27. “Бумбат” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Бумбат” ХХК нь Төв аймгийн Заамар суманд Бумбат нэртэй уурхайд алт олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг. 
Компани ҮТЕГ-т бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                               
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.    

1.  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                          
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн.                                                                                                                                                   
2.  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр                                
ЗГ анхны тайландаа уг төлбөрийг түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр гэж андуурч 
тусгасныг тохируулав. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн нэгтгэл тайлангийн явцад 
2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулав.                                                                               
3.  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                         
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн.                                                                                                                                                            
4.  Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын  шимтгэл                                     
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн.                                                                                                                                                                 
5.   Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр                                
ЗГ анхны нэгтгэл тайландаа дутуу тусгасан нь ХХҮГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдож байна. 
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн.                                                                                                                                                               
6.  Хураамж болон үйлчилгээний хөлс             
Компани, ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад АМГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу 
тохируулав.                                                                                                                                                         
7.  Торгууль                                               
ЗГ анхны нэгтгэл тайландаа усны төлбөр, зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар тусгасан тул 
хасч, тохируулав.                                                                                                                                                                   
8.  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн хөрөнгийн албан татвар                                       
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн.                                                                                                                                                                    
9.  Бусад албан татвар                  
ЗГ анхны нэгтгэл тайландаа ХХОАТ тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн урсгал 
учраас хасч, тохируулав.                                                                                                                                                               
10. Ус, рашаан ашигласны төлбөр                           
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

 
Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                             
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 18-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учраас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-28. "Бумбат ресорсес" ХХК 

№ 

5193443 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  190,778.0 7,399.0 183,379.0 10,664.5 194,043.5 201,442.5 201,442.5 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 190,778.0 7,399.0 183,379.0 - 183,379.0 190,778.0 190,778.0 - 

 
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   1,225.0 

 
1,225.0 

 
1,225.0 1,225.0 1,225.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

182,154.0 
 

182,154.0 
 

182,154.0 182,154.0 182,154.0 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 7,399.0 7,399.0 -   7,399.0 7,399.0 -  

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
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Д-28. "Бумбат ресорсес" ХХК 

№ 

5193443 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 10,664.5 10,664.5 10,664.5 10,664.5 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    - 10,664.5 10,664.5 10,664.5 10,664.5 - 3 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - -  
1.6.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  - - - - - - - -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - - - - - - - -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар    

- 
  

- - - 
 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5 
 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð    -   - - -  

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
  

- 
  

- - - 
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Д-28. "Бумбат ресорсес" ХХК 

№ 

5193443 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

дэмжлэг  

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 1,700.0 (1,700.0) 1,700.0 - 1,700.0 1,700.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн    -   - - -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 1,700.0 (1,700.0) 1,700.0 - 1,700.0 1,700.0 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

1,700.0 (1,700.0) 1,700.0 
 

1,700.0 1,700.0 - 4 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  190,778.0 9,099.0 181,679.0 12,364.5 194,043.5 203,142.5 203,142.5 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                         -    

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их          -                  

Цэвэр зөрүү                                                                                                                              - 
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Д-28. “Бумбат ресорсес” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Бумбат ресорсес” ХХК нь хайгуулын үйл ажиллагаа явуулдаг.                               
Компани нь нийслэлийн Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1.  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                    
Компани тайландаа уг татварыг тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэв.  

2.   Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                           
Компани тайландаа уг татварыг тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэв.  

3.  Хураамж болон үйлчилгээний хөлс                                    
АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаж өгсөнөөр тохируулав. Компани тайландаа үйлчилгээний хөлс тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн тул тохируулав. 

4. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                  
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Архангай аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус 
аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.  

 

Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                                             
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 18-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учраас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 

 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-29. "Бэрх ресорсиз" ХХК 

№ 

5210402 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  191,738.0 - 191,738.0 9,689.1 201,427.1 201,427.1 201,427.1 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 191,738.0 - 191,738.0 - 191,738.0 191,738.0 191,738.0 - 

 
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   10.0 

 
10.0 

 
10.0 10.0 10.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                186,719.0  186,719.0  186,719.0 186,719.0 186,719.0 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 5,009.0  5,009.0  5,009.0 5,009.0 5,009.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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Д-29. "Бэрх ресорсиз" ХХК 

№ 

5210402 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 9,689.1 9,689.1 9,689.1 9,689.1 -  

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ    -   - - -  

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 9,689.1 9,689.1 9,689.1 9,689.1 - 4 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  - - - 100.0 100.0 100.0 100.0 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - - - - - - - -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - 100.0 100.0 100.0 100.0 -  
2.2.1  Газрын төлбөр  

  
- 100.0 100.0 100.0 100.0 - 5 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр    -   - - -  

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
  

- 
  

- - - 
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Д-29. "Бэрх ресорсиз" ХХК 

№ 

5210402 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

òºëáºð  

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - 1,600.0 1,600.0 1,600.0 1,600.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн    - 1,100.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 - 6 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - 500.0 500.0 500.0 500.0                       -      

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- -                       -      

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- -                       -      

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - -                       -      

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - -                       -      
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 500.0 500.0 500.0 500.0                       -    7 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - -                       -      
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- -                       -      

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- -                       -      

   Нийт дүн  191,738.0 - 191,738.0 11,389.1 203,127.1 203,127.1 203,127.1                       -      

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                          -    

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                                                                  - 
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Д-29. “Бэрх ресорсиз” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Бэрх ресорсиз” ХХК нь Хэнтий, Дорноговь, Сүхбаатар аймгуудад хайгуул, өрөмдлөгийн үйл ажиллагаа явуулдаг.              
Компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татвар хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                             
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
 
1.  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                                

Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                                     
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

3. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл                                          
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

4.  Хураамж болон үйлчилгээний хөлс                                
АМГ, Гадаад хэргийн яам, Геологийн төв лабораторит төлсөн үйлчилгээний хөлсийг ЗГ анхны тайландаа 
тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав. Компани 2010 оны тайлангаа 
ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

5.  Газрын төлбөр                                      
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Увс аймгийн Наранбулаг сумын ЗДТГ-т албан бичиг 
илгээж, тус сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.  

6. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал                                         
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Хэнтий аймгийн Батширээт сумын ЗДТГ, Дорноговь 
аймгийн Их хэт сумын ЗДТГ, Баян-Өлгий аймгийн Сагсай сумдын ЗДТГ-уудад албан бичиг илгээж, тус сумдын 
ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.  

7. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                       
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх сумын ЗДТГ-т албан бичиг 
илгээж, тус сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.  

Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                              
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учраас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 

 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-30. "Бэрх-Уул" ХХК 

№ 

2643928 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  99,689.0 62,480.5 37,208.5 (2,592.5) 34,616.0 97,096.5 97,096.5 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 92,630.0 60,058.5 32,571.5 682.5 33,254.0 93,312.5 93,312.5 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   4,605.0 4,244.9 360.1  360.1 4,605.0 4,605.0 - 1 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                

  
- 

  
- - - 

 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  32,680.0  32,680.0  32,680.0 32,680.0 32,680.0 - 2 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  

13,239.0 14,496.1 (1,257.1) 682.5 (574.6) 13,921.5 13,921.5 - 3 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                16,225.0 15,499.3 725.7  725.7 16,225.0 16,225.0 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  25,881.0 25,818.2 62.8  62.8 25,881.0 25,881.0 - 5 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл   

- 
  

- - - 
 

 1.2 Төлбөр  2,422.0 2,422.0 - - - 2,422.0 2,422.0 -  

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð  2,422.0 2,422.0 -   2,422.0 2,422.0 -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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№ 

2643928 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 530.0 530.0 530.0 530.0 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ    -   - - -  

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    - 530.0 530.0 530.0 530.0 - 6 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 

 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  4,637.0 - 4,637.0 (3,805.0) 832.0 832.0 832.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  4,637.0 
 

4,637.0 (3,805.0) 832.0 832.0 832.0 - 7 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  9,198.0 11,436.1 (2,238.1) 1,693.8 (544.3) 10,891.8 10,891.8 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  8,822.0 8,822.0 - - - 8,822.0 8,822.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  7,719.0 7,719.0 -   7,719.0 7,719.0 -  

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

1,103.0 1,103.0 - 
  

1,103.0 1,103.0 - 
 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  376.0 2,614.1 (2,238.1) 1,693.8 (544.3) 2,069.8 2,069.8 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  376.0 920.3 (544.3)  (544.3) 376.0 376.0 - 8 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр   1,693.8 (1,693.8) 1,693.8  1,693.8 1,693.8 - 9 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  
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№ 

2643928 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  2,703.0 11,803.0 (9,100.0) - (9,100.0) 2,703.0 2,703.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  900.0 10,000.0 (9,100.0) - (9,100.0) 900.0 900.0 - 

 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  900.0 10,000.0 (9,100.0)  (9,100.0) 900.0 900.0 - 10 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  1,803.0 1,803.0 - - - 1,803.0 1,803.0 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  1,803.0 1,803.0 -   1,803.0 1,803.0 -  

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  111,590.0 85,719.6 25,870.4 (898.7) 24,971.7 110,691.3 110,691.3 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                         -    

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                                                              - 
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Д-30. “Бэрх-Уул” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Бэрх-Уул” ХХК нь Хэнтий аймгийн Мөрөн суманд Чандган нэртэй уурхайд хүрэн нүүрс, Норовлин суманд 
Тохойбулаг нэртэй уурхайд алт олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг.                                                                                
Компани нь нийслэлийн Хэнтий аймгийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                            
Компани тайландаа уг татварыг дутуу тусгасан нь компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр  нотлогдсон 
тул тохируулав.  

2.  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                         
Компани 2010 оны тайландаа уг татварыг тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
уг татварыг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

3.  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр                           
ЗГ анхны нэгтгэл тайландаа дутуу, компани илүү тусгасан нь нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр нотлогдсон тул ЗГ талд нэмж, компани талаас хасч, тохируулав. 

4.   Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                                 
Компани анхны тайландаа уг төлбөрийг дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн тул компани талд нэмж, тохируулав. 

5. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар                                      
Компани анхны тайландаа уг татварыг дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн тул компани талд нэмж, тохируулав. 

6.  Хураамж болон үйлчилгээний хөлс          
ЗГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг тусгаагүй ба нэгтгэлийн 
явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөнөөр тохируулав.  

7.  Торгууль              
ЗГ анхны нэгтгэл тайландаа иргэдээс суутгасан татвар, бууны татвар тусгасан тул хасч, тохируулав. Компани 
тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсэн тул тохируулав. 

8.   Газрын төлбөр                                          
Компани тайландаа илүү тусгасан нь нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул хасч, 
тохируулав.  

9.  Ус, рашаан ашигласны төлбөр                                    
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Хэнтий аймгийн Норовлин сумын ЗДТГ-т албан бичиг 
илгээж, тус сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.  

10. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал                                            
Компани тайландаа илүү тусгасан нь нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон 
тул хасч, тохируулав.  

Òîäðóóëãà:                                                                                     
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 20-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учраас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-31. "Бэрэн групп" ХХК  

№ 

2063182 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  151,920.0 - 151,920.0 37,887.6 189,807.6 189,807.6 189,807.6 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 132,325.0 - 132,325.0 31,338.0 163,663.0 163,663.0 163,663.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                16,195.0 

 
16,195.0 

 
16,195.0 16,195.0 16,195.0 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  34,010.0  34,010.0  34,010.0 34,010.0 34,010.0 - 2 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  

22,500.0 
 

22,500.0 
 

22,500.0 22,500.0 22,500.0 - 3 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                45,817.0  45,817.0  45,817.0 45,817.0 45,817.0 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

13,803.0 
 

13,803.0 31,338.0 45,141.0 45,141.0 45,141.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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Д-31. "Бэрэн групп" ХХК  

№ 

2063182 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  18,411.0 - 18,411.0 6,935.6 25,346.6 25,346.6 25,346.6 -  

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  18,411.0 
 

18,411.0 9.0 18,420.0 18,420.0 18,420.0 - 6 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    - 6,926.6 6,926.6 6,926.6 6,926.6 - 7 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  1,184.0 - 1,184.0 (386.0) 798.0 798.0 798.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  1,184.0 
 

1,184.0 (386.0) 798.0 798.0 798.0 - 8 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  3,430.0 - 3,430.0 - 3,430.0 3,430.0 3,430.0 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  3,430.0 - 3,430.0 - 3,430.0 3,430.0 3,430.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  845.0  845.0  845.0 845.0 845.0 - 9 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

2,585.0 
 

2,585.0 
 

2,585.0 2,585.0 2,585.0 - 10 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр    -   - - -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5 
 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð    -   - - -  
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Д-31. "Бэрэн групп" ХХК  

№ 

2063182 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  4,769.0 - 4,769.0 - 4,769.0 4,769.0 4,769.0 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  4,769.0 - 4,769.0 - 4,769.0 4,769.0 4,769.0 -  

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

4,769.0 
 

4,769.0 
 

4,769.0 4,769.0 4,769.0 - 11 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  160,119.0 - 160,119.0 37,887.6 198,006.6 198,006.6 198,006.6 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                        -    

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их  - 

Цэвэр зөрүү                                                                                                               - 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-31. “Бэрэн групп” ХХК 

Товч танилцуулга                                                                                                                                                                            
“Бэрэн групп” ХХК нь Архангай аймгийн Төвшрүүлэх суманд төмрийн хүдэр олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг.                 
Компани ҮТЕГ-т бүртгэлтэй.                                                                                                                                      
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                        
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.        

 1.  Гаалийн албан татвар                           
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн.                                                                                                                                                           
2.  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                             
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн.                                                                                                                                                    
3.  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт  төлбөр                                
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн.                                                                                                                                               
4.  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                       
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн.                                                                                                                                                  
5.  Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл                                                
ЗГ анхны нэгтгэл тайландаа дутуу тусгасан нь НДЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул 
нэмж тохируулав. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул 
тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.                                                                                                                        
6.  Гаалийн үйлчилгээний хураамж                                     
ЗГ анхны нэгтгэл тайландаа бусад хураамжийг тусгаагүй байсныг нэмж тохируулав. Компани 2010 оны 
тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 
оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.                             
7.  Хураамж болон үйлчилгээний хөлс                               
АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээр 
ирүүлж тохируулав. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүй нэгтгэл тайлангийн явцад 
2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.           
8.   Торгууль                                      
ЗГ анхны нэгтгэл тайландаа иргэдээс суутгасан татвар тусгасан тул хасч, тохируулав. Компани 2010 оны 
тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 
оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.                         
9.  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар                                                       
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн.                                                                                                                                               
10. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                                               
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн.                                                                                                                                                      
11. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал                                           
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн.                                                                                                                                     

Òîäðóóëãà:                                                                                                                  
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учраас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð:                                                                                                                                                    
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-32. "Бэрэн майнинг" ХХК 

№ 

2886219 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  62,518.0 - 62,518.0 243.0 62,761.0 62,761.0 62,761.0 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 62,518.0 - 62,518.0 243.0 62,761.0 62,761.0 62,761.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   20.0  20.0  20.0 20.0 20.0 - 1 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                

  
- 

  
- - - 

 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 

нэмэлт төлбөр    
- 22,710.0 22,710.0 22,710.0 22,710.0 - 2 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

22,268.0 
 

22,268.0 (22,268.0) 
 

- - - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

40,230.0 
 

40,230.0 (199.0) 40,031.0 40,031.0 40,031.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

238 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-32. "Бэрэн майнинг" ХХК 

№ 

2886219 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - - - - - - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - -   

1.6.1  Торгууль    -   - - -   

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  30,397.0 - 30,397.0 (12,070.0) 18,327.0 18,327.0 18,327.0 - 

  
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  21,938.0 - 21,938.0 (12,070.0) 9,868.0 9,868.0 9,868.0 -   

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  8,587.0  8,587.0 (5.0) 8,582.0 8,582.0 8,582.0 - 4 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  1,286.0  1,286.0  1,286.0 1,286.0 1,286.0 - 5 

2.1.3  Áóñàä  12,065.0  12,065.0 (12,065.0)  - - - 6 
 2.2 Төлбөр  8,459.0 - 8,459.0 - 8,459.0 8,459.0 8,459.0 -   
2.2.1  Газрын төлбөр  1,720.0 

 
1,720.0 

 
1,720.0 1,720.0 1,720.0 - 7 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  6,739.0 
 

6,739.0 
 

6,739.0 6,739.0 6,739.0 - 8 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -   

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
  

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - -   

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -   

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах   -   - - -   



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

239 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-32. "Бэрэн майнинг" ХХК 

№ 

2886219 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

зөвшөөрлийн хураамж  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

  
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -   

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  4,500.0 - 4,500.0 - 4,500.0 4,500.0 4,500.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 
 

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  4,500.0 - 4,500.0 - 4,500.0 4,500.0 4,500.0 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  4,500.0 

 
4,500.0 

 
4,500.0 4,500.0 4,500.0 - 9 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  97,415.0 - 97,415.0 (11,827.0) 85,588.0 85,588.0 85,588.0 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                        -    

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                                                                      - 
 

 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-32. “Бэрэн майнинг” ХХК 

Товч танилцуулга                                                                                                                                                        
“Бэрэн майнинг” ХХК нь Архангай аймгийн Төвшрүүлэх суманд төмрийн хүдэр олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг. 
Компани ҮТЕГ-т бүртгэлтэй. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                      
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
1.  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                           

Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

2.  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт  төлбөр                                        
ЗГ анхны нэгтгэл тайландаа уг төлбөрийг ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр дээр андуурч тусгасныг тохируулав. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж 
өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

3.  Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл                                  
ЗГ анхны нэгтгэл тайландаа илүү тусгасан нь НДЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул хасч 
тохируулав. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг 
хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

4.  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар          
ЗГ анхны нэгтгэл тайландаа илүү тусгасныг хасч тохируулав. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд 
гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

5.  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар          
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

6.   Бусад албан татвар            
ЗГ анхны нэгтгэл тайландаа ХХОАТ-ыг тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн 
урсгал учраас хасч, тохируулав. 

7. Газрын төлбөр                 
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

8. Ус, рашаан ашигласны төлбөр                                   
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

9. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг                                                                                              
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                              
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                       
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учраас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð:       Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-33. "Вестерн Простектор Монголиа" ХХК 

№ 

2834812 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгы

н дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  199,260.0 136,361.8 62,898.2 2,665.4 65,563.6 201,925.4 201,925.4 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 198,979.0 133,713.8 65,265.2 273.4 65,538.6 199,252.4 199,252.4 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                

  
- 

  
- - - 

 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 

нэмэлт төлбөр    
- 

  
- - - 

 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

147,637.0 133,713.8 13,923.2 273.4 14,196.6 147,910.4 147,910.4 - 1 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 51,342.0  51,342.0  51,342.0 51,342.0 51,342.0 - 2 

 1.2 Төлбөр  - 2,592.0 (2,592.0) 2,592.0 - 2,592.0 2,592.0 -  
1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 

òºëáºð    
- 

  
- - - 

 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð   2,592.0 (2,592.0) 2,592.0  2,592.0 2,592.0 - 3 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
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Д-33. "Вестерн Простектор Монголиа" ХХК 

№ 

2834812 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгы

н дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  273.0 56.0 217.0 (200.0) 17.0 73.0 73.0 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ    -   - - -  
1.3.2 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  273.0 56.0 217.0 (217.0)  56.0 56.0 - 4 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    - 17.0 17.0 17.0 17.0 - 4 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  8.0 - 8.0 - 8.0 8.0 8.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  8.0  8.0  8.0 8.0 8.0 - 5 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  135.0 135.0 - - - 135.0 135.0 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  135.0 135.0 - - - 135.0 135.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

135.0 135.0 - 
  

135.0 135.0 - 
 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр    -   - - -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
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Д-33. "Вестерн Простектор Монголиа" ХХК 

№ 

2834812 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгы

н дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 200.0 (200.0) 200.0 - 200.0 200.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 
 

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 200.0 (200.0) 200.0 - 200.0 200.0 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

 
200.0 (200.0) 200.0 

 
200.0 200.0 - 6 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  199,395.0 136,696.8 62,698.2 2,865.4 65,563.6 202,260.4 202,260.4 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                        -    

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -                           

Цэвэр зөрүү                                                                                                               - 
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Д-33. “Вестерн Простектор Монголиа” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Вестерн Простектор Монголиа” ХХК нь Дорнод аймгийн Дашбалбар суманд уран олборлох үйл ажиллагаа 
явуулдаг.                                                
Компани нь нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                    
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
 
1.   Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                                          

ЗГ, компани аль аль нь анхны нэгтгэл тайландаа уг төлбөрийг дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн тул тохируулав. 

2.   Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл                                
Компани уг шимтгэлийг тайландаа тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.  

3.   Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр                               
ЗГ уг төлбөрийг тайландаа орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад ХХҮГ-аас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж тохируулав.  

4.   Хураамж болон үйлчилгээний хөлс          
ЗГ анхны тайландаа хураамжийн дүнг илүү тусгасныг хасч, тохируулав. ЗГ, компани аль аль нь анхны 
тайландаа ХХҮГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг тусгаагүй нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээр ирүүлсэн 
тул тохируулав.  

5.   Торгууль                          
Компани уг төлбөрийг тайландаа тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж тохируулав. 

6.   Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                               
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэст албан 
бичиг илгээж, тус байгууллагаас хариу мэдээлэл авч, зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                          
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 17-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-34. "Гаррисон-Азия" ХХК 

№ 

5122392 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  107,514.0 68,880.1 38,633.9 2,319.2 40,953.1 109,833.2 109,833.2 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 104,429.0 68,880.1 35,548.9 - 35,548.9 104,429.0 104,429.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                12,570.0 42,688.4 (30,118.4)  (30,118.4) 12,570.0 12,570.0 - 1 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  26,396.0  26,396.0  26,396.0 26,396.0 26,396.0 - 2 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                23,622.0  23,622.0  23,622.0 23,622.0 23,622.0 - 3 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар   26,191.7 (26,191.7)  (26,191.7) - - - 4 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 41,841.0  41,841.0  41,841.0 41,841.0 41,841.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  3,071.0 - 3,071.0 (47.0) 3,024.0 3,024.0 3,024.0 - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  3,071.0  3,071.0 (47.0) 3,024.0 3,024.0 3,024.0 - 6 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
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Д-34. "Гаррисон-Азия" ХХК 

№ 

5122392 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  14.0 - 14.0 2,366.2 2,380.2 2,380.2 2,380.2 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  14.0 
 

14.0 1.2 15.2 15.2 15.2 - 7 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    - 2,365.0 2,365.0 2,365.0 2,365.0 - 8 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  
1.5.1 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  - - - - - - - - 

 
1.6.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  234.0 4,256.0 (4,022.0) 3,160.0 (862.0) 3,394.0 3,394.0 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  214.0 360.0 (146.0) - (146.0) 214.0 214.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар   360.0 (360.0)  (360.0) - - - 9 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

214.0 
 

214.0 
 

214.0 214.0 214.0 - 10 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  20.0 3,896.0 (3,876.0) 3,160.0 (716.0) 3,180.0 3,180.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  20.0 2,000.0 (1,980.0) 1,980.0  2,000.0 2,000.0 - 11 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр   600.0 (600.0) 1,180.0 580.0 1,180.0 1,180.0 - 12 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð   1,296.0 (1,296.0)  (1,296.0) - - - 6 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  
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Д-34. "Гаррисон-Азия" ХХК 

№ 

5122392 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 11,336.0 (11,336.0) 11,336.0 - 11,336.0 11,336.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн    -   - - -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 11,336.0 (11,336.0) 11,336.0 - 11,336.0 11,336.0 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   11,336.0 (11,336.0) 11,336.0  11,336.0 11,336.0 - 13 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  107,748.0 84,472.1 23,275.9 16,815.2 40,091.1 124,563.2 124,563.2 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                        -    

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их   - 

Цэвэр зөрүү                                                                                                              - 
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Д-34. “Гаррисон-Азия” ХХК 

Товч танилцуулга                                                                          
“Гаррисон-Азия” ХХК нь Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ суманд Өлзийт нэртэй уурхайд алт олборлох үйл 
ажиллагаа явуулдаг. Компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                 
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1.  Гаалийн албан татвар                         
Компани 2010 оны тайландаа гаалийн албан татварын дүнгээс НӨАТ, үйлчилгээний хурааж зэргийг салгаж 
тусгаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн дагуу НӨАТ болон гаалийн хураамжийг хасч, тохируулав.                                                                        
2.  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                    
Компани 2010 оны тайландаа гаалийн албан татварын дүнд НӨАТ-ыг оруулж тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг татварыг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг 
хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.                                                            
3.  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                               
Компани уг төлбөрийг тайландаа тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж тохируулав.                                             
4. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар                                 
Компани анхны тайландаа андуурч тусгасан тул хасч, тохируулав.                            
5.  Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл                
Компани уг шимтгэлийг тайландаа тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж тохируулав.                            
6.  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр                             
ЗГ анхны тайландаа үйлчилгээний хөлсийг тусгасныг хасч, тохируулав. Компани уг төлбөрийг тайландаа орон 
нутгийн төсөвт төлсөн хэсэг 2.2.5-т тусгасныг хасч улсын төсөвт төлсөн хэсэг 1.2.2-т нэмж тохируулав.                      
7.  Гаалийн үйлчилгээний хураамж                                
ЗГ анхны тайландаа бусад хураамжийг тусгаагүй байсныг нэмж тохируулав. Компани уг хураамжийг гаалийн 
албан татварт тусгасан нь нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул тохируулав.             
8.  Хураамж болон үйлчилгээний хөлс                           
ЗГ, компани аль аль нь анхны тайландаа ХХҮГ, АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг тусгаагүй нэгтгэлийн 
явцад дэлгэрэнгүйгээр ирүүлж тохируулав.                                            
9.  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар                      
Компани тайландаа андуурч тусгасан тул хасч, тохируулав.                          
10.  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                                       
Компани уг татварыг тайландаа тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж тохируулав.                                              
11. Газрын төлбөр             
ЗГ анхны нэгтгэл тайландаа орон андуурч тусгасан тул тохируулав.                                          
12. Ус, рашаан ашигласны төлбөр           
ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн төлбөрийг тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад тохируулав. Компани 
тайландаа дутуу тусгаснаа нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж 
өгсөн тул тохируулав.                                                
13. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг                                                                                                  
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                                        
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сумын ЗДТГ-т албан 
бичиг илгээж, тус сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулав.  

Òîäðóóëãà:                                                                                
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 21-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учраас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-35. "Гацуурт" ХХК 

№ 

  Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгы

н дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  1,914,177.0 2,104,075.2 (189,898.2) (6,002.1) (195,900.3) 1,908,174.9 1,908,174.9 -  

1.1 Татвар, хураамж 1,864,967.0 2,055,322.1 (190,355.1) (4,423.2) (194,778.3) 1,860,543.8 1,860,543.8 - 
 

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   96,792.0 96,492.0 300.0  300.0 96,792.0 96,792.0 - 1 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                239,495.0 666,195.6 (426,700.6) 

 
(426,700.6) 239,495.0 239,495.0 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  498,090.0 451,293.8 46,796.2 
 

46,796.2 498,090.0 498,090.0 - 3 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   22,146.0  22,146.0  22,146.0 22,146.0 22,146.0 - 4 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  103,358.0 98,934.8 4,423.2 (4,423.2)  98,934.8 98,934.8 - 5 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                164,481.0 147,745.0 16,736.0  16,736.0 164,481.0 164,481.0 - 6 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  471,543.0 471,543.0 -   471,543.0 471,543.0 -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

269,062.0 123,117.9 145,944.1 
 

145,944.1 269,062.0 269,062.0 - 7 

 1.2 Төлбөр  35,508.0 34,884.0 624.0 (624.0) - 34,884.0 34,884.0 - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  35,508.0 34,884.0 624.0 (624.0)  34,884.0 34,884.0 - 8 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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Д-35. "Гацуурт" ХХК 

№ 

  Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгы

н дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  4,581.0 13,869.1 (9,288.1) 7,484.1 (1,804.0) 12,065.1 12,065.1 -  
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  4,581.0 1,090.0 3,491.0 

 
3,491.0 4,581.0 4,581.0 - 9 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   3,841.4 (3,841.4)  (3,841.3) - - - 10 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

7,777.3 (7,777.3) 4,038.1 (3,739.2) 4,038.1 4,038.1 - 10 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж   1,160.5 (1,160.5) 3,446.0 2,285.5 3,446.0 3,446.0 - 10 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 

 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  9,121.0 - 9,121.0 (8,439.0) 682.0 682.0 682.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  9,121.0 
 

9,121.0 (8,439.0) 682.0 682.0 682.0 - 11 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  118,811.0 90,690.3 28,120.7 (5,966.9) 22,153.9 112,844.1 112,844.2 -  
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  49,814.0 18,357.7 31,456.3 (300.0) 31,156.3 49,514.0 49,514.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  37,219.0 5,762.7 31,456.3 (300.0) 31,156.3 36,919.0 36,919.0 - 12 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  12,595.0 12,595.0 -   12,595.0 12,595.0 -  

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  68,997.0 72,332.5 (3,335.5) (5,666.9) (9,002.4) 63,330.1 63,330.1 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  10,927.0 36,371.8 (25,444.8) 24,282.2 (1,162.6) 35,209.2 35,209.2 - 13 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  27,087.0 35,960.7 (8,873.7) (268.5) (9,142.2) 26,818.5 26,818.5 - 14 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

30,983.0 
 

30,983.0 (29,680.6) 1,302.4 1,302.4 1,302.4 - 15 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  
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№ 

  Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгы

н дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс    
- 

  
- - - 

 
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 62,550.0 (62,550.0) 61,550.0 (1,000.0) 61,550.0 61,550.0 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

                         -                             -                         
-    

                     
-      

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 62,550.0 (62,550.0) 61,550.0 (1,000.0) 61,550.0 61,550.0 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   32,000.0 (32,000.0) 31,000.0 (1,000.0) 31,000.0 31,000.0 - 16 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 
3.2.3 

Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   25,450.0 (25,450.0) 25,450.0 
 

25,450.0 25,450.0 - 16 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   5,100.0 (5,100.0) 5,100.0  5,100.0 5,100.0 - 16 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  

   Нийт дүн  2,032,988.0 2,257,315.5 (224,327.5) 49,581.0 (174,746.4) 2,082,569.0 2,082,569.1 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                                - 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                                                           - 
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Д-35. “Гацуурт” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Гацуурт” ХХК нь Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сум, Нарийн тээл сум, Баянхонгор аймгийн Галуут сум, Сэлэнгэ 
аймгийн Мандал сум,  Номгон сумдад алт олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг. Компани ҮТЕГ-т бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү             
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
 
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                                    

Компани тайландаа дутуу тусгасан нь нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул 
нэмж тохируулав. 

2. Гаалийн албан татвар                               
Компани 2010 оны тайландаа автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар, НӨАТ, үйлчилгээний 
хураажийг салгаж тусгаагүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар, НӨАТ, гаалийн 
хураамжийг хасч тохируулав. 

3.  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                     
Компани 2010 оны тайландаа импортын бараанд төлсөн НӨАТ-ыг тусгаагүй байсныг нэгтгэл тайлангийн 
явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав. 

4.  Автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татвар                                    
Компани уг татварыг тайландаа орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж тохируулав.  

5.  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр                                      
ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн 30 хувийн дүнг давхардуулж тусгасан тул хасч, тохируулав. 

6.  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                             
Компани тайландаа дутуу тусгасан нь нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул 
нэмж тохируулав.  

7.  Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл                    
Компани уг шимтгэлийг тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэлийн явцад нэмж тусгаж өгсөн тул тохируулав.  

8.  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр                               
ЗГ анхны тайландаа үйлчилгээний хөлсийг тусгасан тул хасч, тохируулав 

9. Гаалийн үйлчилгээний хураамж                                             
Компани тайландаа уг хураамжийг дутуу тусгасан нь нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр 
нотлогдсон тул тохируулав.  

10. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс                                  
Компани тайландаа замын хураамж тусгасныг тодруулах боломжгүй учир хасч, тохируулав. ЗГ анхны 
тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад ХХҮГ, АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг тусгав. Компани Ус 
сувгийн удирдах газарт төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасныг хасч, ХХҮГ-т төлсөн хөлсийг дутуу тусгасныг 
нэмж тохируулав.  

11. Торгууль                                  
ЗГ анхны нэгтгэл тайландаа иргэдээс суутгасан татвар, усны төлбөр, дундын суутгал, түгээмэл тархацтай 
ашигт малтмал ашигласны төлбөр, бууны татвар тусгасан тул хасч, тохируулав. Компани тайландаа тусгаагүй 
байсан нь дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул нэмж тохируулав. 

12. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар                                   
ЗГ тайландаа илүү тусгасныг хасч тохируулав. Компани тайландаа дутуу тусгасан ба тус компанийн охин 
компани болох “Тэрэлж сүйх” ХХК-иас уг татварыг төлсөн байсныг тайландаа тусгаагүй байсаныг нэмж 
тохируулав.  
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13. Газрын төлбөр             
ЗГ нэгтгэл тайландаа дутуу тусгасан байсан ба компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Булган 
аймгийн ЗДТГ, Төв аймгийн ЗДТГ, СХДүүргийн Газрын алба, БГДүүргийн Газрын албар, Нийслэлийн Газрын 
албанд тус тус албан бичиг явуулсны дагуу тус газруудаас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 

14. Ус, рашаан ашигласны төлбөр           
ЗГ анхны тайландаа орон нутагийн 30 хувийн төлбөрийг давхардуулж тусгасныг хасч тохируулав. Компани 
тайландаа охин компани болох “Баяндулаан” ХХК-ийн төлбөрийг тусгасныг хасч тохируулав. 

15. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр                              
ЗГ анхны тайландаа АМНАТөлбөрийн орон нутгийн 30 хувийг давхардуулж тусгасныг хасч тохируулав. 
Компани тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулсан байсан нь компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр 
нотлогдсон. 

16. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Яам, агентлагт өгсөн хандив, дэмжлэг                                                
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж СХДүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл, СХЗҮГазар, 
Өвөрхангай аймгийн МХГазруудад тус тус албан бичиг явуулсны дагуу тус газруудаас ирсэн мэдээллийн дагуу 
тохируулав. Компани хувийн холбоонд өгсөн хандив тусгасан байсныг хасч тохируулав. 

Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                             
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ, Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ, 
Өвөрхангай аймгийн ЗДТГ-уудад албан бичиг явуулсны дагуу тус аймгуудын ЗДТГ-уудаас ирсэн мэдээллийн 
дагуу тохируулав.  

Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                              
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий ЗДТГ, Сэлэнгэ аймгийн 
Шаамар сумын ЗДТГ, Алтанбулаг сумын ЗДТГ-уудад албан бичиг явуулсны дагуу тус сумуудын ЗДТГ-уудаас 
ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.  

 

Òîäðóóëãà:                                                
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 18-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 04-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учираас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-36. "Геосан" ХХК 

№ 

2070251 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  345,833.0 - 345,833.0 4,049.1 349,882.1 349,882.1 349,882.1 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 345,833.0 - 345,833.0 - 345,833.0 345,833.0 345,833.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   4,366.0 

 
4,366.0 

 
4,366.0 4,366.0 4,366.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  247,673.0  247,673.0  247,673.0 247,673.0 247,673.0 - 2 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    -   - - -  

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                8,325.0  8,325.0  8,325.0 8,325.0 8,325.0 - 3 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 85,469.0  85,469.0  85,469.0 85,469.0 85,469.0 - 4 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
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Д-36. "Геосан" ХХК 

№ 

2070251 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 2,049.1 2,049.1 2,049.1 2,049.1 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 2,049.1 2,049.1 2,049.1 2,049.1 - 5 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 

 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 -  
1.6.1  Торгууль  

  
- 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 - 6 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  44,209.3 - 44,209.3 (39,036.0) 5,173.3 5,173.3 5,173.3 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  44,209.3 - 44,209.3 (39,848.8) 4,360.5 4,360.5 4,360.5 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  3,996.5 

 
3,996.5 

 
3,996.5 3,996.5 3,996.5 - 7 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

364.0 
 

364.0 
 

364.0 364.0 364.0 - 8 

2.1.3  Áóñàä  39,848.8 
 

39,848.8 (39,848.8) 
 

- - - 9 
 2.2 Төлбөр  - - - 812.8 812.8 812.8 812.8 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр    - 812.8 812.8 812.8 812.8 - 10 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.3 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
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Д-36. "Геосан" ХХК 

№ 

2070251 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    -   - - -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
   Нийт дүн  390,042.3 - 390,042.3 (34,986.9) 355,055.4 355,055.4 355,055.4 - 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 
                       
-    

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их    - 

Цэвэр зөрүү                                                                                                               - 
 

 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-36. “Геосан” ХХК 

Товч танилцуулга                                                                                                                                                               
“Геосан” ХХК нь хайгуулын үйл ажиллагаа явуулдаг.                                                                                               
Компани нь нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                   
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
1.   Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                     

Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

2.   Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                    
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

3.   Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                             
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

4.   Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын  шимтгэл                                    
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

5.   Хураамж болон үйлчилгээний хөлс          
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад АМГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэгүй мэдээлэлд  үндэслэж 
тохируулсан. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүй нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

6.   Торгууль               
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу 
АМГ-аас тодруулж, тус газраас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 

 7.   Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар                       
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

8.   Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                 
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

9.   Бусад албан татвар                                 
ЗГ анхны тайландаа ХХОАТ тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн урсгал учраас 
хасч, тохируулсан. 

10. Газрын төлбөр                                                 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслж 
Нийслэлийн Газрын албанд албан бичиг явуулсны дагуу тохируулав.                                                                 

Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                     
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 17-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр ирүүлсэн àéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учираас нягтлан бодогчтой дахин 
холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð:      Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-37. "Гео-Эрэл" ХХК 

№ 

2046342 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  82,678.0 - 82,678.0 1,200.0 83,878.0 83,878.0 83,878.0 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 82,568.0 - 82,568.0 - 82,568.0 82,568.0 82,568.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   500.0 

 
500.0 

 
500.0 500.0 500.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  364.0  364.0  364.0 364.0 364.0 - 2 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  

5,437.0 
 

5,437.0 
 

5,437.0 5,437.0 5,437.0 - 3 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                46,415.0  46,415.0  46,415.0 46,415.0 46,415.0 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  24,482.0  24,482.0  24,482.0 24,482.0 24,482.0 - 5 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 5,370.0  5,370.0  5,370.0 5,370.0 5,370.0 - 6 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -  

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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Д-37. "Гео-Эрэл" ХХК 

№ 

2046342 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 -  

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 - 7 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  

 1.6 Бусад  110.0 - 110.0 - 110.0 110.0 110.0 -  
1.6.1  Торгууль  110.0 

 
110.0 

 
110.0 110.0 110.0 - 8 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  127.0 - 127.0 7,092.0 7,219.0 7,219.0 7,219.0 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  127.0 - 127.0 - 127.0 127.0 127.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

127.0 
 

127.0 
 

127.0 127.0 127.0 - 9 

2.1.3  Áóñàä    -   - - -  
 2.2 Төлбөр  - - - 7,092.0 7,092.0 7,092.0 7,092.0 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  

  
- 1,692.0 1,692.0 1,692.0 1,692.0 - 10 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    - 5,400.0 5,400.0 5,400.0 5,400.0 - 11 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
  

- 
  

- - - 
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Д-37. "Гео-Эрэл" ХХК 

№ 

2046342 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

дэмжлэг  

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - 9,664.6 9,664.6 9,664.6 9,664.6 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - 2,700.0 2,700.0 2,700.0 2,700.0 -  

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн    

- 2,700.0 2,700.0 2,700.0 2,700.0 - 12 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - 6,964.6 6,964.6 6,964.6 6,964.6 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 6,964.6 6,964.6 6,964.6 6,964.6 - 13 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  82,805.0 - 82,805.0 17,956.6 100,761.6 100,761.6 100,761.6 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                        -    

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их    - 

Цэвэр зөрүү                                                                                                                  - 
 

 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-37. “Гео-Эрэл” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
“Гео-Эрэл” ХХК нь Хэнтий аймгийн Мөрөн суманд Худгийн ам нэртэй уурхайд алт олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг. Компани 
ҮТЕГ-т бүртгэлтэй. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                      Засгийн 
газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн тохируулгуудын 
хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  
1.  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                                 

Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

2.  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                     
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

3.  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр                               Компани 2010 
оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                              Компани 2010 
оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

5.  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар                                 Компани 2010 
оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

6.  Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын  шимтгэл                                  Компани 
2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

7. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс                                    
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад Усны газар, АМГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав. 
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүй нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулав. 

 8. Торгууль              
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.  

9.  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                        Компани 
2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны 
тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

10. Газрын төлбөр              
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Хэнтий аймгийн 
Мөрөн сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулсны дагуу тус сумын ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 

11. Ус, рашаан ашигласны төлбөр                                            
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Хэнтий аймгийн 
Мөрөн сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулсны дагуу тус сумын ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 

12. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал                                                ЗГ 
анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад тохируулав. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүй 
нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулав.  

13. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг          ЗГ анхны 

тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Хэнтий аймгийн ЗДТГ-т албан 
бичиг явуулсны дагуу тус сумын ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 

 
 Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                  Тайлагнасан дүнгийн 
талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 18-íä èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 
11 дүгээр сарын 02-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний 
дараа дахин зөрүү үүссэн учираас нягтлан бодогчтой дахин холбогдон тодруулга авсан. 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-38. "Гүнбилэг трейд" ХХК 

№ 

2765853 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  252,594.0 220,257.9 32,336.1 6,073.0 38,409.1 258,667.0 258,667.0 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 241,617.0 220,257.9 21,359.1 - 21,359.1 241,617.0 241,617.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   208,754.0 208,754.0 - 

  
208,754.0 208,754.0 - 

 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 

нэмэлт төлбөр    
- 

  
- - - 

 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

27,537.0 
 

27,537.0 
 

27,537.0 27,537.0 27,537.0 - 1 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

5,326.0 11,503.9 (6,177.9) 
 

(6,177.9) 5,326.0 5,326.0 - 2 

 1.2 Төлбөр  9,550.0 - 9,550.0 - 9,550.0 9,550.0 9,550.0 -  

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð  9,550.0  9,550.0  9,550.0 9,550.0 9,550.0 - 3 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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263 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Д-38. "Гүнбилэг трейд" ХХК 

№ 

2765853 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 7,500.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0 -  

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ    -   - - -  

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 7,500.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0 - 4 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  1,427.0 - 1,427.0 (1,427.0) - - - - 

 
1.6.1  Торгууль  1,427.0 

 
1,427.0 (1,427.0) 

 
- - - 5 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  153.0 5,252.3 (5,099.3) - (5,099.3) 153.0 153.0 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  153.0 5,252.3 (5,099.3) - (5,099.3) 153.0 153.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

153.0 153.0 - 
  

153.0 153.0 - 
 

2.1.3  Áóñàä  
 

5,099.3 (5,099.3) 
 

(5,099.3) - - - 6 
 2.2 Төлбөр  - - - - - - - - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр    -   - - -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.3 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
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Д-38. "Гүнбилэг трейд" ХХК 

№ 

2765853 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 17,960.0 (17,960.0) 11,666.1 (6,293.9) 11,666.1 11,666.1 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 500.0 (500.0) 140.0 (360.0) 140.0 140.0 - 

 
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 

дансанд шилжүүлсэн дүн   
500.0 (500.0) 140.0 (360.0) 140.0 140.0 - 7 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 17,460.0 (17,460.0) 11,526.1 (5,933.9) 11,526.1 11,526.1 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   17,460.0 (17,460.0) 11,526.1 (5,933.9) 11,526.1 11,526.1 - 8 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  252,747.0 243,470.2 9,276.8 17,739.1 27,015.9 270,486.1 270,486.1 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                        -    

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их   - 

Цэвэр зөрүү                                                                                                              - 
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Д-38. “Гүнбилэг трейд” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Гүнбилэг трейд” ХХК нь Төв аймгийн Борнуур суманд Сүжигт нэртэй уурхайд алт олборлох үйл ажиллагаа 
явуулдаг.                                                  
Компани ҮТЕГ-т бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                     
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
 
1.  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                              

Компани 2010 оны тайландаа уг татварыг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад уг татварыг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 

2.  Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын  шимтгэл                               
Компани тайландаа илүү тусгасан нь компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдож байна. 

3.  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр                                     
Компани 2010 оны тайландаа уг татварыг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад уг татварыг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг 
шийдвэрлэсэн. 

4. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс                                              
АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг ЗГ, компани анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад 
дэлгэрэнгүйгээр ирүүлж тохируулав.  

5.  Торгууль               
ЗГ анхны нэгтгэл тайландаа иргэдээс суутгасан татвар тусгасныг хасч тохируулав. 

6. Бусад албан татвар                                       
Компани анхны тайландаа ХХОАТ тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн урсгал 
учраас хасч, тохируулсан. 

7.  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал                              
ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төвлөрүүлсэн дүнг нэгтгээгүй нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын ЗДТГ, Төв аймгийн 
Борнуур сумын ЗДТГ-уудад тус тус албан бичиг явуулсны дагуу тус сумдын ЗДТГ-уудаас ирсэн мэдээллийн 
дагуу тохируулав. Компани тайландаа урьд оны дүнг тусгасныг хасч тохируулав. 

 8. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                 
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Төв аймгийн Борнуур сумын ЗДТГ-т албан бичиг 
явуулсны дагуу тус сумын ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. Компани тайландаа хувь хүнд 
өгсөн хандив тусгасныг хасч тохируулав.  

 

Òîäðóóëãà:                                                                                                 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 17-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дүгээр сарын 31-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учираас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-39. “Гоби коул энд энержи” ХХК                 

№ 

2862468 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  1,078,264.0 1,062,879.8 15,384.2 (15,179.7) 204.5 1,063,084.3 1,063,084.3 -  

1.1 Татвар, хураамж 1,078,221.0 1,062,879.8 15,341.2 (15,136.7) 204.5 1,063,084.3 1,063,084.3 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   7,500.0 

 
7,500.0 

 
7,500.0 7,500.0 7,500.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  

3,402.0 3,402.0 - 
  

3,402.0 3,402.0 - 
 

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

960,541.0 952,699.8 7,841.2 (15,136.7) (7,295.5) 945,404.3 945,404.3 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 106,778.0 106,778.0 -   106,778.0 106,778.0 -  

 1.2 Төлбөр  16.0 - 16.0 (16.0) - - - - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  16.0  16.0 (16.0)  - - -  

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
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Д-39. “Гоби коул энд энержи” ХХК                 

№ 

2862468 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  21.0 - 21.0 (21.0) - - - -  
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  21.0 

 
21.0 (21.0) 

 
- - - 

 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  6.0 - 6.0 (6.0) - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  6.0  6.0 (6.0)  - - -  
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  6,405.0 10,625.3 (4,220.3) 4,120.3 (100.0) 10,525.3 10,525.3 -  
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  1,929.0 1,929.0 - - - 1,929.0 1,929.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 

татвар  
1,929.0 1,929.0 - 

  
1,929.0 1,929.0 - 

 
2.1.3  Áóñàä  

  
- 

  
- - - 

  2.2 Төлбөр  4,476.0 8,696.3 (4,220.3) 4,120.3 (100.0) 8,596.3 8,596.3 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  4,470.0 8,590.3 (4,120.3) 4,120.3  8,590.3 8,590.3 - 3 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  6.0 106.0 (100.0) 

 
(100.0) 6.0 6.0 - 4 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

268 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-39. “Гоби коул энд энержи” ХХК                 

№ 

2862468 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  23,500.0 267,557.3 (244,057.3) 247,957.0 3,899.7 271,457.0 271,457.0 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - 4,425.0 4,425.0 4,425.0 4,425.0 -  
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 

шилжүүлсэн дүн    
- 4,425.0 4,425.0 4,425.0 4,425.0 - 5 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  23,500.0 267,557.3 (244,057.3) 243,532.0 (525.3) 267,032.0 267,032.0 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   194,002.0 (194,002.0) 199,002.0 5,000.0 199,002.0 199,002.0 - 6 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  23,500.0 73,555.3 (50,055.3) 44,530.0 (5,525.3) 68,030.0 68,030.0 - 6 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  1,108,169.0 1,341,062.4 (232,893.4) 236,897.6 4,004.2 1,345,066.6 1,345,066.6 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их            -                            

Цэвэр зөрүү                                                                                                                            -                            



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-39. “Гоби коул энд энержи” ХХК 

Товч танилцуулга 

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай “Гоби коул энд энержи” ХХК нь Говь-алтай аймгийн Чандмань, Баянхонгор 
аймгийн Шинэжинст сумдад нүүрс олборлолтийн үйл ажиллагаа явуулж байна.                                                 
Тус компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү           
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Компани анхны тайландаа төлсөн татварын дүнг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн үед гаргаж өгсөн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэн байна. 
 

2. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð   
ЗГ анхны тайландаа валютын ханшийн зөрүүгээр илүү тусгасан байна. Мөн компанийн зөрүүг тодруулах 
зорилгоор АМГ-т дахин хандахад валютын ханшийн зөрүүгээс үүссэн байна. 
 

3. Газрын төлбөр 
ЗГ анхын тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөрийг нэгтгээгүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
Говь-Алтай, Баянхонгор аймгуудын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

4. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
Компани анхны тайландаа илүү тусгаснаа нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллээрээ нотолсон тул компани талаас хасч, тохируулгыг хийсэн. 
 

5. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувь 
ЗГ болон компани нь анхны тайландаа аль аль нь тусгаагүй байна. нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас 
гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Говь-Алтай, Баянхонгор зэрэг аймгуудын ЗДТГ-т албан 
бичиг илгээж, тус аймгуудын ЗДТГ-ын хариу мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.  
 

6. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Аéìàãò өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Говь-Алтай, Баянхонгор зэрэг аймгуудын ЗДТГ-т хандив, дэмжлэг өгсөн 
гэж тусгасны дагуу тус аймгуудын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, тохируулгыг хийсэн. 
 
Сóìàíä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Говь-Алтай аймгийн Чандмань, Бигэр, Эрдэнэ, Халиун, Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр, Шинэжинст, 
Баянговь, Бууцагаан, Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай зэрэг сумдын ЗДТГ-т өгсөн хандив, дэмжлэгийн дүнг 
тус аймгийн сумдын ЗДТГ-аас хариу мэдээлэл авсанаар тохируулсан.  

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä 
хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. ЗГ-ын зарим 
байгууллага нь тус компаниас хандив, дэмжлэг аваагүй гэсэн хариу ирүүлсэний дагуу дахин компанид хандаж 
өгсөн хандивын холбогдох анхан шатны баримтыг хувилуулж авсан. Компанид энэ мэт олон дахин хандахад 
ямар ч шалтгаан тоочилгүйгээр бүх мэдээллийг шуурхай гаргаж өгч байсан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
 

 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-40. “Гоби энержи партнерс” ХХК                     

№ 

5301467 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  516,951.0 511,665.6 5,285.4 487.7 5,773.1 517,438.7 517,438.7 -  

1.1 Татвар, хураамж 19,153.0 13,373.6 5,779.4 - 5,779.4 19,153.0 19,153.0 - 
 

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                  -   - - -  

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, 
ашиглалтын дараа газар нөхөн сэргээх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

19,153.0 13,373.6 5,779.4 
 

5,779.4 19,153.0 19,153.0 - 1 

 1.2 Төлбөр  497,798.0 497,798.0 - - - 497,798.0 497,798.0 - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт 
эхэлсэний урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал  165,637.0 165,637.0 -   165,637.0 165,637.0 -  
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271 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Д-40. “Гоби энержи партнерс” ХХК                     

№ 

5301467 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  56,099.0 56,099.0 -   56,099.0 56,099.0 -  

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний 
шимтгэл  

  -   - - -  

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр  

276,062.0 276,062.0 - 
  

276,062.0 276,062.0 - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - 494.0 (494.0) 487.7 (6.3) 487.7 487.7 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ    -   - - -  

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

99.2 (99.2) 
 

(99.2) - - - 2 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   394.8 (394.8) 487.7 92.9 487.7 487.7 - 2 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 

 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  - - - - - - - - 

 
1.6.1  Торгууль    -   - - -  
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  222.0 138,579.0 (138,357.0) 138,357.0 - 138,579.0 138,579.0 -  
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  222.0 222.0 - - - 222.0 222.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 

татвар  
222.0 222.0 - 

  
222.0 222.0 - 

 
2.1.3  Áóñàä  

  
- 

  
- - - 

 
 2.2 Төлбөр  - 138,357.0 (138,357.0) 138,357.0 - 138,357.0 138,357.0 -  
2.2.1  Газрын төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.3 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр    -   - - -  

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5 
 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð    -   - - -  

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
 

138,357.0 (138,357.0) 138,357.0 
 

138,357.0 138,357.0 - 3 
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272 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-40. “Гоби энержи партнерс” ХХК                     

№ 

5301467 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

дэмжлэг  

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс    
- 

  
- - - 

 
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  25,181.0 31,207.0 (6,026.0) 13,198.8 7,448.9 38,379.8 38,655.9 (276.1) 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  25,181.0 25,181.0 - - - 25,181.0 25,181.0 - 

 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  25,181.0 25,181.0 -   25,181.0 25,181.0 -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 6,026.0 (6,026.0) 13,198.8 7,448.9 13,198.8 13,474.9 (276.1)  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

 
5,750.0 (5,750.0) 5,750.0 276.1 5,750.0 6,026.1 (276.1) 4 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 7,448.8 7,448.8 7,448.8 7,448.8 - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   276.0 (276.0)  (276.0) - - - 4 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  542,354.0 681,451.6 (139,097.6) 152,043.5 13,222.0 694,397.5 694,673.6 (276.1) 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 
                 
(276.1) 

Цэвэр зөрүү 
               
(276.1) 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-40. “Гоби энержи партнерс” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Гоби энержи партнерс” ХХК нь 100% Монголын эзэмшлийн компани бөгөөд Дорноговь аймгийн Зүүнбаян суманд 
газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулäàã. 
Компани нь нийслэлийн Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү          
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани анхны тайландаа ч, нэгтгэл тайлангийн үед гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ч шимтгэлийн 
дүнг дутуу тусгасан байна. Компани руу дахин хандахад НДХ-ээс ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслээд тохируулна 
уу гэж зөвшөөрсөний дагуу тохируулгыг хийсэн. 
 

2. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ГИХАЭГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулсан. 
 

3. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг 
ЗГ анхны тайландаа орон нутагт гэрээний дагуу төлсөн төлбөрийг нэтгээгүй байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад Дорноговь аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн залруулсан. 
 

4. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ГТГ, Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ-т хандив, дэмжлэг үзүүлсэн гэж ирүүлсэний 
дагуу холбогдох байгууллагууд руу албан бичиг илгээхэд ГТГ-аас хандив, дэмжлэг хүлээн авсан тухайгаа 
хариу ирүүлсэн. 
Харин Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ-аас хандив, дэмжлэг аваагүй гэсэн хариу мэдээлэл ирсэн тул зөрүү 
шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн байна. 
Суманд өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Дорноговь аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä хүргэсэн 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 14-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Тус компани мэдээллийг 
гаргаж өгөхдөө 2010 оны мэдээлэл биш, 2011 оны мэдээллийг гаргаж ирүүлсэн. Дахин компанид хандаж 
мэдээллийг авсан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ нь хүлээн авсан хандив, дэмжлэгийг аваагүй гэсэн хариу ирүүлж, 
компани мэдээлэлдээ өгсөн гэж тусгасан байгаагаас харахад хоёр талын мэдээлэл зөрүүтэйн улмаас аль нэгэн 
талын баримтанд үндэслэн тохируулах боломжгүй байна. Иймд уг зөрүү шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн байна.  
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-41. "Говиекс монголиа" ХХК 

№ 

5227127 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  511,802.0 - 511,802.0 (39,811.4) 471,990.6 471,990.6 471,990.6 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 506,576.0 - 506,576.0 (39,794.0) 466,782.0 466,782.0 466,782.0 - 

 
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   106,173.0 

 
106,173.0 

 
106,173.0 106,173.0 106,173.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  223,300.0 

 
223,300.0 

 
223,300.0 223,300.0 223,300.0 - 2 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

39,794.0 
 

39,794.0 (39,794.0) 
 

- - - 3 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 137,309.0  137,309.0  137,309.0 137,309.0 137,309.0 - 4 

 1.2 Төлбөр  5,226.0 - 5,226.0 (32.4) 5,193.6 5,193.6 5,193.6 -  

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  5,226.0 
 

5,226.0 (32.4) 5,193.6 5,193.6 5,193.6 - 5 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

275 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-41. "Говиекс монголиа" ХХК 

№ 

5227127 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 15.0 15.0 15.0 15.0 -  

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 15.0 15.0 15.0 15.0 - 6 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  932.3 - 932.3 - 932.3 932.3 932.3 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  932.3 - 932.3 - 932.3 932.3 932.3 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 

татвар  
932.3 

 
932.3 

 
932.3 932.3 932.3 - 7 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - - - - - -  
2.2.1  Газрын төлбөр    -   - - -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.3 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
  

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

276 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-41. "Говиекс монголиа" ХХК 

№ 

5227127 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

зөвшөөрлийн хураамж  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс    
- 

  
- - - 

 
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 

дансанд шилжүүлсэн дүн    
- 

      

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - -   
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - -   

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -   
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - -   

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - -   
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -   

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -   

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -   

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - -   
   Нийт дүн  512,734.3 - 512,734.3 (39,811.4) 472,922.9 472,922.9 472,922.9 -   

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                        -    

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их   - 

Цэвэр зөрүү                                                                                                               - 
 

 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-41. “Говиекс монголиа” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Говиекс монголиа” ХХК нь олборлох үйл ажиллагаа эрхэлдэггүй геофизикийн үйлчилгээ үзүүлдэг компани юм.   
Компани нь Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                   
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
 
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                     

Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                   
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

3.   Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                                          
ЗГ анхны тайландаа тус компанийн толгой компани болох “Говиекслэнд Монголиа” ХХК-ийн төлбөрийг 
тусгасныг хасч тохируулав. 

4. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл           
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

5.  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр                                
ЗГ анхны тайландаа үйлчилгээний хөлс тусгасныг хасч тохируулав. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-
нд гаргаж өгөөгүй нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж 
ирүүлсэн тул тохируулав. 

6.  Хураамж болон үйлчилгээний хөлс          
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад ХХҮГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав. 
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүй нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулав. 

7.  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар             
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

 Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                         
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 20-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учираас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
 

 

 

 

 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-42. "Говьгео" ХХК 

№ 

2004976 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  152,487.0 407,785.0 (255,298.0) 9,685.6 (254,226.5) 162,172.6 153,558.5 8,614.1 

 

1.1 Татвар, хураамж 152,487.0 407,785.0 (255,298.0) - (255,298.0) 152,487.0 152,487.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   19,307.0 1,411.0 17,896.0 

 
17,896.0 19,307.0 19,307.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
 

4,338.5 (4,338.5) 
 

(4,338.5) - - - 2 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  10,033.0 19,143.9 (9,110.9)  (9,110.9) 10,033.0 10,033.0 - 3 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 

нэмэлт төлбөр    
- 

  
- - - 

 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

10,807.0 8,004.9 2,802.1 
 

2,802.1 10,807.0 10,807.0 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

112,340.0 374,886.7 (262,546.7) 
 

(262,546.7) 112,340.0 112,340.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  
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Д-42. "Говьгео" ХХК 

№ 

2004976 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 8,614.1 - 8,614.1 - 8,614.1  

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ    -   - - -  

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 8,614.1 
 

8,614.1 - 8,614.1 6 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  - - - 1,071.5 1,071.5 1,071.5 1,071.5 - 

 
1.6.1  Торгууль    - 1,071.5 1,071.5 1,071.5 1,071.5 - 7 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  45,924.3 14,824.6 31,099.7 (36,481.0) (5,381.3) 9,443.3 9,443.3 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  45,550.4 6,534.7 39,015.7 (39,422.2) (406.5) 6,128.2 6,128.2 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  5,303.4 5,709.9 (406.5) 
 

(406.5) 5,303.4 5,303.4 - 8 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  824.8 824.8 -   824.8 824.8 -  

2.1.3  Áóñàä  39,422.2 
 

39,422.2 (39,422.2) 
 

- - - 9 
 2.2 Төлбөр  373.9 3,289.9 (2,916.0) 2,916.0 - 3,289.9 3,289.9 -  
2.2.1  Газрын төлбөр  373.9 373.9 - 

  
373.9 373.9 - 

 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

 
2,916.0 (2,916.0) 2,916.0 

 
2,916.0 2,916.0 - 10 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
  

- 
  

- - - 
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Д-42. "Говьгео" ХХК 

№ 

2004976 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

дэмжлэг  

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - 5,000.0 (5,000.0) 25.2 (4,974.8) 25.2 25.2 -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
 

5,000.0 (5,000.0) 25.2 (4,974.8) 25.2 25.2 - 6 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 47,076.0 (47,076.0) 23,000.0 (24,076.0) 23,000.0 23,000.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 1,076.0 (1,076.0) - (1,076.0) - - -  

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн   1,076.0 (1,076.0)  (1,076.0) - - - 7 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 46,000.0 (46,000.0) 23,000.0 (23,000.0) 23,000.0 23,000.0 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   23,000.0 (23,000.0) 23,000.0 

 
23,000.0 23,000.0 - 11 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   5,000.0 (5,000.0) 

 
(5,000.0) - - - 11 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   18,000.0 (18,000.0) 
 

(18,000.0) - - - 11 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  198,411.3 469,685.6 (271,274.3) (3,795.4) (283,683.8) 194,615.9 186,001.8 8,614.1  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их  
                 
8,614.1 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 

Цэвэр зөрүү                                                                                                                       8,614.1  
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Д-42. “Говьгео” ХХК 

Товч танилцуулга                                                                                                                
“Говьгео” ХХК нь хайгуулын үйл ажиллагаа явуулдаг. Компани Говьсүмбэр аймгийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                   
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1.  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                                      
Компани тайландаа дутуу тусгасан нь нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул 
нэмж тохируулав.                                                                                            
2. Гаалийн албан татвар                                        
Компани 2010 оны тайландаа андуурч тусгасныг хасч тохируулав.                               
3.  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                   
Компани 2010 оны тайландаа илүү тусгасныг хасч тохируулав.                                  
4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                                   
Компани тайландаа дутуу тусгасан нь нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул 
нэмж тохируулав.                               
5.  Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын  шимтгэл                                   
Компани уг шимтгэлийг тайландаа илүү тусгасан ба нэгтгэлийн явцад хасч тохируулав.                
6.  Хураамж болон үйлчилгээний хөлс          
ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн тэмдэгтийн хураамж тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж 
тохируулав. Компани тайландаа илүү тусгасныг хасч тохируулав. ЗГ анхны тайландаа үйлчилгээний хөлс 
тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг тусгав. Компани уг хөлсийг 
тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэл ирүүлээгүй тул зөрүүтэй үлдэв.                
7.  Торгууль             
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүйгээр ирүүлсэн мэдээллийн дагуу 
тохируулав. Компани тайландаа андуурч байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн 
дүн хэсэгт тусгасныг хасч торгууль хэсэгт нэмж тохируулав.                             
8.  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар                       
Компани тайландаа илүү тусгасныг хасч тохируулав.                                 
9.  Бусад албан татвар                                      
ЗГ анхны тайландаа ХХОАТ тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн урсгал учраас 
хасч, тохируулсан.                                          
10. Ус, рашаан ашигласны төлбөр           
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад компаниас ирүүлсэн мэдээллийн дагуу Говьсүмбэр аймгийн 
ЗДТГ-т албан бичиг явуулсны дагуу тус аймгийн ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.                       
11. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг                                                                                                     
Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                                                                                          
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ, Говьсүмбэр аймгийн ЗДТГ-
уудад албан бичиг явуулсны дагуу тус аймгуудын ЗДТГ-уудаас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.                    
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                                                                                           
Компани тайландаа аймагт өгсөн хандив, дэмжлэгийг давхардуулж тусгасан тул хасч тохируулав.                          
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                                                                         
Компани тайландаа аймагт өгсөн хандив, дэмжлэгийг давхардуулж тусгасан тул хасч тохируулав. 

Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                             
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 18-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учираас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авах гэсэн боловч нягтлан бодогч нь утсаа авахгүй байсан учир уг зөрүүг шийдвэрлэж 
чадсангүй. 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсний дэлгэрэнгүй мэдээлэл ирүүлээгүй тул зөрүүг 
тохируулаагүй үлдээд байна. 
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№ 

5200881 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  151,664.0 - 151,664.0 7,346.4 159,010.4 159,010.4 159,010.4 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 151,664.0 - 151,664.0 - 151,664.0 151,664.0 151,664.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                

  
- 

  
- - - 

 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    -   - - -  

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

134,954.0 
 

134,954.0 
 

134,954.0 134,954.0 134,954.0 - 1 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

16,710.0 
 

16,710.0 
 

16,710.0 16,710.0 16,710.0 - 2 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -  

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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№ 

5200881 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 7,346.4 7,346.4 7,346.4 7,346.4 -  

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 7,346.4 7,346.4 7,346.4 7,346.4 - 3 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  

  
- 

  
- - - 

 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - -  
1.6.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  7,867.4 - 7,867.4 (7,367.4) 500.0 500.0 500.0 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  7,867.4 - 7,867.4 (7,867.4) - - - -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

2.1.3  Áóñàä  7,867.4 
 

7,867.4 (7,867.4) 
 

- - - 4 
 2.2 Төлбөр  - - - - - - - - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр    -   - - -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.3 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  
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 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - 500.0 500.0 500.0 500.0 - 

 
2.5.1  Торгууль  

  
- 500.0 500.0 500.0 500.0 - 5 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  900.0 - 900.0 9,443.6 11,243.6 10,343.6 11,243.6 (900.0) 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - 1,155.0 2,055.0 1,155.0 2,055.0 (900.0) 
 

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн    

- 1,155.0 2,055.0 1,155.0 2,055.0 (900.0) 6 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  900.0 - 900.0 8,288.6 9,188.6 9,188.6 9,188.6 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 2,900.0 2,900.0 2,900.0 2,900.0 - 7 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 4,344.0 4,344.0 4,344.0 4,344.0 - 7 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  900.0 

 
900.0 100.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 7 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 944.6 944.6 944.6 944.6 - 7 
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  160,431.4 - 160,431.4 9,422.6 170,754.0 169,854.0 170,754.0 (900.0) 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их              (900.0) 

Цэвэр зөрүү               (900.0) 
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Д-43. “Голден крос” ХХК 

Товч танилцуулга                                                                                                                                                   
“Голден крос” ХХК нь хайгуулын үйл ажиллагаа явуулдаг.                                 
Компани нь Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
1. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                                     

Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

2.   Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл                          
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

3.   Хураамж болон үйлчилгээний хөлс          
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад Геологийн төв лобартор, АМГ-аас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүй нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулав. 

4.   Бусад албан татвар                                    
ЗГ анхны тайландаа ХХОАТ тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн урсгал учраас 
хасч, тохируулсан. 

5.   Торгууль               
ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн торгууль тусгаагүй  нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж УНАСУТХГХ-ийн захиргаанд албан бичиг явуулсны дагуу тус газраас ирсэн 
мэдээллийн дагуу тохируулав. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүй нэгтгэл тайлангийн 
явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулав. 

6. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал                                      
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Увс аймгийн Наранбулаг сумын ЗДТГ, Давст сумын 
ЗДТГ, Өндөрхангай сумын ЗДТГ, Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын ЗДТГ-уудад албан бичиг явуулсны дагуу 
тус сумдын ЗДТГ-уудаас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. Увс аймгийн Давст сумын ЗДТГ-аас тус 
компаниас мөнгө төвлөрүүлээгүй байна гэсэн албан бичиг ирүүлсэн. 

7.   Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

  Аймагт өгсөн мөнгөн ба мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 

Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Увс аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг явуулсны дагуу тус 
аймгийн ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.  

Суманд өгсөн мөнгөн ба мөнгөн бус хандив, дэмжлэг         
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасныг компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Увс аймгийн Давст 
сумын ЗДТГ, Наранбулаг сумын ЗДТГ-уудад албан бичиг явуулсны дагуу тус сумдын ЗДТГ-уудаас ирсэн 
мэдээллийн дагуу тохируулав.  

Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                              
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 20-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учираас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал дээр зөрүү 
үүсээд байна. 
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Д-44. "Голден погада" ХХК 

№ 

5111625 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  73,234.0 - 73,234.0 - 73,234.0 73,234.0 73,234.0 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 53,270.0 - 53,270.0 - 53,270.0 53,270.0 53,270.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    -   - - -  

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

22,452.0 
 

22,452.0 
 

22,452.0 22,452.0 22,452.0 - 1 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 30,818.0  30,818.0  30,818.0 30,818.0 30,818.0 - 2 

 1.2 Төлбөр  19,964.0 - 19,964.0 (158.0) 19,806.0 19,806.0 19,806.0 -  

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð  

5,766.0 
 

5,766.0 
 

5,766.0 5,766.0 5,766.0 - 3 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  14,198.0 
 

14,198.0 (158.0) 14,040.0 14,040.0 14,040.0 - 4 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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№ 

5111625 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 158.0 158.0 158.0 158.0 -  

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ    -   - - -  

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    - 158.0 158.0 158.0 158.0 - 5 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  - - - - - - - - 

 
1.6.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  19,375.0 - 19,375.0 440.0 19,815.0 19,815.0 19,815.0 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  115.0 - 115.0 - 115.0 115.0 115.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

115.0 
 

115.0 
 

115.0 115.0 115.0 - 6 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  19,260.0 - 19,260.0 440.0 19,700.0 19,700.0 19,700.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  19,260.0  19,260.0 (60.0) 19,200.0 19,200.0 19,200.0 - 7 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

  
- 500.0 500.0 500.0 500.0 - 8 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан   -   - - -  
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 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

дэмжлэг  

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  2,000.0 - 2,000.0 - 2,000.0 2,000.0 2,000.0 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 

дансанд шилжүүлсэн дүн    
- 

  
- - - 

 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  2,000.0 - 2,000.0 - 2,000.0 2,000.0 2,000.0 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  2,000.0 
 

2,000.0 
 

2,000.0 2,000.0 2,000.0 - 9 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  94,609.0 - 94,609.0 440.0 95,049.0 95,049.0 95,049.0 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их - 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их          - 

Цэвэр зөрүү                                                                                                                        - 
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Д-44. “Голден погада” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Голден погада” ХХК нь Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай суманд Оюут овоо нэртэй уурхайд төмөр олборлох үйл 
ажиллагаа явуулдаг. Компани нь нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1.  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                                   
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

2.   Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл                    
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

3.  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр                                 
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

4.   Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр                            
ЗГ анхны тайландаа үйлчилгээний хөлс тусгасныг хасч тохируулав. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-
нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

5.   Хураамж болон үйлчилгээний хөлс          
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад ХХҮГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав. 
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүй нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулав. 

6.   Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                      
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

7.   Газрын төлбөр                                 
Нэгтгэлийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай 
сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулсны дагуу тус сумын ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 

8.  Ус, рашаан ашигласны төлбөр                              
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж 
Дундговь аймгийн Эрдэнэдалай сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулсны дагуу тус сумын ЗДТГ-аас ирсэн 
мэдээллийн дагуу тохируулав. 

9.   Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг                                                                                            
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                    
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

Òîäðóóëãà:                                                   
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 17-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учираас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð:             Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-45. "Гурван төхөм" ХХК 

№ 

2086166 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  416,671.0 372,844.2 43,826.8 (28,223.3) 15,603.5 388,447.7 388,447.7 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 383,010.0 367,205.3 15,804.7 2,837.4 18,642.1 385,847.4 385,847.4 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   11,815.0 8,464.6 3,350.4 

 
3,350.4 11,815.0 11,815.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 

нэмэлт төлбөр  
66,521.0 66,521.0 - 

  
66,521.0 66,521.0 - 

 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

5,934.0 9,011.4 (3,077.4) 2,977.4 (100.0) 8,911.4 8,911.4 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  264,248.0 264,248.0 -   264,248.0 264,248.0 -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

34,492.0 18,960.3 15,531.7 (140.0) 15,391.7 34,352.0 34,352.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
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№ 

2086166 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - 543.1 (543.1) 855.3 312.2 855.3 855.3 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   543.1 (543.1) 855.3 312.2 855.3 855.3 - 4 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  33,661.0 5,095.8 28,565.2 (31,916.0) (3,350.8) 1,745.0 1,745.0 -  
1.6.1  Торгууль  33,661.0 5,095.8 28,565.2 (31,916.0) (3,350.8) 1,745.0 1,745.0 - 5 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  24,415.0 21,517.0 2,898.0 (2,729.7) 168.3 21,685.3 21,685.3 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  12,462.0 1,283.7 11,178.3 (11,010.0) 168.3 1,452.0 1,452.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  398.0 398.0 -   398.0 398.0 -  

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

1,054.0 885.7 168.3 
 

168.3 1,054.0 1,054.0 - 6 

2.1.3  Áóñàä  11,010.0  11,010.0 (11,010.0)  - - - 7 
 2.2 Төлбөр  11,953.0 20,233.3 (8,280.3) 8,280.3 - 20,233.3 20,233.3 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  

 
8,280.3 (8,280.3) 8,280.3 

 
8,280.3 8,280.3 - 8 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  11,953.0 11,953.0 -   11,953.0 11,953.0 -  
2.2.3 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  
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№ 

2086166 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  1,260.0 3,910.0 (2,650.0) - (2,650.0) 1,260.0 1,260.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  1,260.0 3,910.0 (2,650.0) - (2,650.0) 1,260.0 1,260.0 - 
 

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

1,260.0 3,910.0 (2,650.0) 
 

(2,650.0) 1,260.0 1,260.0 - 9 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  442,346.0 398,271.2 44,074.8 (30,953.0) 13,121.8 411,393.0 411,393.0 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                        -    

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их  -                            

Цэвэр зөрүү                                                                                                                -                            
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Д-45. “Гурван төхөм” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Гурван төхөм” ХХК нь Төв аймгийн Сэргэлэн суманд Гурван төхөм нэртэй уурхайд алт олборлох үйл ажиллагаа 
явуулдаг.                                                
Компани ҮТЕГ-т бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                 
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
 
1.   Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                               

Компани тайландаа дутуу тусгасны улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

2.   Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                               
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасны улмаас зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-аас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав. Компани тайландаа давхардуулж тусгасныг хасч тохируулав. 

3.  Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл                               
ЗГ тайландаа илүү, компани дутуу тусгасан нь нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдож 
байна. 

4.   Хураамж болон үйлчилгээний хөлс          
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад СХЗҮГ-ын ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу 
тохируулав.  

5.  Торгууль                                   
ЗГ анхны тайландаа усны төлбөр, зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар, бууны татвар 
тусгасныг хасч тохируулав. Компани анхны тайландаа илүү тусгасныг хасч тохируулав.  

6.   Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                       
Компани тайландаа хүнд машин механизмын албан татвар тусгаагүй байсныг нэмж тохируулав. 

7.  Бусад албан татвар                                    
ЗГ анхны тайландаа ХХОАТ тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн урсгал учраас 
хасч, тохируулсан. 

8.   Газрын төлбөр              
ЗГ тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Төв аймгийн ЗДТГ, СХДүүргийн Газрын албанд албан бичиг 
явуулсны дагуу тус газруудаас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 

9. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал                                  
Компани тайландаа 2009 онд төвлөрүүлсэн дүнг тусгасныг хасч тохируулав. 

Òîäðóóëãà:                                                   
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 18-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дүгээр сарын 26-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учираас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-46. "Дацан трейд" ХХК 

№ 

2061848 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  515,031.0 470,043.1 44,987.9 21,553.0 66,540.9 536,584.0 536,584.0 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 515,031.0 467,543.1 47,487.9 (2,017.0) 45,470.9 513,014.0 513,014.0 - 

 
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   37,339.0 

 
37,339.0 

 
37,339.0 37,339.0 37,339.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  74,450.0 74,450.0 -   74,450.0 74,450.0 -  

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

46,962.0 36,813.1 10,148.9 (2,017.0) 8,131.9 44,945.0 44,945.0 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  306,063.0 306,063.0 - 
  

306,063.0 306,063.0 - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

50,217.0 50,217.0 - 
  

50,217.0 50,217.0 - 
 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
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Д-46. "Дацан трейд" ХХК 

№ 

2061848 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - 2,500.0 (2,500.0) 23,570.0 21,070.0 23,570.0 23,570.0 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ    -   - - -  
1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

тэмдэгтийн хураамж    
- 

  
- - - 

 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

2,500.0 (2,500.0) 23,570.0 21,070.0 23,570.0 23,570.0 - 3 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль    -   - - -  
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  3,525.0 10,205.3 (6,680.3) 10,274.0 633.7 13,799.0 10,839.0 2,960.0 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  3,525.0 3,522.6 2.4 - 2.4 3,525.0 3,525.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  1,641.0 1,638.6 2.4 
 

2.4 1,641.0 1,641.0 - 4 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

1,884.0 1,884.0 - 
  

1,884.0 1,884.0 - 
 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - 6,682.7 (6,682.7) 10,274.0 631.3 10,274.0 7,314.0 2,960.0  
2.2.1  Газрын төлбөр   1,560.9 (1,560.9) 5,152.2 631.3 5,152.2 2,192.2 2,960.0 5 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

 
5,121.8 (5,121.8) 5,121.8 

 
5,121.8 5,121.8 - 6 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
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№ 

2061848 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  31,803.0 46,268.8 (14,465.8) 12,310.7 (2,155.0) 44,113.7 44,113.8 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  3,603.0 5,058.0 (1,455.0) 450.0 (1,005.0) 4,053.0 4,053.0 -  

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

3,603.0 5,058.0 (1,455.0) 450.0 (1,005.0) 4,053.0 4,053.0 - 7 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  28,200.0 41,210.8 (13,010.8) 11,860.7 (1,150.0) 40,060.7 40,060.8 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   9,000.0 (9,000.0) 9,000.0 
 

9,000.0 9,000.0 - 8 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  1,000.0 30,060.8 (29,060.8) 8,213.3 (20,847.4) 9,213.3 9,213.4 - 8 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  27,200.0  27,200.0 (6,352.6) 20,847.4 20,847.4 20,847.4 - 8 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   2,150.0 (2,150.0) 1,000.0 (1,150.0) 1,000.0 1,000.0 - 8 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  550,359.0 526,517.2 23,841.8 44,137.7 65,019.6 594,496.7 591,536.8 2,960.0  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                 2,960.0 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 

Цэвэр зөрүү                                                                                                                       2,960.0 
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Д-46. “Дацан трейд” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Дацан трейд” ХХК нь Увс аймгийн Тариалан суманд Улаан-Ам нэртэй уурхай, Хэтий аймгийн Норовлн суманд 
Баян-Уул нэртэй уурхайд тус тус алт олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг. Компани Компани нь ҮТЕГ-т бүртгэлтэй. 
  
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                            
Компани тайландаа уг татварыг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                               
Анхны тайландаа ЗГ илүү, компани дутуу тусгасан нь АМГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдож 
байна. 

3. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс                                    
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад Усны газар, АМГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу 
тохируулав. Компани тайландаа дутуу тусгасан нь нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр 
нотлогдсон тул нэмж тохируулав. 

 4. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар                       
Компани тайландаа дутуу тусгасныг нэмж тохируулав. 

5.  Газрын төлбөр             
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Хэнтий 
аймгийн Норовлин сумын ЗДТГ, Увс аймгийн Тариалан сумын ЗДТГ, Нийслэлийн Газрын албанд албан бичиг 
явуулсны дагуу газруудаас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. Харин Төв аймгийн ЗДТГ-аас ирсэн мэдээлэлд 
тус компанийн газрын төлбөр байсан ба компаниас тодруулахад манайх ийм төлбөр хийгээгүй, баримт нь 
байхгүй байна гэсэн хариу ирүүлсэн тул уг төлбөр дээр шийдвэрлэгдэхгүй зөрүү үүссээд байна. 

6. Ус, рашаан ашигласны төлбөр           
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Хэнтий 
аймгийн Норовлин сумын ЗДТГ, Увс аймгийн Тариалан сумын ЗДТГ -т албан бичиг явуулсны дагуу тус сумдын 
ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 

7.  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал                           
ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төвлөрүүлсэн дүнг тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Увс аймгийн Тариалан сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулсны дагуу 
тохируулав.   

8. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг                                                                                                   
Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                     
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Увс 
аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг явуулсны дагуу тус сумын ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав.     
Суманд өгсөн мөнгөн ба мөнгөн бус хандив, дэмжлэг                              
ЗГ, компани анхны тайландаа хандивын ангилалыг буруу илэрхийлснийг тохируулав.                                            
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                       
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж Увс 
аймгийн Тариалан сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулсны дагуу тус сумын ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу 
тохируулав. Компани тайландаа ТББайгууллагад өгсөн хандив тусгасныг хасч тохируулав. 

Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                         
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 17-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дүгээр сарын 26-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учираас 
нягтлан бодогчтой дахин холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð:     Энэ компанийн хувьд газрын төлбөр дээр шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үлдээд байна. 
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№ 

5048362 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  57,810.0 - 57,810.0 (2,632.0) 55,178.0 55,178.0 55,178.0 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 55,178.0 - 55,178.0 - 55,178.0 55,178.0 55,178.0 - 

 
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   23.0 

 
23.0 

 
23.0 23.0 23.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                  

- 
  

- - - 
 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 55,155.0  55,155.0  55,155.0 55,155.0 55,155.0 - 2 

 1.2 Төлбөр  2,632.0 - 2,632.0 (2,632.0) - - - -  

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð  

2,632.0 
 

2,632.0 (2,632.0) 
 

- - - 3 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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№ 

5048362 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - - - - - -  

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ    -   - - -  

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  - - - - - - - - 

 
1.6.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  35,730.6 - 35,730.6 (35,627.2) 103.4 103.4 103.4 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  35,730.6 - 35,730.6 (35,627.2) 103.4 103.4 103.4 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

103.4 
 

103.4 
 

103.4 103.4 103.4 - 4 

2.1.3  Áóñàä  35,627.2 
 

35,627.2 (35,627.2) 
 

- - - 5 
 2.2 Төлбөр  - - - - - - - - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр    -   - - -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.3 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
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Д-47. "Ди Кю И интернейшнл Монгол" ХХК 

№ 

5048362 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -   

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  93,540.6 - 93,540.6 (38,259.2) 55,281.4 55,281.4 55,281.4 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                             

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -                            

Цэвэр зөрүү -                            
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
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Д-47. “Ди Кю И интернейшнл” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Ди Кю И интернейшнл” ХХК нь олборлох болон хайгуулын үйл ажиллагаа явуулдаггүй газрын тосны компаниудад 
туслан гүйцэтгэгчээр ажилладаг компани юм.                                                          
Компани нь нийслэлийн Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү               
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
 
1.  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                               

Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

2.  Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл                 
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

3. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр                          
ЗГ анхны тайландаа андуурч тусгасныг хасч тохируулав. 

4.  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                  
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

5.  Бусад албан татвар                                 
ЗГ анхны тайландаа ХХОАТ тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн урсгал учраас 
хасч, тохируулсан. 

Òîäðóóëãà:                                                                            
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 01-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-48. “Доншен газрын тос” ХХК                     

№ 

2766337 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 
Тайлбар   Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  21,022,591.0 18,620,861.7 2,401,729.3 56,791.3 2,458,520.6 21,079,382.3 21,079,382.3 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 339,205.0 128,290.4 210,914.6 87,352.7 298,267.3 426,557.7 426,557.7 - 

 
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   6,166.0 5,093.3 1,072.7  1,072.7 6,166.0 6,166.0 - 1 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                45,816.0  45,816.0  45,816.0 45,816.0 45,816.0 - 2 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  97,091.0 

 
97,091.0 

 
97,091.0 97,091.0 97,091.0 - 3 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   152,896.0  152,896.0  152,896.0 152,896.0 152,896.0 - 4 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   2,601.0 
 

2,601.0 
 

2,601.0 2,601.0 2,601.0 - 5 

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                  -   - - -  

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

34,635.0 123,197.1 (88,562.1) 87,352.7 (1,209.4) 121,987.7 121,987.7 - 6 

 1.2 Төлбөр  539,623.0 744,708.4 (205,085.4) (7,105.8) (212,191.2) 532,517.2 532,517.2 - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  385,038.0 590,123.4 (205,085.4) (7,105.8) (212,191.2) 377,932.2 377,932.2 - 7 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал  

81,928.0 81,928.0 - 
  

81,928.0 81,928.0 - 
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№ 

2766337 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 
Тайлбар   Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  72,657.0 72,657.0 -   72,657.0 72,657.0 -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  17,080.0 249,544.5 (232,464.5) (7,244.6) (239,709.1) 9,835.4 9,835.4 - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  17,080.0 249,544.5 (232,464.5) (7,244.6) (239,709.1) 9,835.4 9,835.4 - 8 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого 20,110,472.0 17,498,318.4 2,612,153.6 - 2,612,153.6 20,110,472.0 20,110,472.0 - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого  16,515,690.0 13,903,536.4 2,612,153.6  2,612,153.6 16,515,690.0 16,515,690.0 - 9 

1.5.2  Үүнээс рояльти  3,594,782.0 3,594,782.0 -   3,594,782.0 3,594,782.0 -  
 1.6 Бусад  16,211.0 - 16,211.0 (16,211.0) - - - - 

 
1.6.1  Торгууль  16,211.0 

 
16,211.0 (16,211.0) 

 
- - - 10 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  8,739.0 9,243.1 (504.1) 1,250.0 745.9 9,989.0 9,989.0 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  4,194.0 4,018.9 175.1 - 175.1 4,194.0 4,194.0 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
2.1.2 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

4,194.0 4,018.9 175.1 
 

175.1 4,194.0 4,194.0 - 11 

2.1.3  Áóñàä    -   - - -  
 2.2 Төлбөр  4,545.0 4,991.2 (446.2) - (446.2) 4,545.0 4,545.0 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  4,545.0 4,991.2 (446.2)  (446.2) 4,545.0 4,545.0 - 12 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

304 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-48. “Доншен газрын тос” ХХК                     

№ 

2766337 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 
Тайлбар   Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - 233.0 (233.0) 1,250.0 1,017.0 1,250.0 1,250.0 - 

 
2.5.1  Торгууль  

 
233.0 (233.0) 1,250.0 1,017.0 1,250.0 1,250.0 - 13 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  88,372.0 205,577.5 (117,205.5) 38,800.0 (78,405.5) 127,172.0 127,172.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  43,882.0 116,785.5 (72,903.5) - (72,903.5) 43,882.0 43,882.0 - 
 

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

43,882.0 116,785.5 (72,903.5) 
 

(72,903.5) 43,882.0 43,882.0 - 14 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  44,490.0 88,792.0 (44,302.0) 38,800.0 (5,502.0) 83,290.0 83,290.0 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  3,050.0 8,050.0 (5,000.0) 300.0 (4,700.0) 3,350.0 3,350.0 - 15 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  41,440.0 41,440.0 - 
  

41,440.0 41,440.0 - 15 
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   37,560.0 (37,560.0) 34,000.0 (3,560.0) 34,000.0 34,000.0 - 15 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

500.0 (500.0) 
 

(500.0) - - - 
 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   1,242.0 (1,242.0) 4,500.0 3,258.0 4,500.0 4,500.0 - 15 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  21,119,702.0 18,835,682.3 2,284,019.7 96,841.3 2,380,861.0 21,216,543.3 21,216,543.3 - 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                              -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их            -                            

Цэвэр зөрүү                                                                                                                          -                               
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Д-48. “Доншен газрын тос” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Доншен” ХХК нь Дорноговь аймагт газрын тосны олборлолтийн үйл ажиллагаа явуулж байна. 
Тус компани нь ҮТЕГ-т бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү        
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж 
тусгаснаар тохируулга хийгдсэн. 
 

2. Гаалийн албан татвар  
Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж 
тусгаж өгсөн. Гаалийн албан татварын дүнд НӨАТ-ыг оруулсан байна. 
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
Компани анхны тайландаа гаалийн албан татварын дүнд оруулж тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулгыг хийсэн. 
 

4. Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð  
Компани анхны тайландаа огт тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж 
тусгасан. 
 

5. Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð  
Компани анхны тайландаа огт тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж 
тусгасан. 
 

6. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
ЗГ анхны тайландаа Дорноговь аймгийн Зүүнбаян сумын НДХ-т төлсөн дүнг тусгаагүй байна. Компани 
анхны тайландаа оны эцсийн төлөөгүй үлдэгдлийг оруулж тусгасан байна.  
 

7. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
Компани анхны тайландаа илүү, мөн ХХҮГ-аас буцааж авсан төлбөрөө оруулж тусгасан байна. 
 

8. Ãàалийн үйлчилгээний хураамж 
Компани анхны тайландаа илүү тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн үед гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ гаалийн албан татвар, НӨАТ-аас үйлчилгээний хураамжийг салгаж өгөөгүй байна.  
 

9. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох газрын тосны орлого 
Анхны нэгтгэлийн зөрүү нь компани тайландаа дутуу тусгаснаас мөн валютын ханшийн зөрүүгээс үүссэн 
байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

10. Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа иргэдээс суутгасан татвар, усны төлбөр, түрээсийн орлого зэргийг “Торгууль бусад” 
гэж тусгасан байна. ҮТЕГ-аас нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулсан. 
 

11. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа ч, дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ч дутуу тусгаж өгсөн. Компанид дахин хандаж 
мэдээлэл авч тохируулсан. 
 

12. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
Компани анхны тайландаа ч, дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ч илүү тусгаж өгсөн. Компанид дахин хандаж 
мэдээлэл авч тохируулсан. 
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13. Торгууль /Орон нутаг/ 
ЗГ анхны тайландаа Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар төлсөн торгуулийн дүнг тусгаагүй байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад Дорнод аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

14. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 
Компани анхны тайландаа өмнө жилд төлсөн зардлыг дараагийн жил рүү шилжүүлэн тооцсон дүнгээр илүү 
тусгасан байна. 
 

15. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Яàì, àãåíòëàãт өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
ЗГ анхны тайландаа Сүхбаатар дүүргийн НДХ-т өгсөн хандив, дэмжлэгийн дүнг тусгаагүй байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад тус байгууллагаас хандив, дэмжлэг хүлээн авсан талаар хариу ирүүлсэн тул зохих 
тохируулгыг хийсэн. Компаниас ГТГ-т 3,050 мянган төгрөгийн мөнгөн, 41,440.0 мянган төгрөгийн мөнгөн 
бус хандив өгсөн ба уг хандив, дэмжлэгийн дүнгүүд нь анхны нэгтгэлд тусгагдсан байна. Мөнгөн бус 
хандив, дэмжлэг нь ГТГ-ын гадна хашааг засах, мөн тохижилтийн ажилд зориулагдсан байна. 
Аймагт өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Дорноговь аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. Тус компаниас уг мөнгөн хандив, 
дэмжлэгийг аймаг хөгжүүлэх сан, мал хамгаалах санд шилжүүлэн өгсөн байна. 
Сóìàíä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани анхны тайландаа хандив, дэмжлэгийн төрөл зүйлийг буруу ангилж тусгасан тул хасч, 
тохируулсан. 
Бусад áàéãóóëàãàä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Дорноговь аймгийн Авто тээврийн газар, Прокурорын газар, Замын-Үүдийн Мэргэжлийн хяналтын газар 
зэрэг байгууллагаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä 
хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 04-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Тус компани 
мэдээллийг гаргаж өгөхдөө утсаар нилээд шаардуулж байсан.  
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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Д-49. “Дун юан” ХХК                     

№ 

2724146 Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  - 243,991.1 (243,991.1) 143,305.3 (100,685.8) 143,305.3 143,305.3 -  

1.1 Татвар, хураамж - 181,871.1 (181,871.1) 95,187.1 (86,684.0) 95,187.1 95,187.1 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð    4,877.0 (4,877.0)  (4,877.0) - - - 1 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                

 
103,712.1 (103,712.1) 48,312.7 (55,399.4) 48,312.7 48,312.7 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
 

39,103.0 (39,103.0) 12,695.4 (26,407.6) 12,695.4 12,695.4 - 3 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    -   - - -  

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                 

21,138.0 (21,138.0) 21,138.0 
 

21,138.0 21,138.0 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  13,041.0 (13,041.0) 13,041.0  13,041.0 13,041.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  - 61,904.0 (61,904.0) 47,793.6 (14,110.4) 47,793.6 47,793.6 - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð   61,904.0 (61,904.0) 47,793.6 (14,110.4) 47,793.6 47,793.6 - 6 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

308 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 
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№ 

2724146 Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - 216.0 (216.0) 324.6 108.6 324.6 324.6 - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ   216.0 (216.0) 324.6 108.6 324.6 324.6 - 7 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 

 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль    -   - - -  
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  - 3,224.0 (3,224.0) 2,885.0 (339.0) 2,885.0 2,885.0 -  
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - 851.0 (851.0) 654.0 (197.0) 654.0 654.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

 
197.0 (197.0) 

 
(197.0) - - - 

 
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 

татвар   
654.0 (654.0) 654.0 

 
654.0 654.0 - 8 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - 2,373.0 (2,373.0) 2,231.0 (142.0) 2,231.0 2,231.0 -  
2.2.1  Газрын төлбөр  

 
848.0 (848.0) 1,206.0 358.0 1,206.0 1,206.0 - 9 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
 

1,030.0 (1,030.0) 530.0 (500.0) 530.0 530.0 - 10 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр   495.0 (495.0) 495.0  495.0 495.0 - 11 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 

дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс    
- 

  
- - - 
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№ 

2724146 Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 20,273.0 (20,273.0) 12,500.0 (7,773.0) 12,500.0 12,500.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 2,250.0 (2,250.0) 2,500.0 250.0 2,500.0 2,500.0 - 

 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   2,250.0 (2,250.0) 2,500.0 250.0 2,500.0 2,500.0 - 12 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 18,023.0 (18,023.0) 10,000.0 (8,023.0) 10,000.0 10,000.0 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   18,023.0 (18,023.0) 10,000.0 (8,023.0) 10,000.0 10,000.0 - 13 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  - 267,488.1 (267,488.1) 158,690.3 (108,797.8) 158,690.3 158,690.3 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                            -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их            -                             

Цэвэр зөрүү                                                                                                                           -                             
 

 

 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-49. “Дун юан” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Дун юан” ХХК нь Хятадын хөрөнгө оруулалттай компани бөгөөд Өмнөговь аймгийн Номгон суманд алт олборлох 
болон хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж байна. 
Компани Нийслэлийн Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү    Засгийн 
газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн 
тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор 
харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани анхны тайландаа ХХОАТ-ыг оруулж тусгасан байна.  
2. Гаалийн албан татвар 

ЗГ анхны тайланд нэгтгэл хийгээгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж өгсөн. 
Компани анхны тайландаа илүү тусгасан байна. 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
ЗГ анхны тайланд нэгтгэл хийгээгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж өгсөн. 
Компани анхны тайландаа илүү тусгасан байна. 

4. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð      
ЗГ анхны тайланд нэгтгэл хийгээгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж өгсөн. 

5. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
ЗГ анхны тайланд нэгтгэл хийгээгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж өгсөн. 

6. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
ЗГ анхны тайланд нэгтгэл хийгээгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж өгсөн. 
Компани анхны тайландаа илүү тусгасан, мөн буцааж авсан төлбөрийг оруулж тусгасан байна.  

7. Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
ЗГ анхны тайланд нэгтгэл хийгээгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж өгсөн. 
Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн үед гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
нэмж тусгасан байна.  

8. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  
ЗГ анхны тайланд нэгтгэл хийгээгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж өгсөн.  

9. Газрын төлбөр 
Компани анхны тайландаа дутуу тусгаснаа нэгтгэл тайлангийн үед гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
нэмж тусгаж өгсөн. Нийслэлийн газрын алба, Дорнод аймгийн Матад, Халх гол зэрэг сумдын ЗДТГ-аас 
ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

10. Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
Компани анхны тайландаа Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг давхардуулж 
оруулсан байна. Өмнөговь аймгийн Номгон суманд төлсөн төлбөрийг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байна. 
ҮТЕГ-т дахин хандсанаар зөрүү шийдвэрлэгдсэн.  

11. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
Өмнөговь аймгийн Номгон суманд төлсөн төлбөрийг ЗГ дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаагүй ба ҮТЕГ-т дахин 
хандсанаар тохируулга хийгдсэн.  

12. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 
ЗГ анхны тайланд нэгтгэл хийгээгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж өгсөн. 
Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан байна.  

13. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Сóìàíä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Өмнөговь аймгийн Номгон сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä хүргэсэн 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн.  
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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Д-50. "Дун-Эрдэнэ" ХХК 

№ 

2010933 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  132,793.0 125,314.5 7,478.5 (4,834.2) 2,644.3 127,958.8 127,958.8 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 125,367.0 125,314.5 52.5 - 52.5 125,367.0 125,367.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   2,434.0 2,434.0 -   2,434.0 2,434.0 -  
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                

  
- 

  
- - - 

 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  19,318.0 19,318.0 -   19,318.0 19,318.0 -  

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

10,662.0 10,609.5 52.5 
 

52.5 10,662.0 10,662.0 - 1 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  86,762.0 86,762.0 - 
  

86,762.0 86,762.0 - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

6,191.0 6,191.0 - 
  

6,191.0 6,191.0 - 
 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -  

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

312 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-50. "Дун-Эрдэнэ" ХХК 

№ 

2010933 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 2,352.0 2,352.0 2,352.0 2,352.0 -  

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ    -   - - -  

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 2,352.0 2,352.0 2,352.0 2,352.0 - 2 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  7,426.0 - 7,426.0 (7,186.2) 239.8 239.8 239.8 -  
1.6.1  Торгууль  7,426.0  7,426.0 (7,186.2) 239.8 239.8 239.8 - 3 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  11,030.0 14,020.0 (2,990.0) - (2,990.0) 11,030.0 11,030.0 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  605.0 3,595.0 (2,990.0) - (2,990.0) 605.0 605.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  349.0 349.0 - 

  
349.0 349.0 - 

 
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 

татвар  
256.0 300.0 (44.0) 

 
(44.0) 256.0 256.0 - 4 

2.1.3  Áóñàä  
 

2,946.0 (2,946.0) 
 

(2,946.0) - - - 5 

 2.2 Төлбөр  10,425.0 10,425.0 - - - 10,425.0 10,425.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  3,238.0 3,238.0 -   3,238.0 3,238.0 -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  7,187.0 7,187.0 -   7,187.0 7,187.0 -  

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

313 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-50. "Дун-Эрдэнэ" ХХК 

№ 

2010933 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  5,600.0 4,300.0 1,300.0 - 1,300.0 5,600.0 5,600.0 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  2,000.0 2,000.0 - - - 2,000.0 2,000.0 - 

 
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 

шилжүүлсэн дүн  
2,000.0 2,000.0 - 

  
2,000.0 2,000.0 - 

 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  3,600.0 2,300.0 1,300.0 - 1,300.0 3,600.0 3,600.0 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   1,500.0 (1,500.0) 1,500.0 

 
1,500.0 1,500.0 - 6 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   500.0 (500.0) 500.0  500.0 500.0 - 6 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  3,600.0 

 
3,600.0 (2,000.0) 1,600.0 1,600.0 1,600.0 - 6 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

300.0 (300.0) 
 

(300.0) - - - 6 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  149,423.0 143,634.5 5,788.5 (4,834.2) 954.3 144,588.8 144,588.8 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их - 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -                            

Цэвэр зөрүү                                                                                                                           -                           
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-50. “Дун-Эрдэнэ” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Дун-Эрдэнэ” ХХК нь Дорнод аймгийн Баяндун суманд Өвөлжөөт нэртэй уурхайд алт олборлох үйл ажиллагаа 
явуулдаг.                                                                              
Компани нь ҮТЕГ-т бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                   
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
 
1.   Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                                

Компани тайландаа дутуу тусгасныг нэмж тохируулав. 

2.   Хураамж болон үйлчилгээний хөлс          
ЗГ, компани аль аль нь тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад АМГ, СХЗГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн дагуу тохируулав.  

3.  Торгууль              
ЗГ анхны тайландаа усны төлбөр тусгасныг хасч тохируулав. Компани тайландаа тусгаагүй нэгтгэл 
тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгасныг нэмж тохируулав. 

4.   Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                                  
Компани тайландаа 2009 оны үлдэгдэлд суутгагдсан дүнг тусгасныг хасч тохируулав. 

5.   Бусад албан татвар                                     
ЗГ анхны тайландаа ХХОАТ тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн урсгал учраас 
хасч, тохируулсан. 

6.   Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг          
ЗГ анхны тайландаа хандивын ангилалыг буруу илэрхийлснийг тохируулав. 

 
Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг          
 ЗГ анхны тайландаа хандивын ангилалыг буруу илэрхийлснийг тохируулав. 

 
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг          
ЗГ анхны тайландаа хандивын ангилалыг буруу илэрхийлснийг тохируулав. Компани тайландаа дутуу 
тусгасныг нэмж тохируулав. 

 
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                   
Компани тайландаа андуурч тусгасныг хасч тохируулав. 

 

Òîäðóóëãà:                                                                                        
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 17-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учираас 
нягтлан бодогчтой дахин холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 

 

 

 

 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
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Д-51. "Өрмөн-Уул" ХХК 

№ 

2617749 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  1,522,638.0 1,477,903.1 44,734.9 (7,282.0) 37,452.9 1,515,356.0 1,515,356.0 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 1,515,342.0 1,477,903.1 37,438.9 - 37,438.9 1,515,342.0 1,515,342.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   100,000.0 81,187.2 18,812.8 

 
18,812.8 100,000.0 100,000.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                3,122.0  3,122.0  3,122.0 3,122.0 3,122.0 - 2 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  6,556.0 

 
6,556.0 

 
6,556.0 6,556.0 6,556.0 - 3 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  

247,306.0 247,306.0 - 
  

247,306.0 247,306.0 - 
 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                  -   - - -  

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  1,041,296.0 1,089,794.7 (48,498.7)  (48,498.7) 1,041,296.0 1,041,296.0 - 4 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

117,062.0 59,615.2 57,446.8 
 

57,446.8 117,062.0 117,062.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  
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Д-51. "Өрмөн-Уул" ХХК 

№ 

2617749 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  14.0 - 14.0 - 14.0 14.0 14.0 -  

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  14.0 
 

14.0 
 

14.0 14.0 14.0 - 6 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  7,282.0 - 7,282.0 (7,282.0) - - - - 

 
1.6.1  Торгууль  7,282.0 

 
7,282.0 (7,282.0) 

 
- - - 7 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  12,142.0 12,142.0 - - - 12,142.0 12,142.0 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  1,068.0 1,068.0 - - - 1,068.0 1,068.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 

татвар  
1,068.0 1,068.0 - 

  
1,068.0 1,068.0 - 

 

2.1.3  Áóñàä    -   - - -  
 2.2 Төлбөр  11,074.0 11,074.0 - - - 11,074.0 11,074.0 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  3,792.0 3,792.0 -   3,792.0 3,792.0 -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  7,282.0 7,282.0 - 

  
7,282.0 7,282.0 - 

 
2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 

төлбөр    
- 

  
- - - 

 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
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Д-51. "Өрмөн-Уул" ХХК 

№ 

2617749 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 25,000.0 (25,000.0) 25,000.0 - 25,000.0 25,000.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    -   - - -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 25,000.0 (25,000.0) 25,000.0 - 25,000.0 25,000.0 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   25,000 (25,000.0) 25,000.0  25,000.0 25,000.0 - 8 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
   Нийт дүн  1,534,780.0 1,515,045.1 19,734.9 17,718.0 37,452.9 1,552,498.0 1,552,498.0 - 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их - 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их      - 

Цэвэр зөрүү                                                                                                                     - 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
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Д-51. “Өрмөн-Уул” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Өрмөн-Уул” ХХК нь Булган аймгийн Бүрэгхангай суманд алт олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг.       
Компани нь нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                 
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
 
1.  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                            

Компани тайландаа дутуу тусгасан нь нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул 
нэмж тохируулав. 

2.  Гаалийн албан татвар                         
Компани 2010 оны тайландаа уг татварыг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт ирүүлсэн тул тохируулав. 

3.  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                 
Компани 2010 оны тайландаа гаалийн НӨАТ-ыг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт ирүүлсэн тул тохируулав. 

4. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар                                   
Компани тайландаа илүү тусгасныг хасч тохируулав. 

5.  Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл                              
Компани уг шимтгэлийг тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тохируулав.  

6.  Гаалийн үйлчилгээний хураамж                                   
Компани тайландаа уг хураамжийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт ирүүлсэн тул тохируулав. 

7.  Торгууль               
ЗГ анхны тайландаа усны төлбөр тусгасныг хасч тохируулав. 

8.  Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                 

ЗГ тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж 
Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын ЗДТГ, Төв аймгийн Зааамр сумын ЗДТГ-уудад тус тус албан бичиг 
явуулсны дагуу тус сумдын ЗДТГ-уудаас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 

Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                   
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 17-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà.  

Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-52. "Жамп-Алт" ХХК 

№ 

3738191 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  2,554,852.0 2,471,697.4 83,154.6 5,967.8 89,122.4 2,560,819.8 2,560,819.8 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 2,548,315.0 2,460,920.9 87,394.1 - 87,394.1 2,548,315.0 2,548,315.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   17,000.0 27,000.0 (10,000.0) 

 
(10,000.0) 17,000.0 17,000.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

 
16,598.1 (16,598.1) 

 
(16,598.1) - - - 2 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 

нэмэлт төлбөр  
459,402.0 408,033.8 51,368.2 

 
51,368.2 459,402.0 459,402.0 - 3 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                24,127.0 11,086.5 13,040.5  13,040.5 24,127.0 24,127.0 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  1,914,444.0 1,914,444.0 -   1,914,444.0 1,914,444.0 -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 133,342.0 83,758.5 49,583.5  49,583.5 133,342.0 133,342.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  6,537.0 10,776.5 (4,239.5) (323.0) (4,562.5) 6,214.0 6,214.0 -  

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  6,537.0 10,776.5 (4,239.5) (323.0) (4,562.5) 6,214.0 6,214.0 - 6 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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Д-52. "Жамп-Алт" ХХК 

№ 

3738191 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 6,290.8 6,290.8 6,290.8 6,290.8 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 6,290.8 6,290.8 6,290.8 6,290.8 - 7 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  

  
- 

  
- - - 

 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 

 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  81,813.4 40,505.2 41,308.2 (45,544.5) (4,236.3) 36,268.9 36,268.9 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  48,309.5 96.0 48,213.5 (48,213.5) - 96.0 96.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

96.0 96.0 - 
  

96.0 96.0 - 
 

2.1.3  Áóñàä  48,213.5 
 

48,213.5 (48,213.5) 
 

- - - 8 

 2.2 Төлбөр  33,503.9 40,409.2 (6,905.3) 2,669.0 (4,236.3) 36,172.9 36,172.9 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  5,883.0 9,840.0 (3,957.0) 2,643.0 (1,314.0) 8,526.0 8,526.0 - 9 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  27,620.9 30,530.2 (2,909.3)  (2,909.3) 27,620.9 27,620.9 - 10 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр   39.0 (39.0) 26.0 (13.0) 26.0 26.0 - 11 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
  

- 
  

- - - 
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Д-52. "Жамп-Алт" ХХК 

№ 

3738191 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

дэмжлэг  

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  52,000.0 70,658.9 (18,658.9) (22,499.6) (41,158.5) 29,500.4 29,500.4 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  52,000.0 70,658.9 (18,658.9) (22,499.6) (41,158.5) 29,500.4 29,500.4 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  10,000.0 70,658.9 (60,658.9) 18,300.0 (42,358.9) 28,300.0 28,300.0 - 12 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  42,000.0 

 
42,000.0 (40,799.6) 1,200.4 1,200.4 1,200.4 - 12 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  2,688,665.4 2,582,861.5 105,803.9 (62,076.3) 43,727.6 2,626,589.1 2,626,589.1 - 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                        -   

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их    - 

Цэвэр зөрүү                                                                                                                 - 
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Д-52. “Жамп-Алт” ХХК 

Товч танилцуулга 
“Жамп-Алт” ХХК нь Дорнод аймгийн Баяндун суманд Цагаанчулуут худаг нэртэй уурхайд алт олборлох үйл 
ажиллагаа явуулдаг. Компани нь ҮТЕГ-т бүртгэлтэй. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                      
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
1.  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                    

Компани салбар компанийхаа өмнөөс төлсөн татвараа тайландаа тусгасныг хасч тохируулав. 
2.  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                    

Компани 2010 оны тайландаа андуурч тусгасныг хасч тохируулав. 
3.  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр                              

Компани тайландаа дутуу тусгасан нь нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон 
тул нэмж тохируулав. 

4.  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                                 
Компани тайландаа дутуу тусгасан нь нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон 
тул нэмж тохируулав. 

5. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын  шимтгэл                                   
Компани уг шимтгэлийг тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тохируулав.  

6.  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр                                          
ЗГ анхны тайландаа үйлчилгээний хөлс тусгасныг хасч тохируулав. Компани тайландаа илүү тусгасан ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт ирүүлсэн тул тохируулав. 

7.  Хураамж болон үйлчилгээний хөлс                                  
ЗГ, компани аль аль нь тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад Усны газар. ХХҮГ, АМГ-аас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав. 

8. Бусад албан татвар                                   
ЗГ анхны тайландаа ХХОАТ тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн урсгал учраас 
хасч, тохируулав.  

9.  Газрын төлбөр             
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасныг нэмж тохируулав. Компани тайландаа илүү тусгасныг хасч тохируулав. 

10. Ус, рашаан ашигласны төлбөр                    
Компани тайландаа Усны газарт төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгасныг хасч тохируулав. 

11. Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөр                                 
ЗГ анхны тайландаа уг төлбөрийг орхигдуулсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн дагуу тохируулав. Компани тайландаа илүү тусгасныг хасч тохируулав.  

 12.  Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг                        
Суманд өгсөн мөнгөн ба мөнгөн бус хандив, дэмжлэг                                  
ЗГ тайландаа хандивын ангилалыг буруу илэрхийлсэн ба компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу 
Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын ЗДТГ, Дорнод аймгийн Баяндун сумын ЗДТГ-уудад тус тус албан бичиг 
явуулсны дагуу тус сумдын ЗДТГ-уудаас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 

Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                         
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 18-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учираас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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№ 

2839717 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  211,132.0 - 211,132.0 (7,548.0) 203,584.0 203,584.0 203,584.0 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 74,194.0 - 74,194.0 - 74,194.0 74,194.0 74,194.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    -   - - -  

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                  

- 
  

- - - 
 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

74,194.0 
 

74,194.0 
 

74,194.0 74,194.0 74,194.0 - 1 

 1.2 Төлбөр  128,991.0 - 128,991.0 - 128,991.0 128,991.0 128,991.0 -  

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  128,991.0 
 

128,991.0 
 

128,991.0 128,991.0 128,991.0 - 2 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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№ 

2839717 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - - - - - -  

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ    -   - - -  

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  

  
- 

  
- - - 

 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  7,947.0 - 7,947.0 (7,548.0) 399.0 399.0 399.0 -  
1.6.1  Торгууль  7,947.0  7,947.0 (7,548.0) 399.0 399.0 399.0 - 3 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  12,239.0 - 12,239.0 - 12,239.0 12,239.0 12,239.0 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  4,691.0 - 4,691.0 - 4,691.0 4,691.0 4,691.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  4,209.0 
 

4,209.0 
 

4,209.0 4,209.0 4,209.0 - 4 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  482.0  482.0  482.0 482.0 482.0 - 5 

2.1.3  Áóñàä    -   - - -  
 2.2 Төлбөр  7,548.0 - 7,548.0 - 7,548.0 7,548.0 7,548.0 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр    -   - - -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  7,548.0  7,548.0  7,548.0 7,548.0 7,548.0 - 6 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  
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(+) их, бага (-)  
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 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  9,300.0 - 9,300.0 4,125.0 13,425.0 13,425.0 13,425.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - 4,125.0 4,125.0 4,125.0 4,125.0 - 

 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн    - 4,125.0 4,125.0 4,125.0 4,125.0 - 7 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  9,300.0 - 9,300.0 - 9,300.0 9,300.0 9,300.0 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  9,300.0  9,300.0  9,300.0 9,300.0 9,300.0 - 8 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  232,671.0 - 232,671.0 (3,423.0) 229,248.0 229,248.0 229,248.0 - 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                          - 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их          - 

Цэвэр зөрүү                                                                                                      - 
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Д-53. “Тэн Хун” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Тэн Хун” ХХК нь Төв аймгийн Жаргалант суманд алт олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг.                             
Компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                       
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
 
1.  Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл             

Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

2.  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр                                   
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

3.  Торгууль              
ЗГ анхны тайландаа усны төлбөр тусгасныг хасч тохируулав. Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд 
гаргаж өгөөгүй нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн 
тул тохируулав. 

4.  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар                      
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн.  

5.  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар            
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

6. Ус, рашаан ашигласны төлбөр                        
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

7. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал                    
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тохируулав. Компани 2010 оны тайлангаа 
ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүй нэгтгэл тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  
гаргаж ирүүлсэн тул тохируулав. 

8. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Суманд өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг                                   
Компани 2010 оны тайлангаа ОҮИТБСАА-нд гаргаж өгөөгүйн улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад 2010 оны тайланг, дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

 Òîäðóóëãà:                                                  
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 27-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учираас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
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№ 

5041589 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  - 1,549,977.9 (1,549,977.9) 1,499,301.7 (50,676.2) 1,499,301.7 1,499,301.7 - 

 

1.1 Татвар, хураамж - 1,514,677.9 (1,514,677.9) 1,466,508.5 (48,169.4) 1,466,508.5 1,466,508.5 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   

 
43,977.9 (43,977.9) 4,904.0 (39,073.9) 4,904.0 4,904.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                 26,800.0 (26,800.0) 9,441.0 (17,359.0) 9,441.0 9,441.0 - 2 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 

нэмэлт төлбөр   
256,300.0 (256,300.0) 256,300.0 

 
256,300.0 256,300.0 - 3 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                 

15,800.0 (15,800.0) 15,772.5 (27.5) 15,772.5 15,772.5 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар   1,147,600.0 (1,147,600.0) 1,147,578.0 (22.0) 1,147,578.0 1,147,578.0 - 5 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  24,200.0 (24,200.0) 32,513.0 8,313.0 32,513.0 32,513.0 - 6 

 1.2 Төлбөр  - 31,900.0 (31,900.0) 31,900.0 - 31,900.0 31,900.0 - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð   31,900.0 (31,900.0) 31,900.0  31,900.0 31,900.0 - 7 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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№ 

5041589 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - 3,400.0 (3,400.0) 893.2 (2,506.8) 893.2 893.2 -  

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ   2,600.0 (2,600.0) 93.2 (2,506.8) 93.2 93.2 - 8 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   250.0 (250.0) 250.0  250.0 250.0 - 9 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

200.0 (200.0) 200.0 
 

200.0 200.0 - 9 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж   350.0 (350.0) 350.0  350.0 350.0 - 9 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  - - - - - - - - 

 
1.6.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  - 51,219.0 (51,219.0) 28,074.6 (23,144.4) 28,074.6 28,074.6 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - 369.0 (369.0) 369.0 - 369.0 369.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар   

369.0 (369.0) 369.0 
 

369.0 369.0 - 10 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - 50,600.0 (50,600.0) 27,705.6 (22,894.4) 27,705.6 27,705.6 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр   3,300.0 (3,300.0) 3,305.6 5.6 3,305.6 3,305.6 - 11 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

 
24,400.0 (24,400.0) 24,400.0 

 
24,400.0 24,400.0 - 12 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð   22,900.0 (22,900.0)  (22,900.0) - - - 7 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
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№ 

5041589 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - 250.0 (250.0) - (250.0) - - -  
2.5.1  Торгууль  

 
250.0 (250.0) 

 
(250.0) - - - 13 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 45,000.0 (45,000.0) 41,400.0 (3,600.0) 41,400.0 41,400.0 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 40,000.0 (40,000.0) 41,400.0 1,400.0 41,400.0 41,400.0 -  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн   

40,000.0 (40,000.0) 41,400.0 1,400.0 41,400.0 41,400.0 - 14 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 5,000.0 (5,000.0) - (5,000.0) - - - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

 
5,000.0 (5,000.0) 

 
(5,000.0) - - - 15 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  - 1,646,196.9 (1,646,196.9) 1,568,776.3 (77,420.6) 1,568,776.3 1,568,776.3 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                         - 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их          -                            

Цэвэр зөрүү                                                                                                                       -                          
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Д-54. “Жи Кэй Эм Кэй” ХХК 

Товч танилцуулга 
“Жи Кэй Эм Кэй” ХХК нь Төв аймгийн Заамар суманд алт олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг. Компани нь 
нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                 
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
 
1.   Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                   

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав. 
Компани тайландаа ХХОАТ тусгасныг хасч тохируулав. 

2.  Гаалийн албан татвар            
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад ГЕГазраас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж 
тохируулав. 

3.   Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр                             
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүйгээр ирүүлсэн мэдээллийн дагуу 
тохируулав. 

4.  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                         
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу 
тохируулав. Компани тайландаа илүү тусгасныг хасч тохируулав. 

5.   Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар                             
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав. 
Компани тайландаа илүү тусгасныг хасч тохируулав. 

6.   Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл                          
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад НДЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу 
тохируулав. Компани тайландаа дутуу тусгасан нь компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдож 
байна. 

7.   Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр                            
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад ХХҮГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу 
тохируулав. Компани орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөр хэсэг 2.2.5-т андуурч тусгасныг хасч тохируулав.   

8.   Гаалийн үйлчилгээний хөлс           
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад ГЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж 
тохируулав. Компани тайландаа илүү тусгасныг хасч тохируулав. 

9.   Хураамж болон үйлчилгээний хөлс          
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас ирсэн мэдээллийн дагуу СХЗГ-т албан 
бичиг явуулсны дагуу хураамжийн дүнг тохируулав. Үйлчилгээний хөлсийг АМГ, СХЗГ, ХХҮГ-аас ирсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав.  

10.  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                          
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав. 

11.  Газрын төлбөр             
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав. 
Компани тайландаа дутуу тусгасныг нэмж тохируулав. 

12.  Ус, рашаан ашигласны төлбөр           
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав. 

13.  Торгууль                     
Компани тайландаа андуурч тэмдэгтийн хураамж тусгасныг хасч тохируулав. 

14.  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал                          
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй ирсэн мэдээллийн  дагуу тохируулав. 
Компани тайландаа дутуу тусгасныг нэмж тохируулав.  

15. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                   
Компани тайландаа хувь хүнд өгсөн сургалтын төлбөр тусгасныг хасч тохируулав. 

Òîäðóóëãà:                                
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 18-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учираас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-55. "Жи энд Юу Голд" ХХК 

№ 

2675471 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  139,173.0 112,686.3 26,486.7 1,686.3 28,173.0 140,859.3 140,859.3 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 139,157.0 112,686.3 26,470.7 1,686.3 28,157.0 140,843.3 140,843.3 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                761.0 

 
761.0 

 
761.0 761.0 761.0 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  1,598.0  1,598.0  1,598.0 1,598.0 1,598.0 - 2 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 

нэмэлт төлбөр  
2,000.0 

 
2,000.0 

 
2,000.0 2,000.0 2,000.0 - 3 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                 1,686.3 (1,686.3) 1,686.3  1,686.3 1,686.3 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  109,000.0 111,000.0 (2,000.0)  (2,000.0) 109,000.0 109,000.0 - 5 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 25,798.0  25,798.0  25,798.0 25,798.0 25,798.0 - 6 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -  

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
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№ 

2675471 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  16.0 - 16.0 - 16.0 16.0 16.0 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  16.0 
 

16.0 
 

16.0 16.0 16.0 - 7 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль    -   - - -  
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  19,922.0 15,236.2 4,685.8 (11,737.8) (7,052.0) 8,184.2 8,184.2 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  7,102.0 7,102.4 (0.4) (7,051.6) (7,052.0) 50.4 50.4 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  50.0 
 

50.0 (50.0) 
 

- - - 8 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар   

50.4 (50.4) 50.4 
 

50.4 50.4 - 9 

2.1.3  Áóñàä  7,052.0 7,052.0 - (7,052.0) (7,052.0) - - - 10 
 2.2 Төлбөр  12,820.0 8,133.8 4,686.2 (4,686.2) - 8,133.8 8,133.8 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  4,000.0 4,000.0 -   4,000.0 4,000.0 -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  7,134.0 4,133.8 3,000.2 (3,000.2) 

 
4,133.8 4,133.8 - 11 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  

1,686.0 
 

1,686.0 (1,686.0) 
 

- - - 12 
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 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  38,650.0 41,267.6 (2,617.6) - (2,617.6) 38,650.0 38,650.0 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  38,650.0 41,267.6 (2,617.6) - (2,617.6) 38,650.0 38,650.0 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  38,650.0 38,617.6 32.4 

 
32.4 38,650.0 38,650.0 - 13 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

2,650.0 (2,650.0) 
 

(2,650.0) - - - 13 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  197,745.0 169,190.1 28,554.9 (10,051.5) 18,503.4 187,693.5 187,693.5 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их - 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их          -                            

Цэвэр зөрүү                                                                                                                          -                            
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Д-55. “Жи энд Юу Голд” ХХК 
 

Товч танилцуулга                                                                                                                                                       
“Жи энд Юу Голд” ХХК нь Баянхонгор аймагт алт олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг.                                         
Компани нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
1.  Гаалийн албан татвар                               
Компани тайландаа уг татварыг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг татварыг 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.                     
2.  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар                                  
Компани тайландаа уг татварыг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг татварыг 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.                  
3.  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр                                           
Компани тайландаа уг татварыг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг татварыг 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.                   
4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                           
ЗГ анхны тайландаа андуурч ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах зөвшөөрлийн хураамжинд 
тусгасныг тохируулав.                                                                                                                                               
5. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар                              
Компани тайландаа АМНАТөлбөр тусгасныг хасч тохируулав.                                                                                  
6. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын  шимтгэл                  
Компани тайландаа уг шимтгэлийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг 
татварыг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.                    
7. Гаалийн үйлчилгээний хураамж                                 
Компани тайландаа уг хураамжийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад уг 
татварыг дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн.                 
8.  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар           
ЗГ анхны тайландаа АТБӨЯХАТатвар андуурч тусгасныг хасч тохируулав.                                                          
 9.  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар                             
ЗГ анхны тайландаа ҮХЭХАТатварт бүртгэснийг тохируулав.                                                                             
10. Бусад албан татвар           
ЗГ, компани аль аль нь анхны тайландаа ХХОАТ тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн 
урсгал учраас хасч, тохируулсан.                                                                                                           
11. Ус, рашаан ашигласны төлбөр                               
ЗГ тайландаа газрын төлбөр тусгасныг хасч тохируулав.                                                                                   
12. Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах зөвшөөрлийн хураамж                           
ЗГ анхны тайландаа ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр андуурч 
тусгасныг хасч тохируулав.                                                                                                                                   
13. Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг                                                                                         
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                                    
Компани тайландаа дутуу тусгасныг нэмж тохируулав.                                                                                       
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                                             
Компани тайландаа хувийн холбоонд өгсөн хандив тусгасныг хасч тохируулав. 
 Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                           
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 14-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учираас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð:  
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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№ 

5089417 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  116,106.0 132,841.4 (16,735.4) (617.6) (17,353.0) 115,488.4 115,488.4 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 112,687.0 132,263.9 (19,576.9) - (19,576.9) 112,687.0 112,687.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   561.0 936.6 (375.6)  (375.6) 561.0 561.0 - 1 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                

  
- 

  
- - - 

 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 

төлбөр  
16,806.0 16,806.0 - 

  
16,806.0 16,806.0 - 

 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

4,828.0 1,831.3 2,996.7 
 

2,996.7 4,828.0 4,828.0 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  86,286.0 110,278.0 (23,992.0) 
 

(23,992.0) 86,286.0 86,286.0 - 3 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 4,206.0 2,412.0 1,794.0  1,794.0 4,206.0 4,206.0 - 4 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  
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№ 

5089417 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - 191.5 (191.5) 2,415.4 2,223.9 2,415.4 2,415.4 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   191.5 (191.5) 2,415.4 2,223.9 2,415.4 2,415.4 - 5 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  3,419.0 386.0 3,033.0 (3,033.0) - 386.0 386.0 -  
1.6.1  Торгууль  3,419.0 386.0 3,033.0 (3,033.0)  386.0 386.0 - 6 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  1,200.0 3,496.0 (2,296.0) 2,680.0 384.0 3,880.0 3,880.0 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - - - - - - - - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар    -   - - -  
2.1.3  Áóñàä  

  
- 

  
- - - 

 
 2.2 Төлбөр  1,200.0 3,496.0 (2,296.0) 2,680.0 384.0 3,880.0 3,880.0 -  
2.2.1  Газрын төлбөр   2,296.0 (2,296.0) 2,680.0 384.0 2,680.0 2,680.0 - 7 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  1,200.0 1,200.0 - 

  
1,200.0 1,200.0 - 

 
2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр    -   - - -  

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
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Д-56. "Жотойн бажууна" ХХК 

№ 

5089417 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  3,620.0 1,620.0 2,000.0 - 2,000.0 3,620.0 3,620.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  1,620.0 1,620.0 - - - 1,620.0 1,620.0 - 

 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  1,620.0 1,620.0 -   1,620.0 1,620.0 -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  2,000.0 - 2,000.0 - 2,000.0 2,000.0 2,000.0 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  2,000.0 

 
2,000.0 

 
2,000.0 2,000.0 2,000.0 - 8 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  120,926.0 137,957.4 (17,031.4) 2,062.4 (14,969.0) 122,988.4 122,988.4 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                            - 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их          - 

Цэвэр зөрүү                                                                                                                        - 
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Д-56. “Жотойн бажууна” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Жотойн бажууна” ХХК нь Төв аймгийн Заамар суманд Галт нэртэй уурхайд алт олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг. 
Компани нь нийслэлийн Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                         
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
 
1.   Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар                                                

Компани тайландаа илүү тусгасан нь нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул хасч 
тохируулав. 

2.   Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                             
Компани тайландаа илүү тусгасан нь нэгтгэлийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул хасч 
тохируулав. 

3.   Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар                                         
Компанийн нягтлан бодогчийн тооцооны алдаанаас 2010.10.14-ний өдөр төлсөн 14,036,374 төгрөгийг 
38,028,694 төгрөгөөр авч тайландаа тусгасны улмаас 23,992,320 төгрөгөөр илүү мэдээллсэн байна. Компани 
ААНОАТатварын тайлангаа залруулах тухай БГДүүргийн Татварын хэлтэст хүсэлт тавьж залруулсан байна. 

4.   Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын  шимтгэл                             
Компани уг шимтгэлийг тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тохируулав.  

5.   Хураамж болон үйлчилгээний хөлс                             
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад СХЗГ, АМГ-аас ирсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу 
тохируулав. Компани тайландаа АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлс тусгаагүй байсныг нэмж тохируулав. 

6.   Торгууль                
ЗГ анхны тайландаа усны төлбөр, зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар тусгасныг хасч 
тохируулав. 

7.   Газрын төлбөр             
ЗГ тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу Төв 
аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг явуулсны дагуу тус аймгийн ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу тохируулав. 
Компани тайландаа дутуу тусгасныг нэмж тохируулав. 

8.   Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                   

Компани тайландаа хандивыг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав. 

Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                          
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 18-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дүгээр сарын 26-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учираас 
нягтлан бодогчтой дахин холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-57. "Заамарын их алт" ХХК 

№ 

2670801 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  484,196.0 412,576.5 71,619.5 (27,125.4) 44,494.1 457,070.6 457,070.6 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 468,682.0 405,176.5 63,505.5 (18,027.5) 45,478.0 450,654.5 450,654.5 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   1,025.0 1,025.0 - 

  
1,025.0 1,025.0 - 

 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  

70,399.0 70,399.0 - 
  

70,399.0 70,399.0 - 
 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                51,916.0 33,888.5 18,027.5 (18,027.5)  33,888.5 33,888.5 - 1 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  299,864.0 299,864.0 -   299,864.0 299,864.0 -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

45,478.0 
 

45,478.0 
 

45,478.0 45,478.0 45,478.0 - 2 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  
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Д-57. "Заамарын их алт" ХХК 

№ 

2670801 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - 7,400.0 (7,400.0) 6,416.1 (983.9) 6,416.1 6,416.1 -  

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ    -   - - -  

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   7,400.0 (7,400.0)  (7,400.0) - - - 3 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 6,416.1 6,416.1 6,416.1 6,416.1 - 3 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  15,514.0 - 15,514.0 (15,514.0) - - - - 

 
1.6.1  Торгууль  15,514.0  15,514.0 (15,514.0)  - - - 4 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  10,507.0 15,083.6 (4,576.6) 4,527.6 (49.0) 15,034.6 15,034.6 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  701.0 750.0 (49.0) - (49.0) 701.0 701.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  701.0 750.0 (49.0)  (49.0) 701.0 701.0 - 5 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  9,806.0 14,333.6 (4,527.6) 4,527.6 - 14,333.6 14,333.6 -  
2.2.1  Газрын төлбөр   4,527.4 (4,527.4) 4,527.4  4,527.4 4,527.4 - 6 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  9,806.0 9,806.2 (0.2) 0.2 

 
9,806.2 9,806.2 - 7 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
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Д-57. "Заамарын их алт" ХХК 

№ 

2670801 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  13,482.0 21,828.0 (8,346.0) - (8,346.0) 13,482.0 13,482.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  3,482.0 2,228.0 1,254.0 - 1,254.0 3,482.0 3,482.0 -  

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

3,482.0 2,228.0 1,254.0 
 

1,254.0 3,482.0 3,482.0 - 8 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  10,000.0 19,600.0 (9,600.0) - (9,600.0) 10,000.0 10,000.0 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   9,600.0 (9,600.0) 
 

(9,600.0) - - - 9 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  10,000.0 5,000.0 5,000.0 
 

5,000.0 10,000.0 10,000.0 - 9 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

5,000.0 (5,000.0) 
 

(5,000.0) - - - 9 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  508,185.0 449,488.1 58,696.9 (22,597.8) 36,099.1 485,587.2 485,587.2 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их - 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их         -                            

Цэвэр зөрүү                                                                                                     -                            
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Д-57. “Заамарын их алт” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Заамарын их алт” ХХК нь Төв аймгийн Заамар суманд алт олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг. Компани нь 
нийслэлийн Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү               
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
 
1.  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр                                            

ЗГ анхны тайландаа илүү тусгасан нь АМГ-аас ирсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул хасч тохируулав. 

2.  Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын  шимтгэл                             
Компани тайландаа уг шимтгэлийг орхигдуулснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт  гаргаж ирүүлсэн тул тохируулгыг хийж зөрүүг шийдвэрлэсэн. 

3.   Хураамж болон үйлчилгээний хөлс                        
Компани тайландаа андуурч хураамж тусгасныг хасч тохируулав. ЗГ, компани аль аль нь үйлчилгээний хөлс 
тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ, СХЗГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу тохируулав. 

4.   Торгууль              
ЗГ анхны тайландаа усны төлбөр, зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар тусгасныг хасч 
тохируулав. 

5.   Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар              
Компани тайландаа илүү тусгасныг хасч тохируулав. 

6.   Газрын төлбөр             
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэж 
Төв аймгийн Заамар сумын ЗДТГ-т албан бичиг явуулсны дагуу тус сумын ЗДТГ-аас ирсэн мэдээллийн дагуу 
тохируулав. 

7.  Ус, рашаан ашигласны төлбөр           
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасныг нэмж тохируулав. 

8.  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал      

 Компани тайландаа дутуу тусгасны улмаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу нэмж тохируулав. 

9.   Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг              
Компани тайландаа андуурч тусгасныг хасч тохируулав.  
 
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг                               
Компани тайландаа хандивын ангилалыг буруу илэрхийлсэн байна. Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн 
хандивыг хасч суманд өгсөн мөнгөн хандивт нэмж тохируулав. 

Òîäðóóëãà:                                                                                                                                                       
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 17-íä èëãýýñýí 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. Хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн дагуу зохих тохируулгыг хийсний дараа дахин зөрүү үүссэн учираас нягтлан бодогчтой 
дахин холбогдон тодруулга авсан. 

Õóðààíãóé òàéëáàð:  
Энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-58"Зараяа холдингс" ХХК 

№ 

5077834  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулг
ын дараах 
шийдвэрлэ

гдээгүй 
зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгуулла

гын дүн 
/УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  - 841,362.2 (841,362.2) 842,657.5 1,295.2 842,657.5 842,657.4 - 
 

1.1 Татвар, хураамж - 822,030.6 (822,030.6) 822,030.7 - 822,030.7 822,030.6 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.2  Гаалийн албан татвар    -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

 
1,234.0 (1,234.0) 1,234.0 

 
1,234.0 1,234.0 - 1 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр   

791,326.0 (791,326.0) 791,326.0 
 

791,326.0 791,326.0 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас гаргах, 
ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, импортлох,экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, тээвэрлэх, 
хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн сэргээх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, задлах, 
хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, 
идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа 
эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл  

29,470.7 (29,470.7) 29,470.7 
 

29,470.7 29,470.7 - 3 

 1.2 Төлбөр  - 432.0 (432.0) 432.0 - 432.0 432.0 -  

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр    -   - - -  
1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   432.0 (432.0) 432.0  432.0 432.0 - 4 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний урамшуулал  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн сургалтын 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
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Д-58"Зараяа холдингс" ХХК 

№ 

5077834  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулг
ын дараах 
шийдвэрлэ

гдээгүй 
зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгуулла

гын дүн 
/УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн  
талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн 
захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төлөөлөгчийн 
газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  - 18,899.6 (18,899.6) 20,194.8 1,295.2 20,194.8 20,194.7 -  

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж    -   - - -  
1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

 
12.5 (12.5) 12.5 

 
12.5 12.5 - 5 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  
 

18,887.1 (18,887.1) 20,182.3 1,295.2 20,182.3 20,182.2 - 5 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох газрын 
тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  - - - - - - - -  
1.6.1  Торгууль    -   - - -  
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  - 1,120.0 (1,120.0) 1,120.0 - 1,120.0 1,120.0 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - 870.0 (870.0) 870.0 - 870.0 870.0 -  

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар   870.0 (870.0) 870.0  870.0 870.0 - 6 

2.1.3  Бусад      -   - - -  

 2.2 Төлбөр  - 250.0 (250.0) 250.0 - 250.0 250.0 -  

2.2.1  Газрын төлбөр    -   - - -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр   250.0 (250.0) 250.0  250.0 250.0 - 7 
2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 
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Д-58"Зараяа холдингс" ХХК 

№ 

5077834  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулг
ын дараах 
шийдвэрлэ

гдээгүй 
зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгуулла

гын дүн 
/УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр     -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах зөвшөөрлийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс    -   - - -  
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 10,685.0 (10,685.0) 10,135.0 (550.0) 10,135.0 10,135.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 2,585.0 (2,585.0) 2,035.0 (550.0) 2,035.0 2,035.0 -  

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн 
дүн   2,585.0 (2,585.0) 2,035.0 (550.0) 2,035.0 2,035.0 - 8 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 8,100.0 (8,100.0) 8,100.0 - 8,100.0 8,100.0 -  
3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

 
100.0 (100.0) 100.0 

 
100.0 100.0 - 9 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    -   - - -  

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 9 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   8,000.0 (8,000.0) 7,000.0 (1,000.0) 7,000.0 7,000.0 - 9 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.7 
Бусад байгууллагад өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  - 853,167.2 (853,167.2) 853,912.5 745.2 853,912.5 853,912.4 - 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -  
Цэвэр зөрүү 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-58. “Зараяа холдингс” ХХК 
 
Товч танилцуулга 

“Зараяа холдингс” ХХК Дорноговь аймгийн Улаанбадрах, Өргөн, Хөвсгөл сумуудад ураны  хайгуулын үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Тус 
компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн тохируулгуудын 
хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсныг ЗГ-ын байгууллагад хандаж нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. 

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсныг ЗГ-ын байгууллагад хандаж нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. 

3. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсныг ЗГ-ын байгууллагад хандаж нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. 

4. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсныг ЗГ-ын байгууллагад хандаж нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. 

5. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсныг ЗГ-ын байгууллагад хандаж нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тодруулгыг 
хийсэн. Мөн компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа замын хураамжийн төлбөрийг тусгасныг хасч, багаж баталгаажуулалтын 
төлбөрийг дутуу тусгасныг нэмж тохируулга хийлээ. 

6. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсныг ЗГ-ын байгууллагад хандаж нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. 

7. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсныг ЗГ-ын байгууллагад хандаж нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. 

8. Áàéãàëü çàðäлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсныг ЗГ-ын байгууллагад хандаж нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 

9. Яам агентлагт өгсөн мөнгөн хандив 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсныг ЗГ-ын байгууллагад хандаж нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. 
 Аймагт өгсөн мөнгөн хандив 
Компани аймагт өгсөн хандиваа сум дүүрэгт өгсөн хандив мөрөнд  тайлагнасныг тохируулж бичлээ. Мөн ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй 
байсныг ЗГ-н байгууллагад хандаж  нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 
Суманд өгсөн мөнгөн хандив 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсныг ЗГ-ын байгууллагад хандаж нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. 
Тодруулга: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 19-нд илгээж, хариуг 11 дүгээр 
сарын 04-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн 
байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж 
шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Хураангуй тайлбар: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна.



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-59"ЗБАА" ХХК 

№ 

5091098  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Тохируулгы
н дараах 

шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  114,766.0 - 114,766.0 7,386.2 122,152.2 122,152.2 122,152.2 -   

1.1 Татвар, хураамж 114,766.0 - 114,766.0 - 114,766.0 114,766.0 114,766.0 -   

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  6,010.0 
 

6,010.0 
 

6,010.0 6,010.0 6,010.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар    -   - - -   

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар    -   - - -   

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    

- 
  

- - -   

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  108,756.0  108,756.0  108,756.0 108,756.0 108,756.0 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - -   

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - -   

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -   

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас 
гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - -   

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл   

- 
  

- - -   

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -  

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр    -   - - -  

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
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Д-59"ЗБАА" ХХК 

№ 

5091098  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Тохируулгы
н дараах 

шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 7,386.2 7,386.2 7,386.2 7,386.2 - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    - 7,386.2 7,386.2 7,386.2 7,386.2 - 3 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль    -   - - -  
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - - - - - - - - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.3 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  
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Д-59"ЗБАА" ХХК 

№ 

5091098  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 

Тохируулгы
н дараах 

шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.2 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    -   - - -  

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    - 

  
- - - 

 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    - 

  
- - - 

 

3.2.7 
Бусад байгууллагад өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    -   - - -  

   Нийт дүн  114,766.0 - 114,766.0 7,386.2 122,152.2 122,152.2 122,152.2 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан 
дүнгээс их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Д-59. “ЗБАА” ХХК  

 
Товч танилцуулга 
 
“ЗБАА” ХХК нь Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл, Дорнод аймгийн Матад, Өмнөговь аймгийн Манлай зэрэг 
сумдад хайгуулын лиценз эзэмшдэг байна. 
 
“ЗБАА” ХХК нь нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн 
үеэр хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын 
талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  
 

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
 
Компани санаачлагын албанд тайлангаа өгөөгүй, мөн нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
хүссэн албан бичгийг хүргэж өгч чадаагүй учраас ҮТЕГ-аас ирсэн дүнд үндэслэн тохирууллаа. 
 

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
 
Компани санаачлагын албанд тайлангаа өгөөгүй, мөн нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
хүссэн албан бичгийг хүргэж өгч чадаагүй учраас АМГ-аас ирсэн дүнд үндэслэн тохирууллаа. 
 

3. Хураамж болон  үйлчилгээний хөлс 
 
Үйлчилгээний хөлсийг аль, аль нь анхны нэгтгэлийн  тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад АМГ-ын 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр нэтгэлээ. 
 
Тодруулга: 
 
Компанийн хаяг байршил тодорхой бус утас нь холбогдохгүй байсан учир ЗГ-н мэдээлэлд үндэслэн 
тохирууллаа.  
 
 
Хураангуй тайлбар: 
 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-60. "Зүрийн булан" ХХК 

№ 

2854384  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллаг

ын дүн 
/УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  211,840.0 222,233.3 (10,393.3) 8,601.9 (1,791.5) 220,441.9 220,441.8 -  

1.1 Татвар, хураамж 160,078.0 162,865.5 (2,787.5) - (2,787.5) 160,078.0 160,078.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  6,500.0 6,500.0 -   6,500.0 6,500.0 -  

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  25,779.0 25,779.0 -   25,779.0 25,779.0 -  

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  5,565.0 8,352.5 (2,787.5)  (2,787.5) 5,565.0 5,565.0 - 1 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  113,902.0 113,902.0 -   113,902.0 113,902.0 -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 

8,332.0 8,332.0 - 
  

8,332.0 8,332.0 - 
 

 1.2 Төлбөр  51,762.0 50,606.6 1,155.4 78.0 1,233.4 51,840.0 51,840.0 -  

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  51,762.0 50,606.6 1,155.4 78.0 1,233.4 51,840.0 51,840.0 - 2 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
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Д-60. "Зүрийн булан" ХХК 

№ 

2854384  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллаг

ын дүн 
/УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  - 7,711.2 (7,711.2) 7,473.9 (237.4) 7,473.9 7,473.8 0.0 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж    -   - - -  

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс   2,029.8 (2,029.8) 2,029.8  2,029.8 2,029.8 0.0 3 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж   5,681.45 (5,681.5) 5,444.1 (237.4) 5,444.1 5,444.1 - 3 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  - 1,050.0 (1,050.0) 1,050.0 - 1,050.0 1,050.0 - 

 
1.6.1  Торгууль  

 
1,050.0 (1,050.0) 1,050.0 

 
1,050.0 1,050.0 - 4 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  136.0 84,870.7 (84,734.7) 82,083.3 (2,651.4) 82,219.3 82,219.3 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  136.0 3,787.4 (3,651.4) - (3,651.4) 136.0 136.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  136.0 

 
136.0 

 
136.0 136.0 136.0 - 5 

2.1.3  Бусад    
 

3,787.4 (3,787.4) 
 

(3,787.4) - - - 6 

 2.2 Төлбөр  - 80,483.3 (80,483.3) 81,483.3 1,000.0 81,483.3 81,483.3 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
 

16,460.8 (16,460.8) 16,460.8 
 

16,460.8 16,460.8 - 7 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
 

23,022.5 (23,022.5) 24,022.5 1,000.0 24,022.5 24,022.5 - 8 
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№ 

2854384  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллаг

ын дүн 
/УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
 

41,000.0 (41,000.0) 41,000.0 
 

41,000.0 41,000.0 - 9 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  

  
- 

  
- - - 

 
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - 600.0 (600.0) 600.0 - 600.0 600.0 -  
2.5.1  Торгууль  

 
600.0 (600.0) 600.0 

 
600.0 600.0 - 10 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  
3.1.1 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  211,976.0 307,104.0 (95,128.0) 90,685.2 (4,442.9) 302,661.2 302,661.1 - 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Д-60. “Зүрийн булан” ХХК 
 
Товч танилцуулага 
“Зүрийн булан” ХХК нь Дархан-Уул аймгийн Хонгор суманд Хүйтний гол уурхайд аль олборлолтын үйл 
ажиллагаа явуулж байна. Тус компани нь нийслэлийн Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст 
харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн 
үеэр хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын 
талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа илүү тусгасан нь дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж 
ирсэнээр нотлогдлоо. Энэ зөрүүг компанийн дүнгээс хасч, тохируулагдлаа. 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
ЗГ анхны нэгтгэлдээ 78.0 мянган төгрөг, компани 1233.4 мянган төгрөг дутуу тайлагнасан байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж  ирсэн тул тохирууллаа. 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайландаа нэгтгээгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж 
ирсэнээр тохирууллаа.   
Торгууль 
Дархан-Уул аймгийн МХГ, Стандартчилал хэмжилзүйн газарт төлсөн торгуулийг ЗГ анхны тайландаа 
тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Эдгээр газруудад албан бичиг хүргүүлэхэд уг төлбөрийг 
хүлээж авсан нь нотлогдож трхируулагдлаа. 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд өгсөн тайландаа АТӨЯХАТатварыг тусгаагүй ба нэггэлийн явцад 
компанид дахин хандаж тохирууллаа. 
Бусад албан татвар 
Компани тайландаа ХХОАТ-ыг тусгасаныг компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн хасч, 
тохирууллаа. 
Газрын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа газрын төлбөрийг тусгаагүй байсныг БГДүүргийн газрын алба болон Дархан-Уул 
аймгийн Хонгор сумын ЗДТГ-т  хандаж зөрүүг тохирууллаа. 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсныг Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын ЗДТГ-т хандан тус 
компаниас төлсөн ус, рашаан ашигласны төлбөрийг тодруулахад компанийн тайлагнасан дүнгээс илүү 
байсан тул дахин компанид хандаж ЗГ болон компанийн дүнг тохирууллаа. 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
Орон нутагт төлсөн төлбөр ЗГ-ын анхны нэгтгэлд нэгтгэгдээгүй ба Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын 
ЗДТГазарт хандахад тус төлбөрийг хүлээн авсан нь нотлогдож зөрүүг ЗГ-ын талд нэмж тохирууллаа. 
Торгууль 
Орон нутагт төлсөн торгууль ЗГ-ын анхны тайланд нэгтгэгдээгүй ба Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-т 
хандахад тус компанийн торгуулийг хүлээн авсан нь нотлогдож ЗГ-ын талд нэмж тохируулагдлаа. 
 
Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 
19-нд илгээж, хариуг 11 дүгээр сарын 04-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан 
бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар 
ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох 
зэргээр ажилласан.  
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-61"Зон Хэн Юу Тиан" ХХК 

№ 

 5098297 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээгү
й зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  319,345.3 513,526.3 (194,181.0) 27,099.6 (167,081.4) 346,444.9 346,444.9 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 24,950.3 251,888.6 (226,938.3) 19,110.8 (207,827.5) 44,061.1 44,061.1 -  

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  22,848.3 207,857.4 (185,009.1) 
 

(185,009.1) 22,848.3 22,848.3 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар   13,953.2 (13,953.2) 3,786.9 (10,166.3) 3,786.9 3,786.9 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
 

29,301.6 (29,301.6) 7,952.6 (21,349.0) 7,952.6 7,952.6 - 3 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 6,658.8 6,658.8 6,658.8 6,658.8 - 4 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар    - 712.5 712.5 712.5 712.5 - 5 

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

2,102.0 776.4 1,325.6 
 

1,325.6 2,102.0 2,102.0 - 6 

 1.2 Төлбөр  294,395.0 245,856.6 48,538.4 (2,904.4) 45,634.0 291,490.6 291,490.6 -  

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  121,546.0 88,941.0 32,605.0 (2,904.4) 29,700.6 118,641.6 118,641.6 - 7 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  
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Д-61"Зон Хэн Юу Тиан" ХХК 

№ 

 5098297 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээгү
й зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  91,888.0 91,888.0 -   91,888.0 91,888.0 -  

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

41,581.0 25,647.6 15,933.4 
 

15,933.4 41,581.0 41,581.0 - 8 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  

39,380.0 39,380.0 - 
  

39,380.0 39,380.0 - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - 15,781.1 (15,781.1) 10,893.2 (4,887.9) 10,893.2 10,893.2 -  

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж   5,032.7 (5,032.7) 1,532.6 (3,500.1) 1,532.6 1,532.6 - 9 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

278.6 (278.6) 270.6 (8.0) 270.6 270.6 - 10 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс   61.0 (61.0) 4,790.0 4,729.0 4,790.0 4,790.0 - 10 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж   

10,408.8 (10,408.8) 4,300.0 (6,108.8) 4,300.0 4,300.0 - 10 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль    -   - - -  
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  251.0 133,219.6 (132,968.6) 54,436.4 (78,532.2) 54,687.4 54,687.4 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  251.0 251.0 - - - 251.0 251.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  251.0 251.0 -   251.0 251.0 -  
2.1.3  Бусад      -   - - -  
 2.2 Төлбөр  - 132,968.6 (132,968.6) 54,436.4 (78,532.2) 54,436.4 54,436.4 -  
2.2.1  Газрын төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.4 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    -   - - -  
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Д-61"Зон Хэн Юу Тиан" ХХК 

№ 

 5098297 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээгү
й зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
 

78,532.2 (78,532.2) 
 

(78,532.2) - - - 11 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
 

54,436.4 (54,436.4) 54,436.4 
 

54,436.4 54,436.4 - 12 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль  - - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  167,000.0 167,000.0 - - - 167,000.0 167,000.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  132,000.0 132,000.0 - - - 132,000.0 132,000.0 -  

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  132,000.0 132,000.0 -   132,000.0 132,000.0 -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  35,000.0 35,000.0 - - - 35,000.0 35,000.0 - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  35,000.0 35,000.0 - 

  
35,000.0 35,000.0 - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад байгууллагад 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  486,596.3 813,745.9 (327,149.6) 81,536.0 (245,613.6) 568,132.3 568,132.3 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс 
их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Д-61 “Зон хэн юу тиан” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
“Зон хэн юу тиан” ХХК нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Манлай сум болон Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумдад газрын 
тосны хайгуулын үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Тус компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст 
харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн 
тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Компани анхны нэгтгэлийн тайландаа илүү тусгасан нь дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр нотлогдож компанийн 
тайлагнасан дүнгээс хасч, тохируулагдлаа. 
Гаалийн албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууладсан ба 
компани ОАТ, АБДТТатваруудаа гаалийн албан татварт  нэгтгэж тайлагнасныг мөн хасч, тохирууллаа. 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа нэгтгээгүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. Мөн 
компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа илүү тусгасныг нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул 
хасч, тохирууллаа. 
Автобензин дизелийн түлшний онцгой албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдсан ба 
компани Гаалийн татвар, Онцгой албан татвар/автобинзен дизелийн түлш/  нэгтгэж тайлагнасан байна. 
 
Автобензин дизелийн түлшний албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэд тусгагдаж  ирсэнээр тохируулагдсан. Компани 
тус татварыг гаалийн албан татварын дүнд оруулж тусгасан нь нэгтгэлийн явцад нотлогдсон тул тохирууллаа. 
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани зардалд тооцсон дүнгээр дутуу тайлагнасныг нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж  ирсэнээр 
тохирууллаа . 
 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа илүү, компани дутуу тайлагнасныг нэгтгэлийн явцад 2 талаас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 
 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  
Компани дутуу тайлагнасныг нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа . 
 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй бөгөөд нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдсан ба 
компаниийн 3,500.1 мянган төгрөгийн гаалийн бүрдүүлэлтийн хураамж нь  хувийн тээвэр зуучийн компанид төлсөн дүн 
учраас хасч, тохирууллаа. 
 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. Мөн 
компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа төрийн бус байгууллагад төлсөн дүнгээ тусгасныг хасч,  тохирууллаа. 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа тэмдэгтийн хураамжинд тайлагнасан дүнгээ давхардуулж тусгасныг  
компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн хасч, тохирууллаа. Мөн АТГазарт төлсөн нутгийн гүнд нэвтрэх 
зөвшөөрлийг аль, аль нь анхны  тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж 
ирсэнээр тохирууллаа. ЗГ анхны нэгтгэлдээ тусгаагүй, компани 6,108.8 мянган төгрөг илүү тайлагнасныг нэгтгэлийн 
явцад 2 талаас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүйг мэдээлэлд үндэслэн зохих тохируулгыг хийлээ. 
 
11. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
Компани анхны тайландаа улсын төсөвт төлсөн ажлын байрны төлбөрөө орон нутагт төлсөн ажлын байрны төлбөрт 
хэсэгт давхардуулж тусгасныг компанийн нягтлан бодогчтой утсаар холбогдон лавлаж  тохируулж бичлээ. 
 
12. Бүтээгэдэхүүн хуваан гэрээний дагуу авсан дэмжлэг 
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасныг нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. 
Тодруулга: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 19-нд илгээж, 
хариуг 11 дүгээр сарын 09-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, 
дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани 
болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын 
байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Хураангуй тайлбар: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-62. "И Эм хөх адар" ХХК 

  2844915  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
№  Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагы

н дүн 
/УТОХГ/  

 
Компаний

н дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  82,897.0 - 82,897.0 9,906.6 92,803.6 92,803.6 92,803.6 -   

1.1 Татвар, хураамж 82,897.0 - 82,897.0 - 82,897.0 82,897.0 82,897.0 -   

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  4,482.0 
 

4,482.0 
 

4,482.0 4,482.0 4,482.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар    -   - - -   

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар    -   - - -   

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр  
  

- 
  

- - -   

1.1.7  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн 
төлбөр  

72,749.0 
 

72,749.0 
 

72,749.0 72,749.0 72,749.0 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас гаргах, 
ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - -   

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, импортлох,экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -   

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, тээвэрлэх, 
хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн сэргээх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - -   

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, байрлуулах, 
түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - -   

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл мэндийн 
даатгалын шимтгэл 5,666.0  5,666.0  5,666.0 5,666.0 5,666.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн сургалтын 
урамшуулал    -   - - -  
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Д-62. "И Эм хөх адар" ХХК 

  2844915  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
№  Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагы

н дүн 
/УТОХГ/  

 
Компаний

н дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн 
талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн 
захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төлөөлөгчийн 
газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс, 
хураамж  - - - 9,677.2 9,677.2 9,677.2 9,677.2 - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж    -   - - -  
1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс    - 9,677.2 9,677.2 9,677.2 9,677.2 - 4 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох газрын тосны 
орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  

 1.6 Бусад  - - - 229.4 229.4 229.4 229.4 -  
1.6.1  Торгууль  

  
- 229.4 229.4 229.4 229.4 - 5 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  2,093.2 - 2,093.2 (2,093.2) - - - -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  2,093.2 - 2,093.2 (2,093.2) - - - - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар    -   - - -  
2.1.3  Бусад    2,093.2 

 
2,093.2 (2,093.2) 

 
- - - 6 

 2.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
  

- 
  

- - - 
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Д-62. "И Эм хөх адар" ХХК 

  2844915  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
№  Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагы

н дүн 
/УТОХГ/  

 
Компаний

н дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах зөвшөөрлийн 
хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, үйлчилгээний 
хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад                          
-   

                  
-                              -   

                      
-   

                    
-   

                     
-   

                      
-                           -     

2.5.1  Торгууль  
    

                            
-       

                     
-   

                      
-   

                         
-   

  

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 -  

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 - 
 

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд шилжүүлсэн дүн    - 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 - 7 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.7 

Бусад байгууллагад өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  84,990.2 - 84,990.2 9,013.4 94,003.6 94,003.6 94,003.6 - 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -  

Цэвэр зөрүү -  



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-62. “И Эй Эм хөх адар” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 
“И Эй Эм хөх адар” ХХК Баян-Өлгий аймгий Толбо суманд хайгуулын ашиглалтын лицензтэй боловч хайгуулын 
үйл ажиллагаа явуулсан гэж мэдээлэлд ирүүлсэн. Тус компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын 
хэлтэст харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
 
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
АМГазарт төлсөн үйлчилгээний хөлсийг аль, аль нь анхны нэгтгэлийн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 
 
Торгууль 
Хүү торгуулийн төлбөрийг ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа тайлагнаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа.  
 
Бусад албан тавар 
ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа ХХОАТ-ыг тусгасаныг хасаж тохирууллаа. 
 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 
Баян-Өлгий аймгийн Толбо суманд төлсөн БОНС-г ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад тус аймгийн 
ЗДТГ-т хандан дүнг тохирууллаа. 
 
Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 20-нд 
илгээж, хариуг 10 дугаар сарын 31-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 
21-нд явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, 
орон нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-63. "Илтгоулд" ХХК 

№ 

5073189  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  110,110.0 95,000.6 15,109.4 (7,170.4) 7,939.0 102,939.6 102,939.6 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 100,573.0 95,000.6 5,572.4 1,416.6 6,989.0 101,989.6 101,989.6 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  511.0 345.0 166.0 
 

166.0 511.0 511.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
  

- 
  

- - - . 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар    -   - - -  

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  

16,266.0 16,266.0 - 
  

16,266.0 16,266.0 - 
 

1.1.7  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

6,619.0 1,219.6 5,399.4 1,416.6 6,816.0 8,035.6 8,035.6 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  77,177.0 77,170.0 7.0 
 

7.0 77,177.0 77,177.0 - 3 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл   -   - - -  

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр    -   - - -  
1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр    -   - - -  

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  
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№ 

5073189  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  - - - 950.0 950.0 950.0 950.0 - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж    -   - - -  

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 950.0 950.0 950.0 950.0 - 4 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  9,537.0 - 9,537.0 (9,537.0) - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  9,537.0 
 

9,537.0 (9,537.0) 
 

- - - 5 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  5,657.0 5,680.8 (23.8) 1,033.8 1,010.0 6,690.8 6,690.8 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  1,010.0 - 1,010.0 - 1,010.0 1,010.0 1,010.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  360.0  360.0  360.0 360.0 360.0 - 6 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  650.0  650.0  650.0 650.0 650.0 - 7 

2.1.3  Бусад      -   - - -  
 2.2 Төлбөр  4,647.0 5,680.8 (1,033.8) 1,033.8 - 5,680.8 5,680.8 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  

 
1,024.0 (1,024.0) 1,024.0 

 
1,024.0 1,024.0 - 8 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  4,647.0 4,656.8 (9.8) 9.8 
 

4,656.8 4,656.8 - 9 
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№ 

5073189  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  

  
- 

  
- - - 

 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  38,800.0 108,500.0 (69,700.0) 65,930.0 (3,770.0) 104,730.0 104,730.0 - 

 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 5,500.0 (5,500.0) 5,430.0 (70.0) 5,430.0 5,430.0 -  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   

5,500.0 (5,500.0) 5,430.0 (70.0) 5,430.0 5,430.0 - 10 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  38,800.0 103,000.0 (64,200.0) 60,500.0 (3,700.0) 99,300.0 99,300.0 -  
3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 

Аймаг, нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   45,000.0 (45,000.0) 28,000.0 (17,000.0) 28,000.0 28,000.0 - 11 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг   5,000.0 (5,000.0) 680.0 (4,320.0) 680.0 680.0 - 11 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  7,500.0 50,000.0 (42,500.0) 44,120.0 1,620.0 51,620.0 51,620.0 - 11 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  31,300.0 3,000.0 28,300.0 (12,300.0) 16,000.0 19,000.0 19,000.0 - 11 

3.2.7 
Бусад байгууллагад өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  154,567.0 209,181.4 (54,614.4) 59,793.4 5,179.0 214,360.4 214,360.4 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Д-63. “Илтгоулд” ХХК  
 
Товч танилцуулга 
“Илтгоулд” ХХК нь Төв аймгийн Заамар суманд алт олборлолтын үйл ажиллагаа явуулдаг.Тус компани нь Төв 
аймгийн Баянчандмань сумын татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
2009 оны эцэст төлсөн татварын дүнгээр анхны зөрүү үүссэн байна. Харин уг татвар нь он дамжиж улсын төсөвт 
орсон учраас ҮТЕГ 2010 оны тайландаа тусгасан байна. 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  
ЗГ,  компани аль аль нь анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 
Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 
Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татварыг компани тайландаа 7.0 мянган төгрөгөөр дутуу 
тайлагнасныг  компанийн ирүүлсэн мэдээллээр нотолж нэмж  тохирууллаа.  
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг аль, аль нь анхны  тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 
Торгууль 
Тус компаний 2010 онд усны төлбөрт 4656.8, алтны нөөцийн төлбөрт-4879.9 мянган төгрөг төлсөнийг ЗГ анхын 
нэгтгэлийн тайландаа давхардуулж бүртгэснийг хасч, тохирууллаа.  
Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд өгсөн 2010 оны тайландаа үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварыг  
орхигдуулсан  ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  
Тус компани нь санаачлагын албанд өгсөн 2010 оны тайландаа автотээвэр өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татварыг  орхигдуулсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
Газрын төлбөр 
Төв аймагт төлсөн газрын төлбөр ЗГ -н анхны тайланд нэгтгэгдээгүй  ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа 9.8 мянган төгрөг илүү тусгасан нь ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдож хасч, 
тохируулагдлаа. 
Áàéãàëü õàìãààëàõ çàðäлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсныг нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдэээлэлд тусгагдаж ирсэнээр  
тохирууллаа. 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэн. 
Компани суманд өгсөн хандиваа аймгийн дүнд оруулж бичсэнийг компанийн ирүүлсэн мэдээллээр нотлогдож 
тохирууллаа. 
Аймагт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэн. Компани 
суманд өгсөн хандиваа аймгийн дүнд оруулж тусгасан нь ирүүлсэн мэдээллээр нотлогдож тохирууллаа. 
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэггэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. 
Суманд өгсөн мөнгөн бус хандив 
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэггэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохируулагдлаа. 
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг компанид 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 
18-íä èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдөр шаардлагын хэмжээнд èð¿¿ëñýí 
áàéíà. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-64. “Их монгол майнинг” ХХК                     

№ 

5014131 Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
 ЗГ-ын байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн дүнгээс 

(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  620,074.0 474,413.2 145,660.8 38,270.4 183,931.2 658,344.4 658,344.4 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 619,411.0 460,363.2 159,047.8 3,320.4 162,368.2 622,731.4 622,731.4 - 

 
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   4,350.0 1,050.0 3,300.0 

 
3,300.0 4,350.0 4,350.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - - 
 1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

486,661.0 334,290.4 152,370.6 3,320.4 155,691.0 489,981.4 489,981.4 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

128,400.0 125,022.8 3,377.2 
 

3,377.2 128,400.0 128,400.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  663.0 - 663.0 (15.0) 648.0 648.0 648.0 - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  663.0 
 

663.0 (15.0) 648.0 648.0 648.0 - 4 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

368 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-64. “Их монгол майнинг” ХХК                     

№ 

5014131 Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
 ЗГ-ын байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн дүнгээс 

(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - 14,050.0 (14,050.0) 34,965.0 20,915.0 34,965.0 34,965.0 - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  

  
- 

  
- - - 

 
1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

тэмдэгтийн хураамж    
- 

  
- - - 

 
1.3.3 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

14,050.0 (14,050.0) 34,950.0 20,900.0 34,950.0 34,950.0 - 5 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж    

- 15.0 15.0 15.0 15.0 - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  39,457.9 3,204.3 36,253.6 (36,003.6) 250.0 3,454.3 3,454.3 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  39,457.9 884.3 38,573.6 (38,373.6) 200.0 1,084.3 1,084.3 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  200.0 

 
200.0 

 
200.0 200.0 200.0 - 

 
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 

татвар  
884.3 884.3 - 

  
884.3 884.3 - 

 
2.1.3  Áóñàä  38,373.6 

 
38,373.6 (38,373.6) 

 
- - - 6 

 2.2 Төлбөр  - 2,320.0 (2,320.0) 2,370.0 50.0 2,370.0 2,370.0 - 
 2.2.1  Газрын төлбөр  

 
2,320.0 (2,320.0) 2,320.0 

 
2,320.0 2,320.0 - 7 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 50.0 50.0 50.0 50.0 - 
 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
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№ 

5014131 Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
 ЗГ-ын байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн дүнгээс 

(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс    
- 

  
- - - 

 
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

  2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

  3. Бусад төлбөр ба зардал  - 22,848.2 (22,848.2) 18,231.9 (116.1) 18,231.9 22,732.1 (4,500.2) 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 4,270.0 (4,270.0) 3,000.0 380.0 3,000.0 4,650.0 (1,650.0) 
 

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн   

4,270.0 (4,270.0) 3,000.0 380.0 3,000.0 4,650.0 (1,650.0) 8 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 18,578.2 (18,578.2) 15,231.9 (496.1) 15,231.9 18,082.1 (2,850.2) 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
 

200.0 - 200.0 (200.0) 9 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

18,130.2 (18,130.2) 14,701.9 (778.1) 14,701.9 17,352.1 (2,650.2) 9 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

 
448.0 (448.0) 530.0 82.0 530.0 530.0 - 9 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  659,531.9 500,465.7 159,066.2 20,498.7 184,065.1 680,030.6 684,530.8 (4,500.2) 
 

           ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
        ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                         -    
        Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 

  
           (4,500.2) 

       Цэвэр зөрүү 
 

           (4,500.2) 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
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Д-64. “Их монгол майнинг” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
“Их монгол майнинг” ХХК нь 100% Монголын эзэмшлийн компани бөгөөд Дундговь, Өмнөговь, Өвөрхангай, Завхан, Увс, 
Сэлэнгэ, Дорноговь, Хэнтий, Баян-Өлгий, Сүхбаатар аймгийн сумдад хайгуул (алт, зэс, нүүрс, холимог металл)-ын ¿éë 
àæèëëàãàà явуулäàã. 
Компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү                    
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн 
тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн үед дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаснаар 
тохируулсан. 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð       
ЗГ, компани аль аль нь анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж 
тусгаж өгсөн боловч компани талд зөрүү үүссэн тул компанид дахин хандаж мэдээлэл авсанаар тохируулга хийгдсэн 
байна. 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж 
тусгасан тул тохируулга хийгдсэн байна. 
Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
ЗГ анхны тайландаа үйлчилгээний хөлсийг оруулж тусгасан тул ЗГ талаас хасч тохируулсан. Харин компани анхны 
тайландаа тусгаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн байна.  
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн. Компани анхны 
тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж тусгаж өгсөн.  
Бусад албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа ХХОАТ-ыг тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэл тайланд хамрагдахгүй санхүүгийн урсгал учраас ЗГ 
талаас хасч, тохируулсан. 
Газрын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөрийг нэгтгээгүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Өмнөговь 
аймгийн Мандал-Овоо сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал  
ЗГ анхны тайландаа “Х” лиценз эзэмшдэг тус компаниас орон нутгийн байгаль орчин нөхөн сэргээх санд төвлөрүүлсэн 
хөрөнгийг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Дундговь, Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо сум, Хэнтий, Баян-
Өлгий, Сэлэнгэ Увс аймгийн Өмнөговь сум зэрэг орон нутгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан 
боловч Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сум, Баян-Өлгий аймгийн Бугат сум, Увс аймгийн Тариалан зэрэг сумдын ЗДТГ-аас байгаль 
орчин нөхөн сэргээх барьцаа манай сумдын дансанд төвлөрөөгүй байна гэсэн хариу ирүүлсэн тул 1,650.0 мянган 
төгрөгийн зөрүүг шийдвэрлэж чадсангүй. 
Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Аймагт өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Дундговь аймгийн ЗДТГ-т хандив, дэмжлэг өгсөн гэж ирүүлсэний дагуу тус аймгийн 
ЗДТГ-т албан бичиг илгээсэн боловч хандив, дэмжлэг аваагүй гэсэн хариу ирүүлсэн учраас 200.0 мянган төгрөгийн 
зөрүүг шийдвэрлэж чадсангүй. 
Сóìàíä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Нэгтгэл тайлангийн явцад Өмнөговь аймгийн Мандал-овоо, Номгон, Увс, Хэнтий, Дорноговь, Дундговь, Сэлэнгэ аймгийн 
Цагааннуур зэрэг орон нутгийн ЗДТГ-аас хандив дэмжлэг хүлээн авсан гэсэн хариу ирүүлсэний дагуу тохируулгыг 
хийсэн. 
Харин Баянхонгор аймаг, Дорнод аймгийн Матад, Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо зэрэг орон нутгийн ЗДТГ-аас хандив, 
дэмжлэг хүлээн аваагүй гэсэн хариу ирүүлсэн тул 2,830.2 мянган төгрөгийн зөрүү шийдвэрлэгдээгүй байна.  
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 20-íä хүргэсэн áà 
компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл тус компаниас 
авах гэж олон дахин утсаар шаардсан. Мөн гаргаж ирүүлсэн мэдээлэл нь шаардлагын хэмжээнд байж чадаагүй. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн 
байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу 
утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр 
ажилласан.  
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Компани талаас тусгаж өгсөн хандив, дэмжлэг, бàéãàëü õàìãààëàõ çàðäëûí 50 õóâèéã òóñãàé äàíñàíä òºâëºð¿¿ëñэн дүнг 
орон нутгийн ЗДТГ-аас тодруулсан хэдий ч зөрүү шийдвэрлэгдсэнгүй. 
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н дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  171,666.0 698,160.0 (526,494.0) 639,562.2 113,068.2 811,228.2 811,228.2 -  

1.1 Татвар, хураамж 65,987.0 598,740.0 (532,753.0) 640,231.3 107,478.3 706,218.3 706,218.3 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.2  Гаалийн албан татвар   119,200.0 (119,200.0) 206,526.3 87,326.3 206,526.3 206,526.3 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
 

375,400.0 (375,400.0) 433,705.0 58,305.0 433,705.0 433,705.0 - 2 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар    -   - - -  

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.7  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

65,987.0 66,680.0 (693.0) 
 

(693.0) 65,987.0 65,987.0 - 3 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, задлах, 
хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, 
идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл  37,460.0 (37,460.0)  (37,460.0) - - - 4 

 1.2 Төлбөр  99,595.0 99,420.0 175.0 - 175.0 99,595.0 99,595.0 -  
1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  99,595.0 99,420.0 175.0  175.0 99,595.0 99,595.0 - 5 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр    -   - - -  

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний урамшуулал  
  

- 
  

- - - 
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1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  - - - 5,414.9 5,414.9 5,414.9 5,414.9 -  

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 141.2 141.2 141.2 141.2 - 6 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 5,273.7 5,273.7 5,273.7 5,273.7 - 6 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  6,084.0 - 6,084.0 (6,084.0) - - - -  
1.6.1  Торгууль  6,084.0  6,084.0 (6,084.0)  - - - 7 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  23,857.0 56,930.0 (33,073.0) 27,566.0 (5,507.0) 51,423.0 51,423.0 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  673.0 6,180.0 (5,507.0) - (5,507.0) 673.0 673.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  673.0 6,180.0 (5,507.0) 

 
(5,507.0) 673.0 673.0 - 8 

2.1.3  Бусад      -   - - -  
 2.2 Төлбөр  23,184.0 50,750.0 (27,566.0) 27,566.0 - 50,750.0 50,750.0 -  
2.2.1  Газрын төлбөр  23,184.0 50,750.0 (27,566.0) 27,566.0  50,750.0 50,750.0 - 9 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр    -   - - -  
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2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  
  

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - - 

 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - -  
3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 

Аймаг, нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад байгууллагад 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
   Нийт дүн  195,523.0 755,090.0 (559,567.0) 667,128.2 107,561.2 862,651.2 862,651.2 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Товч танилцуулга 
 
“Их тохойрол” ХХК Төв аймгийн Заамар сум, Булган аймгийн Бүрэгхангай суманд алт олборлолтын үйл 
ажиллагаа явуулж байна. Тус компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст 
харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн 
үеэр хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын 
талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  
Гаалийн албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа тугсгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирж 
тохируулагдлаа. 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа тусгаагүй ба компани дутуу тусгасныг нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. 
 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Валютийн ханшны зөрүүнээс анхын зөрүү үүссэнийг компанийн тайлагнасан дүнгээс хасч, 
тохирууллаа. 
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
НДЕГ-аас тус компанийн нийгмийн датгалын шимтгэл төлөлтийг тодруулахад 2010 онд шитмгэл 
төлөөгүй байна. 
 
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төлбөр 
Валютийн ханшийн зөрүүнээс анхны зөрүү үүссэнийг компанийн тайлагнасан дүнгээс хасч, 
тохирууллаа. 
 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
 АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг аль, аль нь анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад АМГ-с ирсэн дүнд үндэслэн тохирууллаа. 
 
Торгууль 
ЗГ анхны  тайландаа иргэдээс суутгасан татварыг давхардуулж бүртгэснийг хасч, тохирууллаа. 
 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Компани анхны  тайландаа 5507.0мянган төгрөг илүү тусгасан нь нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгагдаж ирсжнээр тохируулагдсан. 
 
Газрын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа Булган аймгийн Бүрэгхангай суманд төлсөн төлбөрийг нэгтгээгүй ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад тус аймгийн ЗДТГ-т хандахад энэ төлбөрийг хүлээн авсан нь нотлогдож 
тохируулагдлаа. 
 
Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 
17-нд илгээж, хариуг 11 дүгээр сарын 09-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох 
байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан 
бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар 
ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох 
зэргээр ажилласан.  
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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байгууллагы
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/УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  192,744.0 146,997.7 45,746.3 (15,688.0) 30,058.3 177,056.0 177,056.0 -  

1.1 Татвар, хураамж 177,034.0 146,997.7 30,036.3 - 30,036.3 177,034.0 177,034.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  8,186.0  8,186.0  8,186.0 8,186.0 8,186.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  142.0 106.4 35.6 
 

35.6 142.0 142.0 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  299.0 3,701.4 (3,402.4)  (3,402.4) 299.0 299.0 - 3 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр  9,398.0  9,398.0  9,398.0 9,398.0 9,398.0 - 4 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  23,625.0 9,397.5 14,227.5  14,227.5 23,625.0 23,625.0 - 5 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  104,224.0 106,341.1 (2,117.1)  (2,117.1) 104,224.0 104,224.0 - 6 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, тээвэрлэх, 
хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн сэргээх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, задлах, 
хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, 
идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 

31,160.0 27,451.3 3,708.7 
 

3,708.7 31,160.0 31,160.0 - 7 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -  

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний урамшуулал  
  

- 
  

- - - 
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1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн 
талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн 
захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  22.0 - 22.0 - 22.0 22.0 22.0 - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  22.0 
 

22.0 
 

22.0 22.0 22.0 - 8 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс    -   - - -  
1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  15,688.0 - 15,688.0 (15,688.0) - - - -  
1.6.1  Торгууль  15,688.0 

 
15,688.0 (15,688.0) 

 
- - - 9 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  13,344.0 21,200.8 (7,856.8) 8,857.0 1,000.2 22,201.0 22,201.0 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  496.0 384.0 112.0 (112.0) - 384.0 384.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  496.0 384.0 112.0 (112.0)  384.0 384.0 - 10 

2.1.3  Бусад      -   - - -  
 2.2 Төлбөр  12,848.0 20,816.8 (7,968.8) 8,969.0 1,000.2 21,817.0 21,817.0 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  

 
8,969.0 (8,969.0) 8,969.0 

 
8,969.0 8,969.0 - 11 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  12,848.0 11,847.8 1,000.2 
 

1,000.2 12,848.0 12,848.0 - 12 
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2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр     -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах зөвшөөрлийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  
  

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 200.0 (200.0) - (200.0) - - - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    -   - - -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 200.0 (200.0) - (200.0) - - - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.3 

Аймаг, нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   200.0 (200.0) 

 
(200.0) - - - 13 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  206,088.0 168,398.5 37,689.5 (6,831.0) 30,858.5 199,257.0 199,257.0 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Товч танилцуулга 
 
“Үүртгоулд” ХХК нь Төв аймгийн Сэргэлэн суманд алт олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг.Тус компани нь 
нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд өгсөн 2010 оны тайландаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 
орхигдуулж тайлангнасан ба ТЕГ-с ирсэн дүнд үндэслэн тохирууллаа. 
Гаалийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба ГЕГ-с ирсэн дүнд үндэслэн тохирууллаа. 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Санаачлагын  албанд өгсөн 2010 оны  тайландаа бараа, ажил үйлчилгээ борлуулаад төлсөн НӨАТ биш НӨАТ-тэй 
худалдан авалтын дүнгээ тайлагнасныг нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа.  
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа дутуу тусгасныг дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж ирүүлсэнээр 
нотлогдож нэмж тохирууллаа. 
Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 
Компани  илүү тайлагнаснаа дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр нотолж хасч,  тохирууллаа. 
Нийгмийн  болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани төслийн ажилчдынхаа нийгмийн даатгалын шимтгэлийг санаачлагын албанд өгсөн тайландаа оруулаагүй 
тайлагнасан нь дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдож тохируулга хийгдлээ. 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа 
Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа иргэдээс суутгасан татвар-21.2, усны төлбөр-12847.2, алтны нөөцийн төлбөр-2819.2 мянган 
төгрөгийг тус тус давхардуулж бүртгэснийг хасч,  тохируулагдлаа. 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Компанийн ажилчид компанийн нэр дээр хувийн машины татвар төлснийг дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж 
ирүүлсэнээр нотлогдон хасч, тохирууллаа. 
Газрын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж ирүүлсэнээр 
тохирууллаа. 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
Компани дутуу тусгасанаа нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр нотлогдож 
нэмж тохируулагдлаа. 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
Энэ хандив нь төрийн бус байгууллагад өгсөн хандив тул компаний дүнгээс хасч, тохирууллаа. 
 
Тодруулга: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 19-нд 
илгээж, хариуг 10 дугаар сарын 28-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 
21-нд явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, 
орон нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
 
Хураангуй тайлбар: 
 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-67. "Капкорп" ХХК 

№ 

 5077982 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээг
үй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  400,758.2 290,424.2 110,334.0 1,578.6 111,912.6 402,336.8 402,336.8 -  

1.1 Татвар, хураамж 8,016.8 358.6 7,658.2 - 7,658.2 8,016.8 8,016.8 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  7,336.8  7,336.8  7,336.8 7,336.8 7,336.8 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар    -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар    -   - - -  

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад 
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 

680.0 358.6 321.4 
 

321.4 680.0 680.0 - 2 

 1.2 Төлбөр  392,614.0 288,374.0 104,240.0 - 104,240.0 392,614.0 392,614.0 - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний   -   - - -  
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 5077982 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээг
үй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

урамшуулал  

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  

195,818.0 195,818.0 - 
  

195,818.0 195,818.0 - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  92,556.0 92,556.0 -   92,556.0 92,556.0 -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  

104,240.0 
 

104,240.0 
 

104,240.0 104,240.0 104,240.0 - 3 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - 1,691.6 (1,691.6) 1,578.6 (113.0) 1,578.6 1,578.6 - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
 

77.0 (77.0) 
 

(77.0) - - - 4 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   7.0 (7.0) 7.0  7.0 7.0 - 5 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс   

1,607.6 (1,607.6) 1,571.6 (36.0) 1,571.6 1,571.6 - 
 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  127.4 - 127.4 - 127.4 127.4 127.4 -  
1.6.1  Торгууль  127.4  127.4  127.4 127.4 127.4 - 6 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  - 53,821.1 (53,821.1) 53,821.1 - 53,821.1 53,821.1 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - - - - - - - - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар    -   - - -  
2.1.3  Бусад    

  
- 

  
- - - 

 
 2.2 Төлбөр  - 53,821.1 (53,821.1) 53,821.1 - 53,821.1 53,821.1 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 
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Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээг
үй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.4 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
 

53,821.1 (53,821.1) 53,821.1 
 

53,821.1 53,821.1 - 7 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс    -   - - -  
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 2,000.0 (2,000.0) 2,000.0 - 2,000.0 2,000.0 -  

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 2,000.0 (2,000.0) 2,000.0 - 2,000.0 2,000.0 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг   2,000.0 (2,000.0) 2,000.0  2,000.0 2,000.0 - 8 

3.2.7 Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
   Нийт дүн  400,758.2 346,245.3 54,512.9 57,399.7 111,912.6 458,157.9 458,157.9 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс 
их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Д-67. “Капкорп” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 
“Капкорп” ХХК нь Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг, Дэлгэр, Халиун, Бигэр, Чандмань сумуудад, Баянхонгор аймгийн 
Бууцагаан, Баацагаа, Баянцаган, Жинст, Бөмбөгөр, Баян-Овоо, Өлзийт, Богд, Баянлиг, Богд сумуудад, Өвөрхангай 
аймгийн Баруунбаян-Улаан, Нарийнтээл, Хайрахндулаан, Гучин-Ус, Богд, Төгрөг, Баянгол, Сант сумдуудад, 
Дундговь аймгийн Сайхан-Овоо,Дэлгэрхангай сумдуудад, Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо сумуудад газрын тосны 
хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст 
харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд өгсөн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгагдаж ирүүлсэнээр тохируулагдлаа. 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани зардалд тусгасан дүнгээр тайлагнасныг дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирүүлснээр  компанийн 
тайлагнасан дүн дээр нэмж тохирууллаа.   
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн  дагуу төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа орхигдуулсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгагдаж ирүүлсэнээр  тохирууллагдлаа. 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
Компани хувийн тээвэр жуучийн компаниар үйлчлүүлсэн хураамжаа тайлагнасан нь нэгтгэлийн явцад нотлогдож 
компанийн тайлагнасан дүнгээс хасч, тохирууллаа.  
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
Материалаг түвшингийн хэмжээнд байгаа тул компанийн мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
Торгууль 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж  
ирүүлсэнээр тохируулагдлаа. Энэ торгууль нь БЗД-н татварын хэлтэс төлсөн торгууль байна. 
Бүтээгдэхүүн хуваан авах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл  тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж ирүүлсэнээр 
тохирууллаа. 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Суманд өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл  тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж ирүүлсэнээр 
тохирууллаа. Энэ хандив нь Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан суманд өгсөн шатахууны хандив байна. 
 
Тодруулга: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 21-нд 
илгээж, хариуг 11 дүгээр сарын 10-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан 
авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд 
явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон 
нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Хураангуй тайлбар: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-68. "Кевин-Инвест" ХХК 

№ 

5167663  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээг
үй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  106,397.0 - 106,397.0 (289.0) 106,108.0 106,108.0 106,108.0 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 81,700.0 - 81,700.0 - 81,700.0 81,700.0 81,700.0 -  

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  63,846.0 
 

63,846.0 
 

63,846.0 63,846.0 63,846.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар    -   - - -  

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар    -   - - -  

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад 
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 17,854.0  17,854.0  17,854.0 17,854.0 17,854.0 - 2 

 1.2 Төлбөр  24,697.0 - 24,697.0 (289.0) 24,408.0 24,408.0 24,408.0 - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  24,697.0 
 

24,697.0 (289.0) 24,408.0 24,408.0 24,408.0 - 3 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
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№ 

5167663  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээг
үй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - - - - - - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж    -   - - -  

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  18,028.8 - 18,028.8 (4,413.2) 13,615.6 13,615.6 13,615.6 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  11,508.8 - 11,508.8 (4,413.2) 7,095.6 7,095.6 7,095.6 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  6,508.2  6,508.2  6,508.2 6,508.2 6,508.2 - 4 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  587.4 
 

587.4 
 

587.4 587.4 587.4 - 5 

2.1.3  Бусад    4,413.2 
 

4,413.2 (4,413.2) 
 

- - - 6 

 2.2 Төлбөр  6,520.0 - 6,520.0 - 6,520.0 6,520.0 6,520.0 -  
2.2.1  Газрын төлбөр  1,120.0 

 
1,120.0 

 
1,120.0 1,120.0 1,120.0 - 7 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  4,586.7 
 

4,586.7 
 

4,586.7 4,586.7 4,586.7 - 8 
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2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  

813.3 
 

813.3 
 

813.3 813.3 813.3 - 9 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр     -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  
  

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 
3.1.1 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    -   - - -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - -  
3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -       
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  124,425.8 - 124,425.8 (4,702.2) 119,723.6 119,723.6 119,723.6 - 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс 
их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Д-68. “Кевин-Инвест” 
 
Товч танилцуулга 
 
“Кевин-Инвест” ХХК жонш худалдан авч баяжуулах үйл ажиллагаа явуулдаг компани. Тус компани нь нийслэлийн 
Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Бусад албан татвар 
ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа ХХОАТ-ыг тусгасаныг хасч, тохирууллаа.  
 
Газрын төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн. 
  
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг компанид 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дугаар сарын 03-ны өдөр шаардлагын хэмжээнд èð¿¿ëñýí áàéíà. 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-69. “Кожеговь” ХХК                     

№ 

2078449 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  1,309,293.0 - 1,309,293.0 229,114.1 1,538,407.1 1,538,407.1 1,538,407.1 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 1,260,639.0 - 1,260,639.0 229,174.3 1,489,813.3 1,489,813.3 1,489,813.3 - 

 1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                

  
- 68,287.0 68,287.0 68,287.0 68,287.0 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 143,402.0 143,402.0 143,402.0 143,402.0 - 2 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

761,513.0 
 

761,513.0 17,485.3 778,998.3 778,998.3 778,998.3 - 3 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

13.0 
 

13.0 
 

13.0 13.0 13.0 - 
 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 499,113.0 

 
499,113.0 

 
499,113.0 499,113.0 499,113.0 - 4 

 1.2 Төлбөр  30,089.0 - 30,089.0 (273.8) 29,815.2 29,815.2 29,815.2 - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  30,089.0 
 

30,089.0 (273.8) 29,815.2 29,815.2 29,815.2 - 5 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
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Д-69. “Кожеговь” ХХК                     

№ 

2078449 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
  1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс, хураамж  17,485.0 - 17,485.0 213.6 17,698.6 17,698.6 17,698.6 - 
 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
  

- 213.6 213.6 213.6 213.6 - 
 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  17,485.0 

 
17,485.0 

 
17,485.0 17,485.0 17,485.0 - 6 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  1,080.0 - 1,080.0 - 1,080.0 1,080.0 1,080.0 - 
 1.6.1  Торгууль  1,080.0 

 
1,080.0 

 
1,080.0 1,080.0 1,080.0 - 7 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  2,387.0 - 2,387.0 1,396.1 3,783.1 3,783.1 3,783.1 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  2,387.0 - 2,387.0 - 2,387.0 2,387.0 2,387.0 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 

татвар  
2,387.0 

 
2,387.0 

 
2,387.0 2,387.0 2,387.0 - 

 
2.1.3  Áóñàä  

  
- 

  
- - - 

  2.2 Төлбөр  - - - 1,396.1 1,396.1 1,396.1 1,396.1 - 
 2.2.1  Газрын төлбөр  

  
- 529.5 529.5 529.5 529.5 - 8 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 866.6 866.6 866.6 866.6 - 9 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

  
- 

  
- - - 
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Д-69. “Кожеговь” ХХК                     

№ 

2078449 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

үйлчилгээний хөлс  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

  2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - 145,891.5 145,891.5 145,891.5 145,891.5 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - 56,904.0 56,904.0 56,904.0 56,904.0 - 

 
3.1.1 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 56,904.0 56,904.0 56,904.0 56,904.0 - 10 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - 88,987.5 88,987.5 88,987.5 88,987.5 - 
 3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 4,534.9 4,534.9 4,534.9 4,534.9 - 11 
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 10,100.0 10,100.0 10,100.0 10,100.0 - 11 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 11 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 7,700.0 7,700.0 7,700.0 7,700.0 - 11 
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 66,652.6 66,652.6 66,652.6 66,652.6 - 11 

   Нийт дүн  1,311,680.0 - 1,311,680.0 376,401.7 1,688,081.7 1,688,081.7 1,688,081.7 - 
 

           ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
        

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                          - 
       

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их         - 
         Цэвэр зөрүү                                                                                                                       - 
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Д-69. “Кожеговь” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
“Кожеговь”ХХК нь Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын нутаг дэвсгэрт ураны хайгуулын үйл ажиллагаа 
явуулдаг. Тус компани нь нийт 912.4 мянган гегтар талбайтай ба 100% -ийн Францын хөрөнгө оруулалттай. 
Тус компани нь нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй байна. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү        Засгийн газрын 
нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн 
тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор 
харуулав.  
Гаалийн албан татвар 
ЗГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа огт тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн үед гаргаж өгсөн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 
 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
ЗГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа огт тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн үед гаргаж өгсөн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 
 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн. ЗГ талд хийгдсэн тохируулга нь валютын ханшийн зөрүү байна.  
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн.  
 
Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн. Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ буцааж авсан төлбөрөө оруулж тусгасан тул 
компани талаас хасч, тохируулсан.  
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн үед ХХҮГ дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн. 
 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн.  
 
Торгууль  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн. Уг дүн нь Цөмийн энергийн газарт төлсөн торгууль байна. 
 
Газрын төлбөр  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн.  
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөрийг нэгтгээгүй байна. Компаниас ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн Дорноговь, Сүхбаатар зэрэг аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 
 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн.  
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөрийг нэгтгээгүй байна. Компаниас ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн Дорноговь, Сүхбаатар аймгийн Дарьганга, Эрдэнэцагаан зэрэг орон нутгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, 
хариу мэдээлэл авч, тохируулсан.  
 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 
ЗГ анхны тайландаа “Х” лиценз эзэмшдэг тус компаниас орон нутгийн байгаль орчин нөхөн сэргээх санд 
төвлөрүүлсэн хөрөнгийг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Дорноговь аймаг, Сүхбаатар аймгийн Онгон, 
Эрдэнэцагаан, Асгат, Баяндэлгэр,  Дарьганга зэрэг сумдын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 
Төрийн байгууллагад үзүүлсэн дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Хүүхэд асран хүмүүжүүлэх төв, ЭНЭШТөв зэрэг байгууллагад 
албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авсанаар тохируулсан.  
 
Аéìàãò өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Дорноговь аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу 
мэдээлэл авч, тохируулсан.  
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Харин Дорноговь аймгийн урлагийн авъяастай хүүхдүүдийг дэмжих зорилгоор сурагчдад өгсөн хандив нь 
ОҮИТБС-ын тайлангийн маягтын “Сайн дурын мэдээлэл” хэсэгт тусгагдах дүн учраас хасч тохируулсан. 
 
Сóìàíä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын хүн эмнэлэгт түргэн тусламжийн 
автомашин хандивласан гэж ирүүлсэний дагуу тус сумын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, 
тохируулсан. 
 
Бусад áàéãóóëàãàä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Дорноговь аймгийн Зүүнбаян сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.  
 
Тодруулга: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä хүргэсэн 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн.  
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Хураангуй тайлбар: 
 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, хандив, дэмжлэг, байгаль хамгаалахтай 
холбогдон гарсан дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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Д-70."Коммод" ХХК 

№ 

2685841  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагы

н дүн 
/УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  159,695.0 223,621.2 (63,926.2) 44,952.3 (18,973.9) 204,647.3 204,647.3 (0.0)  

1.1 Татвар, хураамж 158,350.0 220,112.2 (61,762.2) 43,751.4 (18,010.8) 202,101.4 202,101.4 (0.0) 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  10,413.0 10,413.0 -   10,413.0 10,413.0 -  
1.1.2  Гаалийн албан татвар   13,956.7 (13,956.7) 14,113.4 156.8 14,113.4 14,113.5 (0.0) 1 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар   47,805.9 (47,805.9) 29,638.0 (18,167.9) 29,638.0 29,638.0 0.0 2 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    -   - - -  

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  141,883.0  141,883.0  141,883.0 141,883.0 141,883.0 - 3 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

 141,882.7 (141,882.7)  (141,882.7) - - - 4 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад 
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 6,054.0 6,054.0 -   6,054.0 6,054.0 -  

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр    -   - - -  
1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр    -   - - -  

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  
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Д-70."Коммод" ХХК 

№ 

2685841  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагы

н дүн 
/УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - 2,685.0 (2,685.0) 2,545.9 (139.1) 2,545.9 2,545.9 - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
 

160.0 (160.0) 138.4 (21.6) 138.4 138.4 - 5 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   25.0 (25.0) 25.0  25.0 25.0 - 6 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс   

2,500.0 (2,500.0) 2,382.5 (117.5) 2,382.5 2,382.5 - 6 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  1,345.0 824.0 521.0 (1,345.0) (824.0) - - - 
 

1.6.1  Торгууль  1,345.0 824.0 521.0 (1,345.0) (824.0) - - - 7 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  4,328.0 10,217.1 (5,889.1) 3,139.9 (2,749.1) 7,467.9 7,468.0 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  4,328.0 6,262.5 (1,934.5) - (1,934.5) 4,328.0 4,328.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  3,337.0 3,337.0 -   3,337.0 3,337.0 -  
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  991.0 991.0 -   991.0 991.0 -  
2.1.3  Бусад    

 
1,934.5 (1,934.5) 

 
(1,934.5) - - - 8 

 2.2 Төлбөр  - 3,824.6 (3,824.6) 3,009.9 (814.6) 3,009.9 3,010.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
 

3,267.6 (3,267.6) 2,452.9 (814.6) 2,452.9 2,453.0 - 9 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
 

257.0 (257.0) 257.0 
 

257.0 257.0 - 10 
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Д-70."Коммод" ХХК 

№ 

2685841  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагы

н дүн 
/УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр   300.0 (300.0) 300.0  300.0 300.0 - 11 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр     -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - 130.0 (130.0) 130.0 - 130.0 130.0 - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
 

120.0 (120.0) 120.0 
 

120.0 120.0 - 12 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  
 

10.0 (10.0) 10.0 
 

10.0 10.0 - 13 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  700.0 1,000.0 (300.0) 2,500.0 2,200.0 3,200.0 3,200.0 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  700.0 1,000.0 (300.0) - (300.0) 700.0 700.0 - 

 
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 

шилжүүлсэн дүн  
700.0 1,000.0 (300.0) 

 
(300.0) 700.0 700.0 - 14 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.3 

Аймаг, нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 - 15 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  164,723.0 234,838.3 (70,115.3) 50,592.2 (19,523.0) 215,315.2 215,315.3 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс 
их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Д-70. “Коммод” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
“Коммод” ХХК нь Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт Хунхатсуман-Уул уурхайд хайлуур жоншний олборлолтын үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг. Тус компани нь нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн 
тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  
Гаалийн албан татвар 
ЗГ-н анхны тайланд орхигдож анхы зөрүү үүссэн байна.  Нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирж 
тохируулагдсан ба компани 156.8 мянган төгрөгийн цемент барилгын материалд төлсөн татварыг  дутуу тусгасныг 
дэлэгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр нотолж тохирууллаа. 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Зг анхны нэгтгэлийн тайландаа нэгтгээгүй ба компани илүү тайлагнасныг  нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр тохирууллаа. 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд өгсөн тайландаа энэ төлбөрөө цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж хэсэгт тайлагнасныг тохируулж бичлээ. 
Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх ашиглалтаас гаргах ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 
Энэ дүнг ашигт малтмалын хайгуулын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрт тохируулж бичсэн. 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
ЗГ анхны тайландаа нэгтгээгүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр тохируулагдсан. 
Компани илүү тайлагнасан ба ГЕГ-с ирсэн дүнд үндэслэн хасч, тохирууллаа. 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
БОЯ-нд төлсөн тусгай зөвшөөрлийн үнийг ЗГ анхны тайландаа нэгтгээгүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаж  ирүүлсэнээр тохируулсан. Компани гаалийн үйлчилгээний хураамжийг үйлчилгээний хөлс хэсэгт давхардуулж 
тайлагнасныг хасч, тохирууллаа. 
Торгууль 
ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа Иргэдээс суутгасан татварыг давхардуулж бүртгэсэнийг хасч, тохирууллаа.  
Бусад албан татвар 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа ХХОАТ-ыг тайлагнасныг компанийн ирүүлсэн мэдээллээр үндэслэн хасч, 
тохирууллаа. 
Газрын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа нэгтгээгүй ба компани илүү тайлагнасныг нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж 
ирүүлсэнээр тохирууллаа. 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа нэгтгээгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр тохирууллаа. 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
ЗГ анхны  тайландаа нэгтгээгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр тохирууллаа. 
Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 
ЗГ анхны тайландаа нэгтгээгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр тохирууллаа. 
Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайландаа нэгтгээгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр тохирууллаа. 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 
Компани анхны тайландаа илүү тайлагнасныг нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр 
тохирууллаа. 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Суманд өгсөн мөнгөн хандив 
Аль, аль нь анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн ирүүлсэн мэдээллээр Дорноговь аймгийн 
ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлэхэд тус аймгийн Эрдэнэ сумын сум хөгжүүлэх сан болон малчдад хүлээж авсан нь нотлогдож 
тохируулагдлаа.  
Тодруулга: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 21-нд илгээж, 
хариуг 10 дугаар сарын 28-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, 
дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани 
болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын 
байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
Хураангуй тайлбар: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-71."Кью Жи Экс" ХХК 

№ 

 2706865 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээгү

й зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  189,796.0 - 189,796.0 9,522.3 199,318.3 199,318.3 199,318.3 -  

1.1 Татвар, хураамж 189,796.0 - 189,796.0 - 189,796.0 189,796.0 189,796.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  13,883.0 
 

13,883.0 
 

13,883.0 13,883.0 13,883.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  9,091.0 
 

9,091.0 
 

9,091.0 9,091.0 9,091.0 - 2 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар    -   - - -  

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    -   - - -  

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  66,757.0  66,757.0  66,757.0 66,757.0 66,757.0 - 3 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 100,065.0  100,065.0  100,065.0 100,065.0 100,065.0 - 4 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр    -   - - -  
1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

397 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-71."Кью Жи Экс" ХХК 

№ 

 2706865 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээгү

й зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  - - - 9,522.3 9,522.3 9,522.3 9,522.3 - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 9,522.3 9,522.3 9,522.3 9,522.3 - 5 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль    -   - - -  
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  37,607.4 - 37,607.4 (37,265.0) 342.4 342.4 342.4 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  37,607.4 - 37,607.4 (37,400.0) 207.4 207.4 207.4 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  207.4 

 
207.4 

 
207.4 207.4 207.4 - 6 

2.1.3  Бусад    37,400.0 
 

37,400.0 (37,400.0) 
 

- - - 7 

 2.2 Төлбөр  - - - 135.0 135.0 135.0 135.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 135.0 135.0 135.0 135.0 - 8 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

398 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-71."Кью Жи Экс" ХХК 

№ 

 2706865 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээгү

й зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  
  

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - 4,200.0 4,200.0 4,200.0 4,200.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - 2,200.0 2,200.0 2,200.0 2,200.0 -  
3.1.1 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 2,200.0 2,200.0 2,200.0 2,200.0 - 9 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 -  
3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 - 10 

3.2.7 Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
   Нийт дүн  227,403.4 - 227,403.4 (23,542.7) 203,860.7 203,860.7 203,860.7 - 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -  
Цэвэр зөрүү -  



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-71. “Кью Жи Экс монгол” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 
“Кью Жи Экс монгол” ХХК Өмнөговь аймгийн Баяндалай, Цогт-Овоо сумдад хайгуулын үйл ажиллагаа явулдаг.Тус 
компани нь нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
Ашигт малтмалын ашиглалтын баолон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
АМГазарт төлсөн үйлчилгээний хөлсийг анхны тайландаа аль аль нь тусгаагүй байсныг нэгтгэлийн явцад АМГ-с 
ирсэн мэдээллээр компанид дахин хандаж тохирууллаа. 
 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
Бусад албан татвар 
ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа ХХОАТ-ыг тайлагнасныг хасч, тохирууллаа.   
 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
ЗГ-н анхны тайланд Ховд аймгийн Алтай суманд төлсөн төлбөрийг нэгтгэгээгүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. 
Ховд аймгийн ЗДТГ-т хандахад уг төлбөрийг хүлээн авсан нь нотлогдож тохируулагдлаа. 
 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсөн байдал 
Анхны тайландаа аль, аль нь тайлагнаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр 
тохируулагдлаа. 
 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Суманд өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
Анхны нэгтгэлийн тайландаа аль, аль нь тайлагнаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж 
ирүүлсэнээр тохирууллаа. Энэ хандив нь Өмнөговь айймгийн Баяндалай, Цогт-Овоо сумын малчдад өгсөн өвс 
тэжээлийн хандив байна. 
Тодруулга: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 19-нд 
илгээж, хариуг 10 дугаар сарын 28-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 
21-нд явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, 
орон нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Хураангуй тайлбар: 
 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-72."Лон шэнда" ХХК 

№ 

5312213  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  142,939.0 - 142,939.0 3,793.4 146,732.4 146,732.4 146,732.4 -  

1.1 Татвар, хураамж 142,939.0 - 142,939.0 50.0 142,989.0 142,989.0 142,989.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  
  

- 50.0 50.0 50.0 50.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар    -   - - -  

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар    -   - - -  

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    -   - - -  

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

128,939.0 
 

128,939.0 
 

128,939.0 128,939.0 128,939.0 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад 
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 14,000.0  14,000.0  14,000.0 14,000.0 14,000.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

401 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-72."Лон шэнда" ХХК 

№ 

5312213  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 3,743.4 3,743.4 3,743.4 3,743.4 - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 3,743.4 3,743.4 3,743.4 3,743.4 - 4 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - -  
1.6.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - - - - - - - - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар    -   - - -  
2.1.3  Бусад      -   - - -  
 2.2 Төлбөр  - - - - - - - - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

402 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Д-72."Лон шэнда" ХХК 

№ 

5312213  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр     -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - 500.0 500.0 500.0 500.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - 500.0 500.0 500.0 500.0 - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 500.0 500.0 500.0 500.0 - 5 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  142,939.0 - 142,939.0 4,293.4 147,232.4 147,232.4 147,232.4 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс 
их -  
Цэвэр зөрүү -  



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-72. “Лон шэнда” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 
“Лон шэнда” ХХК нь Говь-Алтайн аймгийн Бугат суманд хайгуулын үйл ажиллагаа явуулдаг. Тус компани нь 
нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Анхны тайландаа аль, аль нь  тайлагнаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж 
ирүүлсэнээр тохируулагдлаа. 
 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Тус компани нь 2010 оны тайлангаа санаачлагын албанд өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн. 
 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
АМГазарт төлсөн үйлчилгээний хөлсийг аль, аль нь анхны тайландаа  тайлагнаагүй ба ЗГ-н илүүлсэн мэдээллээр 
компанид дахин хандахад уг төлбөрийг төлснөө компаний нягтлан бодогч нотолж  тохирууллаа. 
 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив,  дэмжлэг 
Суманд өгсөн мөнгөн хандив 
Аль, аль нь анхны тайландаа тайлагнаагүй ба компаний ирүүлсэн мэдээллээр  Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ-т 
хандахад Булган сумын малчдад өгсөн хандив гэдэг нь нотлогдож тохируулагдлаа. 
 
Тодруулга: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 20-нд 
илгээж, хариуг 10 дугээр сарын 26-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан 
авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд 
явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон 
нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
 
Хураангуй тайлбар: 
 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
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Д-73. "МГМК" ХХК 

№ 

5211646  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  - 165,135.3 (165,135.3) 167,827.2 2,691.9 167,827.2 167,827.2 (0.0)  

1.1 Татвар, хураамж - 165,135.3 (165,135.3) 167,827.2 2,691.9 167,827.2 167,827.2 (0.0) 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  
 

20,551.2 (20,551.2) 22,051.0 1,499.8 22,051.0 22,051.0 - 1 
1.1.2  Гаалийн албан татвар  

 
19,999.9 (19,999.9) 19,999.9 

 
19,999.9 19,999.9 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    - 104,890.0 104,890.0 104,890.0 104,890.0 - 3 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр   104,890.0 (104,890.0) 1,256.1 (103,633.9) 1,256.1 1,256.1 (0.0) 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар   64.0 (64.0)  (64.0) - - - 5 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  

19,630.2 (19,630.2) 19,630.2 
 

19,630.2 19,630.2 - 6 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -  

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр    -   - - -  

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  
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№ 

5211646  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - - - - - - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    -   - - -  

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - -  
1.6.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  - 9,746.9 (9,746.9) 152.4 (9,594.5) 152.4 152.4 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - 9,733.9 (9,733.9) 92.4 (9,641.5) 92.4 92.4 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  

 
92.4 (92.4) 92.4 

 
92.4 92.4 - 7 

2.1.3  Бусад    
 

9,641.5 (9,641.5) 
 

(9,641.5) - - - 8 

 2.2 Төлбөр  - 12.0 (12.0) 59.0 47.0 59.0 59.0 -  
2.2.1  Газрын төлбөр   1.0 (1.0) 48.0 47.0 48.0 48.0 - 9 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр   11.0 (11.0) 11.0  11.0 11.0 - 10 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр    -   - - -  
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Д-73. "МГМК" ХХК 

№ 

5211646  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - 1.0 (1.0) 1.0 - 1.0 1.0 - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
 

1.0 (1.0) 1.0 
 

1.0 1.0 - 
 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 6.0 (6.0) 9,500.0 9,494.0 9,500.0 9,500.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 4.0 (4.0) 4,000.0 3,996.0 4,000.0 4,000.0 -  

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   4.0 (4.0) 4,000.0 3,996.0 4,000.0 4,000.0 - 11 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 2.0 (2.0) 5,500.0 5,498.0 5,500.0 5,500.0 - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 2,500.0 2,500.0 2,500.0 2,500.0 - 12 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   2.0 (2.0) 3,000.0 2,998.0 3,000.0 3,000.0 - 12 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад байгууллагад 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  - 174,888.2 (174,888.2) 177,479.6 2,591.4 177,479.6 177,479.6 (0.0) 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс 
их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Д-73. “МГМК” ХХК  
 
Товч танилцуулга 
“МГМК” ХХК Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутаг дэвсгэрт Бор толгойн уурхайд хүдрийн олборлолтын 
үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Тус компани нь нийслэлийн Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа тайлагнаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. Компани анхны нэгтгэлийн тайландаа лицензийн эрхийн борлуулалтын орлогын шимтгэлийг дутуу 
тайлагнаснаа компаний нягтлан бодогч нотолж  нэмж тохирууллаа. 
Гаалийн албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа тайлагнаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
ЗГ анхны тайландаа тайлагнаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. Мөн компани нөөц ашигласны төлбөрөө андуурч тусгай зөвшөөрлийн төлбөр дээр бүргэснийг 
тохируулж бичлээ.  
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Анхны тайландаа АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг  аль, аль нь тайлагнаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. Мөн компанийн тайлагнасан нөөц ашигласны төлбөрийг 
хасч, тохирууллаа. 
Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 
Компанийн 2010 оны эцсээр хийгдсэн гүйлгээ улсын төсөвт он дамжин орсон тул хасч, тохирууллаа. 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
ЗГ анхны тайландаа тайлагнаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохируулагдлаа. 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа тайлагнаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. 
Бусад албан татвар 
Компани анхны  тайландаа ХХОАТ-г тусгасныг хасч, тохирууллаа. 
Газрын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа тайлагнаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. 
Ус рашаан ашигласны төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа тайлагнаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа оронгийн нарийвчлалын алдаа гаргасан нь компанийн ирүүлсэн 
мэдээллээр нотлогдож тохируулагдлаа. Мөн ЗГ анхны тайландаа тайлагнаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. Энэ төлбөрийг компани БОАЖЯаманд төлсөн байна. 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
Анхны тайландаа аль, аль нь тайлагнаагүй ба компанийн ирүүлсэн мэдээллээр Дорноговь ЗДТГ-т хандахад тус 
аймаг уг хандивыг хүлээж авсан нь нотлогдож тохирууллаа. 
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
ЗГ анхы тайландаа нэгтгээгүй, компани анхны нэгтгэлийн тайландаа оронгийн нарийвчлал буруу хийсэн нь 
компанийн ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдож тохируулагдлаа. Компанийн ирүүлсэн мэдээллээр 
Дорноговь аймгийн ЗДТГ-т хандахад тус хандивыг хүлээж авсан нь нотлогдож тохирууллаа. 
Тодруулга: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 17-нд 
илгээж, хариуг 11 дүгээр сарын 07-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан 
авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд 
явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон 
нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
Хураангуй тайлбар: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-74."МЕС" ХХК 

№ 

 2579634 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээг

үй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагы

н дүн 
/УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  182,819.0 - 182,819.0 (6.0) 182,813.0 182,813.0 182,813.0 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 182,806.0 - 182,806.0 - 182,806.0 182,806.0 182,806.0 -  

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  29,512.0 
 

29,512.0 
 

29,512.0 29,512.0 29,512.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  52.0 
 

52.0 
 

52.0 52.0 52.0 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  49,453.0 
 

49,453.0 
 

49,453.0 49,453.0 49,453.0 - 3 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар    -   - - -  

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 

103,789.0 
 

103,789.0 
 

103,789.0 103,789.0 103,789.0 - 4 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -  

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр    -   - - -  

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

409 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Д-74."МЕС" ХХК 

№ 

 2579634 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээг

үй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагы

н дүн 
/УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  7.0 - 7.0 - 7.0 7.0 7.0 - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  7.0 
 

7.0 
 

7.0 7.0 7.0 - 5 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 

 

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  6.0 - 6.0 (6.0) - - - -  
1.6.1  Торгууль  6.0 

 
6.0 (6.0) 

 
- - - 6 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  2,863.0 - 2,863.0 - 2,863.0 2,863.0 2,863.0 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  2,863.0 - 2,863.0 - 2,863.0 2,863.0 2,863.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  1,500.0 
 

1,500.0 
 

1,500.0 1,500.0 1,500.0 - 7 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  1,363.0 
 

1,363.0 
 

1,363.0 1,363.0 1,363.0 - 8 

2.1.3  Бусад      -   - - -  
 2.2 Төлбөр  - - - - - - - - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр    -   - - -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр    -   - - -  



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

410 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Д-74."МЕС" ХХК 

№ 

 2579634 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээг

үй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагы

н дүн 
/УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  
  

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    -   - - -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад байгууллагад 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  185,682.0 - 185,682.0 (6.0) 185,676.0 185,676.0 185,676.0 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -  

Цэвэр зөрүү -  
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-74. “МЕС” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 
“МЕС” ХХК нь Төв аймгийн Баяндэлгэр сумын нутаг Аяганы ам хэмээх газар түгээмэл тархацтай байгалийн баялаг 
ашиглах 10935А лицензтэй. Монгол улсын Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын 
бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг хэрэгжүүлэх үүднээс 2009, 
2010, 2011 онуудад олборлолтын үйл ажиллагаа явуулаагүй. Тус компанийн үндсэн үйлдвэрлэл нь барилга 
угсралтын үйл ажиллагаа.МЕС ХХК ньнийслэлийн Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Гаалийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа бууны албан татвар тусгасныг нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
нотлогдож тохируулагдлаа. 
 
Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг компанид 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр  
èð¿¿ëñýí áàéíà. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-75. "Могойн гол" ХХК 

№ 

 2034859 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  146,713.0 - 146,713.0 748.8 147,461.8 147,461.8 147,461.8 -  

1.1 Татвар, хураамж 114,694.0 - 114,694.0 405.8 115,099.8 115,099.8 115,099.8 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  1,000.0 
 

1,000.0 
 

1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар    -   - - -  

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  58,304.0 
 

58,304.0 
 

58,304.0 58,304.0 58,304.0 - 2 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар    -   - - -  

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  22,802.0  22,802.0  22,802.0 22,802.0 22,802.0 - 3 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

632.0 
 

632.0 405.8 1,037.8 1,037.8 1,037.8 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 31,956.0  31,956.0  31,956.0 31,956.0 31,956.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  26,789.0 - 26,789.0 (67.0) 26,722.0 26,722.0 26,722.0 - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  25,210.0  25,210.0  25,210.0 25,210.0 25,210.0 - 6 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  1,579.0  1,579.0 (67.0) 1,512.0 1,512.0 1,512.0 - 7 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний   -   - - -  
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№ 

 2034859 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

урамшуулал  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  4,930.0 - 4,930.0 410.0 5,340.0 5,340.0 5,340.0 - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  4,930.0 
 

4,930.0 
 

4,930.0 4,930.0 4,930.0 - 8 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 410.0 410.0 410.0 410.0 - 9 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  300.0 - 300.0 - 300.0 300.0 300.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  300.0 
 

300.0 
 

300.0 300.0 300.0 - 10 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  7,687.0 - 7,687.0 1,638.0 9,325.0 9,325.0 9,325.0 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  7,687.0 - 7,687.0 - 7,687.0 7,687.0 7,687.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  7,000.0 
 

7,000.0 
 

7,000.0 7,000.0 7,000.0 - 11 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  687.0 
 

687.0 
 

687.0 687.0 687.0 - 12 

2.1.3  Бусад      -   - - -  
 2.2 Төлбөр  - - - 1,638.0 1,638.0 1,638.0 1,638.0 -  
2.2.1  Газрын төлбөр  

  
- 1,488.0 1,488.0 1,488.0 1,488.0 - 13 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 150.0 150.0 150.0 150.0 - 14 
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 2034859 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс    -   - - -  
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  1,778.0 - 1,778.0 - 1,778.0 1,778.0 1,778.0 - 

 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  1,778.0 - 1,778.0 - 1,778.0 1,778.0 1,778.0 -  
3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 

Аймаг, нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  623.0 

 
623.0 

 
623.0 623.0 623.0 - 15 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  1,155.0 

 
1,155.0 

 
1,155.0 1,155.0 1,155.0 - 15 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
   Нийт дүн  156,178.0 - 156,178.0 2,386.8 158,564.8 158,564.8 158,564.8 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-75. “Могойн гол” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
“Могойн гол” ХХК нь Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг суманд нүүрс олборлох үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Тус компани нь Хөвсгөл 
аймгийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн 
тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн. 
ЗГ-ын ирүүлсэн  дэлгэрэнгүй мэдээллээр ЗГ-ын анхны нэгтгэл зөрж нэмж тохирууллаа. 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн. 
ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа илүү тусгасан нь дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр нотлогдож тохируулагдлаа. 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
АМГазарт төлсөн үйлчилгээний хөлсийг аль, аль нь анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 
Торгууль 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн. 
Энэ торгууль нь Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг суманд төлсөн татварын хяналт шалтгалтын актын төлбөр байна. 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
Газрын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба компаний ирүүлсэн мэдээллээр Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-т хандахад уг төлбөрийг хүлээж 
авсан нь нотлогдож тохируулагдлаа. 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
ЗГ анхны  тайландаа тусгаагүй ба компаний ирүүлсэн мэдээллээр Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-т хандахад уг төлбөрийг хүлээж 
авсан нь нотлогдож тохируулагдлаа. 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
Тодруулга: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 25-нд шуудангаар 
илгээж, хариуг 11 дүгээр сарын 08-нд факсаар авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд 
явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн 
татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
Хураангуй тайлбар: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-76. "Могол интернэшнл" ХХК 

№ 

 2730588 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  424,418.0 - 424,418.0 4,773.3 429,191.3 429,191.3 429,191.3 -  

1.1 Татвар, хураамж 424,418.0 - 424,418.0 (14,751.8) 409,666.2 409,666.2 409,666.2 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  
1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар    -   - - -  

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

394,914.0 
 

394,914.0 
 

394,914.0 394,914.0 394,914.0 - 1 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 29,504.0  29,504.0 (14,751.8) 14,752.2 14,752.2 14,752.2 - 2 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -  
1.2.1 

 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

417 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-76. "Могол интернэшнл" ХХК 

№ 

 2730588 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 19,525.1 19,525.1 19,525.1 19,525.1 - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 19,525.1 19,525.1 19,525.1 19,525.1 - 3 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  - - - - - - - - 

 
1.6.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  6,387.0 - 6,387.0 (6,387.0) - - - -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  6,387.0 - 6,387.0 (6,387.0) - - - -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  6,387.0 

 
6,387.0 (6,387.0) 

 
- - - 4 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - - - - - -  
2.2.1  Газрын төлбөр    -   - - -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

418 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Д-76. "Могол интернэшнл" ХХК 

№ 

 2730588 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр     -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  
3.1.1 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад байгууллагад 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
   Нийт дүн  430,805.0 - 430,805.0 (1,613.7) 429,191.3 429,191.3 429,191.3 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс 
их -  

Цэвэр зөрүү -  



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-76. “Могол интернэшнл” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 
“Могол интернэшнл” ХХК нь нийслэийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн. 
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн. ЗГ анхны тайландаа илүү тусгасныг нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж  ирж 
тохируулсан. 
 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
Анхны тайландаа АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлсийг аль, аль нь тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. 
 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Тус компани нь автотээврийн хэрэгсэлгүй тул татвар төлөөгүй болохыг нягтлан бодогч нь нотолсон тул ЗГ анхны 
нэгтгэлээс хасч, тохирууллаа. 
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг компанид 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 26-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдөр  
èð¿¿ëñýí áàéíà. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
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Д-77" Мон-Ажнай" ХХК 

№ 

2067544  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээг

үй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  108,328.0 102,487.1 5,840.9 1,850.3 7,691.2 110,178.3 110,178.3 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 107,896.0 102,487.1 5,408.9 1,600.3 7,009.2 109,496.3 109,496.3 - 

 
1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  11,000.0 11,000.0 -   11,000.0 11,000.0 -  
1.1.2  Гаалийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  81,549.0 75,549.2 5,999.8 

 
5,999.8 81,549.0 81,549.0 - 1 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар    -   - - -  
1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр   

10,000.0 (10,000.0) 1,500.0 (8,500.0) 1,500.0 1,500.0 - 2 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  332.0 332.3 (0.3) 100.3 100.0 432.3 432.3 - 3 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас 
гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 15,015.0 5,605.6 9,409.4  9,409.4 15,015.0 15,015.0 - 4 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр    -   - - -  

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

421 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-77" Мон-Ажнай" ХХК 

№ 

2067544  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээг

үй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - - - - - - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  432.0 - 432.0 250.0 682.0 682.0 682.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  432.0 
 

432.0 250.0 682.0 682.0 682.0 - 5 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  225.0 2,755.5 (2,530.5) 2,350.5 (180.0) 2,575.5 2,575.5 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  225.0 405.0 (180.0) - (180.0) 225.0 225.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
 

180.0 (180.0) 
 

(180.0) - - - 6 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

225.0 225.0 - 
  

225.0 225.0 - 
 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - 2,350.5 (2,350.5) 2,350.5 - 2,350.5 2,350.5 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
 

2,350.0 (2,350.0) 2,350.0 
 

2,350.0 2,350.0 - 7 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр   

0.5 (0.5) 0.5 
 

0.5 0.5 - 8 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

422 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-77" Мон-Ажнай" ХХК 

№ 

2067544  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээг

үй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр     -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 

дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 

хөлс    
- 

  
- - - 

 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 500.0 (500.0) 500.0 - 500.0 500.0 -  

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    -   - - -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 500.0 (500.0) 500.0 - 500.0 500.0 - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад байгууллагад 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   500.0 (500.0) 500.0  500.0 500.0 - 9 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  108,553.0 105,742.6 2,810.4 4,700.8 7,511.2 113,253.8 113,253.8 -  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан 
дүнгээс их -  
Цэвэр зөрүү - 

 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-77. “Мон-Ажнай” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 
“Мон-Ажнай” ХХК нь Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын нутаг Жилчигбулаг уурхайд нүүрс олборлолтын үйл 
ажиллагаа явуулдаг.Тус компани нь нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Компани санаачлагын албанд нөат-ыг дутуу өгсөнийг компаниас ирсэн мэдээлэлд болон ЗГ-ын дүнд үндэслэн 
тохирууллаа. 
 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
Компанийн ирүүлсэн мэдээллээр Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-т хандахад уг төлбөрийг хүлээж авсан бөгөөд 8500.0 
мянган төгрөг нь он дамжин төсөвт орсон нь нотлогдон хасч,  тохируулагдлаа.  
 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
14303х болон  14792х  лицензийн төлөвлөгөө хянуулах төлбөрийг аль, аль нь анхны нэгтгэлийн тайландаа 
тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани зардалд тусгаснаар тайлагнаснаа нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэнээр нотолж 
тохирууллаа. 
 
Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан мөн  компани нь санаачлагын албанд өгсөн тайландаа торгуулийг тусгаагүй 
ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж ирүүлсэнээр тохирууллаа. 
 
Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 
Компани нэгтгэлийн явцад энэ татварыг төлөөгүй болох нь батлагдаж анхны тайлагнасан дүнгээс хасч, 
тохируулагдлаа. 
 
Газрын төлбөр 
Компаний ирүүлсэн мэдээллээр Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-т хандахад тус төлбөрийг Бүрэнтогтох, Мөрөн сумдын ЗДТГ 
хүлээж авсан нь нотлогдож тохируулагдлаа. 
 
Ойгоос хэрэглээний мод түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөр 
Компанийн ирүүлсэн мэдээллээр Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-т хандахад тус төлбөрийг Бүрэнтогтох сумын ЗДТГ хүлээж 
авсан нь нотлогдож тохируулагдлаа. 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
Компанийн ирүүлсэн мэдээллээр Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-т хандахад тус хандивыг Бүрэнтогтох сумын ЗДТГ хүлээж 
авсан нь нотлогдож тохируулагдлаа. 
 
Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг компанид 2011 îíû 12 дугаар ñàðûí 10-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 12 дугаар сарын 11-ны өдөр  
èð¿¿ëñýí áàéíà. Тус компани уурхайн ажлаасааа бууж ирээгүй байсан багагүй цаг хугацаа алдсан боловч 
шаардлагын хэмжээнд ирүүлсэн. 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
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Д-78. "Мон полимет" ХХК 

№ 

 2029278 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  1,447,248.0 - 1,447,248.0 (117,818.9) 1,329,429.1 1,329,429.1 1,329,429.1 -  

1.1 Татвар, хураамж 1,269,857.0 - 1,269,857.0 - 1,269,857.0 1,269,857.0 1,269,857.0 -  
1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  145,337.0  145,337.0  145,337.0 145,337.0 145,337.0 - 1 
1.1.2  Гаалийн албан татвар  12,048.0 

 
12,048.0 

 
12,048.0 12,048.0 12,048.0 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  29,501.0 
 

29,501.0 
 

29,501.0 29,501.0 29,501.0 - 3 
1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар    -   - - -  
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  164,362.0  164,362.0  164,362.0 164,362.0 164,362.0 - 4 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  36,471.0  36,471.0  36,471.0 36,471.0 36,471.0 - 5 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  704,913.0  704,913.0  704,913.0 704,913.0 704,913.0 - 6 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

177,225.0 
 

177,225.0 
 

177,225.0 177,225.0 177,225.0 - 7 

 1.2 Төлбөр  15,293.0 - 15,293.0 34,779.4 50,072.4 50,072.4 50,072.4 -  

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр  

15,293.0 
 

15,293.0 849.4 16,142.4 16,142.4 16,142.4 - 8 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

425 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-78. "Мон полимет" ХХК 

№ 

 2029278 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    - 33,930.0 33,930.0 33,930.0 33,930.0 - 9 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  67.0 - 67.0 9,432.7 9,499.7 9,499.7 9,499.7 - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  67.0 
 

67.0 
 

67.0 67.0 67.0 - 10 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 9,432.7 9,432.7 9,432.7 9,432.7 - 11 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  
1.5.1 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  162,031.0 - 162,031.0 (162,031.0) - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  162,031.0 
 

162,031.0 (162,031.0) 
 

- - - 12 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  122,384.0 - 122,384.0 47,792.9 170,176.9 170,176.9 170,176.9 -  
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  3,327.0 - 3,327.0 - 3,327.0 3,327.0 3,327.0 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  606.0  606.0  606.0 606.0 606.0 - 13 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  2,721.0  2,721.0  2,721.0 2,721.0 2,721.0 - 14 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  119,057.0 - 119,057.0 47,792.9 166,849.9 166,849.9 166,849.9 -  
2.2.1  Газрын төлбөр  7,334.0 

 
7,334.0 16,622.8 23,956.8 23,956.8 23,956.8 - 15 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  111,723.0  111,723.0 31,170.1 142,893.1 142,893.1 142,893.1 - 16 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр     -   - - -  



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

426 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-78. "Мон полимет" ХХК 

№ 

 2029278 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс    
- 

  
- - - 

 
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  36,000.0 - 36,000.0 (22,000.0) 14,000.0 14,000.0 14,000.0 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  36,000.0 - 36,000.0 (22,000.0) 14,000.0 14,000.0 14,000.0 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 - 17 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  30,000.0 
 

30,000.0 (20,000.0) 10,000.0 10,000.0 10,000.0 - 17 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  6,000.0 
 

6,000.0 (6,000.0) 
 

- - - 17 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  1,605,632.0 - 1,605,632.0 (92,026.0) 1,513,606.0 1,513,606.0 1,513,606.0 - 

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан 
дүнгээс их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Д-78. “Мон полимет” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 
“Мон полимет” ХХК Төв аймгийн Заамар сум, Булган аймгийн Бүрэгхангай сумдад  Тосонгийн уурхайд алт 
олборлолтын үйл ажиллагаа явуулдаг.Тус компани нь ҮТЕГ-т харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
 
Гаалийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
 
Ашигт малмталын нөөц ашигласны төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
 
Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдааж ирсэнээр 
тохируулагдсан.  Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад гаргаж ирүүлсэн.  
 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу орон нутгийн үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа хандив хэсэгт нэгтгэж тайлагнасан мөн компани санаачлагын албанд тайлангаа өгөөгүй ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэнийг  тохируулж бичлээ. 
 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
АМГ-т төлсөн 2 хүний сургалтын төлбөрийг аль, аль тал нь анхны тайландаа тусгаагүй ба АМГ-с ирүүлсэн 
мэдээллээр компанид хандахад уг төлбөрийг төлсөн нь нотлогдож тохируулагдлаа. 
 
Торгууль 
ЗГ анхны  тайландаа усны төлбөр-111722.6, алтны нөцийн төлбөр-49308.6 мянган төгрөгийг давхардуулж 
тусгасан байна. 
 
Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
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Газрын төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн. ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тйлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж 
ирсэнээр тохируулагдлаа. 
 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа Булган аймагт төлсөн усны төлбөрийг дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 
 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа нэгтгээгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохируулаа. Энэ хандив нь ОБЕГ-н УН-ийн обьект 03 салбарт өгсөн өвсний хандив байна. 
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг 
ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн  дагуу төлөөлөгчийн газрын үйл 
ажиллагааг дэмжсэн  төлбөрийг оруулж нэгтгэсэнийг хасч, тохирууллаа.Үлдсэн 10000.0мянган төгрөгийн хандив 
нь Төв аймгийн Заамар сумын Алтан Заамар санд өгсөн байна 
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
ЗГ анхны тайландаа бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн  дагуу төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн  төлбөрийг оруулж нэгтгэсэнийг хасч, тохирууллаа. 
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 19-нд 
илгээж, хариуг 11 дүгээр сарын 11-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан 
авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд 
явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон 
нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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№ 

 2825627 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  107,843.0 - 107,843.0 (25.0) 107,818.0 107,818.0 107,818.0 -  

1.1 Татвар, хураамж 107,386.0 - 107,386.0 - 107,386.0 107,386.0 107,386.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  9,138.0 
 

9,138.0 
 

9,138.0 9,138.0 9,138.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар    -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  
1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  

65,260.0 
 

65,260.0 
 

65,260.0 65,260.0 65,260.0 - 2 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  14,529.0  14,529.0  14,529.0 14,529.0 14,529.0 - 3 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

18,459.0 
 

18,459.0 
 

18,459.0 18,459.0 18,459.0 - 4 

 1.2 Төлбөр  457.0 - 457.0 (25.0) 432.0 432.0 432.0 -  

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  457.0  457.0 (25.0) 432.0 432.0 432.0 - 5 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  
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 2825627 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - - - - - - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  159.0 - 159.0 - 159.0 159.0 159.0 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  153.0 - 153.0 - 153.0 153.0 153.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  153.0 

 
153.0 

 
153.0 153.0 153.0 - 6 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  6.0 - 6.0 - 6.0 6.0 6.0 -  
2.2.1  Газрын төлбөр  6.0  6.0  6.0 6.0 6.0 - 7 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  
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байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр     -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  500.0 - 500.0 - 500.0 500.0 500.0 -  

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  500.0 - 500.0 - 500.0 500.0 500.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

500.0 
 

500.0 
 

500.0 500.0 500.0 - 8 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - -  
3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.3 

Аймаг, нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  108,502.0 - 108,502.0 (25.0) 108,477.0 108,477.0 108,477.0 -  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага 
(-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс 
их -  
Цэвэр зөрүү -  
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Д-79. “Монгол руд пром” ХХК 2010 
 
Товч танилцуулга 
“Монгол руд пром”  ХХК нь Хэнтий аймгийн Батноров суманд Төв Сэрвэн нэртэй уурхайд хайлуур жонш 
олборлодог компани юм. Тус компани нь нийслэлийн Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
 
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Гадаад мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүллээ. Мөн ЗГ анхны тайландаа  илүү тусгасан нь дэлгэрэгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр нотлогдож хасч, 
тохирууллаа. 
 
Автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Газрын төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 20-нд 
илгээж, хариуг 10 дүгээр сарын 31-нд авсан.  
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-80. “Монголын алт МАК” ХХК                     

№ 

2095025 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  89,711,545.0 89,522,359.3 189,185.7 (755,480.5) (566,294.8) 88,956,064.5 88,956,064.5 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 80,166,904.0 79,439,807.0 727,097.0 (686,845.3) 40,251.7 79,480,058.7 79,480,058.7 - 

 1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   57,536,652.0 56,760,294.2 776,357.8 (776,357.8) 
 

56,760,294.2 56,760,294.2 - 1 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                1,079,764.0 1,105,395.0 (25,631.0) 

 
(25,631.0) 1,079,764.0 1,079,764.0 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  2,388,065.0 2,348,964.4 39,100.6 
 

39,100.6 2,388,065.0 2,388,065.0 - 3 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   26,672.0 
 

26,672.0 
 

26,672.0 26,672.0 26,672.0 - 4 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  17,373,908.0 17,373,908.0 - 

  
17,373,908.0 17,373,908.0 - 

 
1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 

çºâøººðëèéí òºëáºð                
179,563.0 269,075.5 (89,512.5) 89,512.5 

 
269,075.5 269,075.5 - 5 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

1,582,280.0 1,582,169.9 110.1 
 

110.1 1,582,280.0 1,582,280.0 - 
 

 1.2 Төлбөр  2,680.0 4,494.0 (1,814.0) 956.0 (858.0) 3,636.0 3,636.0 - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  2,680.0 4,494.0 (1,814.0) 956.0 (858.0) 3,636.0 3,636.0 - 6 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
  

- 
  

- - - 
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№ 

2095025 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
  1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс, хураамж  8,999,238.0 8,631,415.1 367,822.9 15,581.9 383,404.8 9,014,819.9 9,014,819.9 - 
 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  8,999,238.0 8,631,106.1 368,131.9 
 

368,131.9 8,999,238.0 8,999,238.0 - 7 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 14,377.9 14,377.9 14,377.9 14,377.9 - 8 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж   

309.0 (309.0) 1,204.0 895.0 1,204.0 1,204.0 - 8 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
  1.6 Бусад  542,723.0 1,446,643.2 (903,920.2) (85,173.1) (989,093.3) 457,549.9 457,549.9 - 
 1.6.1  Торгууль  542,723.0 1,446,643.2 (903,920.2) (85,173.1) (989,093.3) 457,549.9 457,549.9 - 9 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  63,258.0 892,836.8 (829,578.8) 12,290.0 (817,288.8) 75,548.0 75,548.0 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  42,676.0 853,955.9 (811,279.9) 3,145.8 (808,134.1) 45,821.8 45,821.8 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  31,162.0 34,307.8 (3,145.8) 3,145.8 

 
34,307.8 34,307.8 - 10 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

11,514.0 11,514.0 - 
  

11,514.0 11,514.0 - 
 

2.1.3  Áóñàä  
 

808,134.1 (808,134.1) 
 

(808,134.1) - - - 11 
 2.2 Төлбөр  20,582.0 38,880.9 (18,298.9) 9,144.2 (9,154.7) 29,726.2 29,726.2 - 

 2.2.1  Газрын төлбөр  18,422.0 36,586.7 (18,164.7) 9,144.2 (9,020.5) 27,566.2 27,566.2 - 12 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  2,160.0 2,294.2 (134.2) 

 
(134.2) 2,160.0 2,160.0 - 13 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс    
- 

  
- - - 

 
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 
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№ 

2095025 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  109,130.0 1,265,111.8 (1,155,981.8) 1,143,461.1 (12,520.7) 1,252,591.1 1,252,591.1 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  2,220.0 2,500.0 (280.0) 280.0 - 2,500.0 2,500.0 - 

 
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 

дансанд шилжүүлсэн дүн  
2,220.0 2,500.0 (280.0) 280.0 

 
2,500.0 2,500.0 - 14 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  106,910.0 1,262,611.8 (1,155,701.8) 1,143,181.1 (12,520.7) 1,250,091.1 1,250,091.1 - 
 3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

 
29,966.8 (29,966.8) 29,466.8 (500.0) 29,466.8 29,466.8 - 15 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

605,868.3 (605,868.3) 605,868.3 
 

605,868.3 605,868.3 - 15 
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  100,000.0 100,000.0 - 8,500.0 8,500.0 108,500.0 108,500.0 - 15 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  3,000.0 31,000.0 (28,000.0) 9,500.0 (18,500.0) 12,500.0 12,500.0 - 15 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  3,910.0 495,776.7 (491,866.7) 489,846.0 (2,020.7) 493,756.0 493,756.0 - 15 
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  89,883,933.0 91,680,307.9 (1,796,374.9) 400,270.6 (1,396,104.3
) 90,284,203.6 90,284,203.6 - 

 

           ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
        

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                             - 
       

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их        - 
         Цэвэр зөрүү                                                                                                                     - 
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Д-80. “Монголын алт МАК” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
“Монголын алт МАК” ХХК нь 100% Монголын эзэмшлийн компани бөгөөд Доноговь аймгийн Даланжаргалан сум, 
Өмнөговь аймгийн Гурвантэс суманд нүүрс олборлоõ ¿éë àæèëëàãàà явуулäàã. 
Компани нь нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү        
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð  
ЗГ анхны тайландаа татварын хяналт шалгалтын актаар тавигдсан төлбөрийг ААНОАТ- хэсэгт оруулж тусгасан 
учраас хасч торгууль хэсэгт оруулж тохируулгыг хийсэн. 
 
Ãààëèéí àëáàí òàòâàð  
Компани анхны тайландаа гаальд төлсөн НӨАТ-ыг оруулж тусгасан учраас хасч,тохируулсан. 
 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
Компани анхны тайландаа гаалийн албан татварын дүнд НӨАТ-ыг оруулж тусгасан тул гаалийн албан татвараас 
хасч, энэ татварт нэмж тохируулсан. 
 
Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð 
Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн үед гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж 
тусгасан байна. 
 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð     
Тус компаниас төлсөн төлбөрийг АМГ нь анхны тайландаа болон дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ “Монголын алт” 
компанитай андуурч тусгасан байна. АМГ-т дахин хандан мэдээлэл авч, тохируулсан. 
 
Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 
Компани анхны тайландаа буцааж авсан төлбөрийн дүн, үйлчилгээний хөлс зэргийг оруулж тусгасан байна. ЗГ 
анхны тайландаа дутуу тусгасан байна.     
 
Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 
Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн үед дэлгэрэнгүй мэдэээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн 
байна. 
 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
ЗГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн үед хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 
Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа татварын хяналт шалгалтын актаар тавигдсан төлбөрийг ААНОАТатвар хэсэгт оруулж 
тусгасан байна. Мөн торгуулийн дүнд иргэдээс суутгасан татвар, бууны татвар, ус, рашаан ашигласны төлбөр 
зэргийг оруулж тусгасан тул ЗГ талаас хасч, тохируулсан. 
 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
ЗГ талд нэмсэн дүнг ҮЕТГ-т дахин хандан, мэдээллийг авч тохируулсан. Уг татварыг анх Сүхбаатар дүүргийн 
татварын хэлтэс нь тодорхойгүй орлогоор нэгдсэн мэдээллийн баазад шивсэн байна. 
 
Бусад албан татвар 
Компани анхны тайландаа санаачлагын тайлангийн нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн урсгал болох ХХОАТ-ыг 
тусгасан тул хасч, тохируулсан. 
 
Газрын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөрийг нэгтгээгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад Сүхбаатар 
дүүргийн газрын алба, Хан-Уул дүүргийн газрын алба, Нийслэлийн газрын алба, Дорноговь аймгийн газрын алба 
зэрэг байгууллагаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
Компани анхны тайландаа усны газарт төлсөн үйлчилгээний хөлсийг оруулж тусгасан тул хасч, тохируулсан. 
 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 
ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төвлөрүүлсэн дүнг нэгтгээгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 
Төрийн байгууллагад үзүүлсэн дэмжлэг  
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Яам, агентлагт өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Тагнуулын ерөнхий газар, Ерөнхийлөгчийн тамгын газар, 
Баянзүрх дүүргийн Замын цагдаагийн газар, Өмнөговь аймгийн ХЦ-ийн 0166-р анги зэрэг байгууллагад албан 
бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авсанаар тохируулсан. 
Аéìàãò өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь, Дорнод аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, 
хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. Мөн компани нь гал түймэрт гэр нь шатсан айл өрхөд өгсөн хандивыг анхны 
тайландаа оруулж тусгасан тул хасч, тохируулсан. Уг хандив нь санаачлагын тайлангийн нэгтгэлд хамрагдах 
санхүүгийн урсгал биш буюу “Сайн дурын мэдээлэл” хэсэгт тусгагдах дүн байна. 
 
Сóìàíä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Дорноговь аймгийн Мандах, Завхан аймгийн Дөрвөлжин, Говь-Алтай аймгийн 
Эрдэнэ зэрэг сумдын ЗДТГ-т хандив, дэмжлэг үзүүлсэн гэж тусгаж өгсөний дагуу тус сумдын ЗДТГ-т албан бичиг 
илгээж, хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 20-íä хүргэсэн 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
бидний хүссэн мэдээллийг цаг алдалгүй, шуурхай гаргаж өгч байсан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Хураангуй тайлбар: 
 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, хандив, дэмжлэг, байгаль хамгаалахтай 
холбогдон гарсан дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-81. "Монгол болгар гео" ХХК 

№ 

2550245  Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  783,836.5 847,099.4 (63,262.9) 62,287.9 (975.0) 846,124.4 846,124.4 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 749,164.5 811,444.4 (62,279.9) 62,279.9 - 811,444.4 811,444.4 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  7,299.0 7,299.0 - 
  

7,299.0 7,299.0 - 
 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  
1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар    -   - - -  

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  

136,717.0 136,717.0 - 
  

136,717.0 136,717.0 - 
 

1.1.7  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

23,392.0 26,184.0 (2,792.0) 2,792.0 
 

26,184.0 26,184.0 - 1 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  569,816.5 569,816.5 - 
  

569,816.5 569,816.5 - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас 
гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

11,940.0 71,427.9 (59,487.9) 59,487.9 
 

71,427.9 71,427.9 - 2 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр    -   - - -  

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  
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Д-81. "Монгол болгар гео" ХХК 

№ 

2550245  Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 8.0 8.0 8.0 8.0 -  

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж    -   - - -  

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 8.0 8.0 8.0 8.0 - 3 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  34,672.0 34,672.0 - - - 34,672.0 34,672.0 - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  34,672.0 34,672.0 - 
  

34,672.0 34,672.0 - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  - 983.0 (983.0) - (983.0) - - -  
1.6.1  Торгууль   983.0 (983.0)  (983.0) - - - 4 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  12,177.0 35,197.0 (23,020.0) - (23,020.0) 12,177.0 12,177.0 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  3,540.0 26,560.0 (23,020.0) - (23,020.0) 3,540.0 3,540.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  3,299.0 3,299.0 -   3,299.0 3,299.0 -  
2.1.2 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  241.0 241.0 -   241.0 241.0 -  

2.1.3  Бусад    
 

23,020.0 (23,020.0) 
 

(23,020.0) - - - 5 

 2.2 Төлбөр  8,637.0 8,637.0 - - - 8,637.0 8,637.0 -  
2.2.1  Газрын төлбөр  4,501.0 4,501.0 - 

  
4,501.0 4,501.0 - 

 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  4,136.0 4,136.0 - 

  
4,136.0 4,136.0 - 
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Д-81. "Монгол болгар гео" ХХК 

№ 

2550245  Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  796,013.5 882,296.4 (86,282.9) 62,287.9 (23,995.0) 858,301.4 858,301.4 -  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан 
дүнгээс их -  
Цэвэр зөрүү - 
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Д-81. “Монгол балгор гео” төрийн өмчит компани 
 
Товч танилцуулга 
 
“Монгол балгор гео” төрийн өмчит компани нь Баянхонгор аймгийн Галуут, Баян-Овоо сумдын нутаг дэвсгэрт 
Мухар-Эрэг гэдэг газарт Дөвөнтийн уурхайд алт олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг.Тус компани нь ҮТЕГ-т 
харъяалагддаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохируулагдлаа. 
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Орон нутагт төлсөн шимтгэлийг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн. Компаний ирүүлсэн 
мэдээллээр Баянхонгор аймгийн ЗДТГ-т хандахад  тус аймгийн НДХэлтэс хүлээж авсан нь нотлогдож 
тохируулагдлаа. 
 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
АМГазарт төлсөн үйлчилгээний хөлсийг аль, аль анхны тайландаа тусгаагүй ба материалаг түвшингийн хэмжээнд 
байгаа тул АМГ-с ирсэн мэдээлэлд үндэслэн тохирууллаа. 
 
Торгууль 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа тусгасан боловч тайлагнасан дүнгийн талаар дахин тодруулахад 
тусгагдаж ирээгүй учир хасч, тохирууллаа. 
 
Бусад албан тавар 
Компани анхны тайландаа ХХОАТ-ыг тусгасан байсныг хасч, тохирууллаа. 
 
Тодруулга: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 21-нд 
илгээж, хариуг 11 дүгээр сарын 29-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан 
авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд 
явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон 
нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
 
Хураангуй тайлбар: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүйгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-82. "Монгол газар" ХХК 

№ 

2027615  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  167,101.0 - 167,101.0 (3,978.6) 163,122.4 163,122.4 163,122.4 -  

1.1 Татвар, хураамж 166,777.0 - 166,777.0 (3,978.6) 162,798.4 162,798.4 162,798.4 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар    -   - - -  

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

11,269.0 
 

11,269.0 (3,973.6) 7,295.4 7,295.4 7,295.4 - 1 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад 
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 

155,508.0 
 

155,508.0 (5.0) 155,503.0 155,503.0 155,503.0 - 2 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -  

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр    -   - - -  
1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр    -   - - -  

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  
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Д-82. "Монгол газар" ХХК 

№ 

2027615  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - - - - - - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  324.0 - 324.0 - 324.0 324.0 324.0 -  
1.6.1  Торгууль  324.0  324.0  324.0 324.0 324.0 - 3 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  4,164.0 - 4,164.0 - 4,164.0 4,164.0 4,164.0 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  4,164.0 - 4,164.0 - 4,164.0 4,164.0 4,164.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  4,164.0 

 
4,164.0 

 
4,164.0 4,164.0 4,164.0 - 4 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - - - - - -  
2.2.1  Газрын төлбөр    -   - - -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  
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Д-82. "Монгол газар" ХХК 

№ 

2027615  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр     -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс    -   - - -  
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    -   - - -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.3 Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  171,265.0 - 171,265.0 (3,978.6) 167,286.4 167,286.4 167,286.4 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс 
их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Д-82. “Монгол газар” ХХК Товч танилцуулга 
 
“Монгол газар” ХХК нь ашиглалтын лицензтэй боловч 2010 онд үйл ажиллагаа явуулаагүй гэж компаний нягтлан 
бодогч дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ирүүлсэн. Тус компани нь нийслэлийн Баянгол дүүргийн татварын хэлтэс 
харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн. Мөн ЗГ анхны тайландаа илүү тусгасан нь АМГ-с ирсэн мэдээлэлээр нотлогдож тохируулагдлаа. 
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн. Мөн ЗГ анхны 5.0 мянган төгрөг илүү тусгасан байна. 
 
Торгууль 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. Энэ торгууль нь ҮТЕГазарт төлсөн хүү торгуулийн төлбөр байна. 
 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг компанид 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 18-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дугаар сарын 02-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-83. "Монгол цамхаг" ХХК 

№ 

2848317  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгы

н дараах 
шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  104,997.0 - 104,997.0 5,750.0 110,747.0 110,747.0 110,747.0 -  

1.1 Татвар, хураамж 104,997.0 - 104,997.0 - 104,997.0 104,997.0 104,997.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.2  Гаалийн албан татвар    -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  
1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  104,997.0  104,997.0  104,997.0 104,997.0 104,997.0 - 1 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл   

- 
  

- - - 
 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр    -   - - -  

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  
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Д-83. "Монгол цамхаг" ХХК 

№ 

2848317  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгы

н дараах 
шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 5,750.0 5,750.0 5,750.0 5,750.0 - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    - 5,750.0 5,750.0 5,750.0 5,750.0 - 2 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  - - - - - - - - 

 
1.6.1  Торгууль    -   - - -  
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - - - - - - - - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар    -   - - -  
2.1.3  Бусад    

  
- 

  
- - - 

 
 2.2 Төлбөр  - - - - - - - - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.4 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    -   - - -  
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№ 

2848317  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгы

н дараах 
шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - -  

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    -   - - -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  104,997.0 - 104,997.0 5,750.0 110,747.0 110,747.0 110,747.0 - 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс 
их -  

Цэвэр зөрүү -  
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-83. “Монгол цамхаг” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 
“Монгол цамхаг” ХХК нь ашиглалтын болон хайгуулын лицензтэй боловч 2010 онд үйл ажиллагаа явуулаагүй гэж 
компаний нягтлан бодогч дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ирүүлсэн. Тус компани нь Нийслэлийн татварын газарт 
харъяалагддаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
АМГазарт төлсөн үйлчилгээний хөлсийг аль, аль нь анхны тайландаа тусгаагүй ба АМГ-с ирсэн мэдээллээр тус 
компанид хандахад уг төлбөрийг төлсөнөө нотолж тохируулагдлаа. 
 
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг компанид 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 18-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр èð¿¿ëñýí áàéíà. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-84. "Монгол чех металл" ХХК 

№ 

 5051134 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  154,400.0 79,951.0 74,449.0 13,798.9 88,247.9 168,198.9 168,198.9 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 146,998.0 73,191.0 73,807.0 13,402.4 87,209.4 160,400.4 160,400.4 -  

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  6,191.0 6,191.0 - 
  

6,191.0 6,191.0 - 
 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  42.0 
 

42.0 
 

42.0 42.0 42.0 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  13,088.0 13,000.0 88.0 (88.0)  13,000.0 13,000.0 - 2 
1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар    -   - - -  
1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар    -   - - -  
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 

төлбөр  
64,500.0 

 
64,500.0 13,500.0 78,000.0 78,000.0 78,000.0 - 3 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  7,207.0  7,207.0 (9.6) 7,197.4 7,197.4 7,197.4 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

55,970.0 54,000.0 1,970.0 
 

1,970.0 55,970.0 55,970.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -  

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр    -   - - -  

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

451 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-84. "Монгол чех металл" ХХК 

№ 

 5051134 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  6,402.0 6,760.0 (358.0) 396.5 38.5 6,798.5 6,798.5 - 

 
1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  6,402.0 6,760.0 (358.0) 358.0 

 
6,760.0 6,760.0 - 6 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    -   - - -  

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 38.5 38.5 38.5 38.5 - 7 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  1,000.0 - 1,000.0 - 1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  1,000.0 
 

1,000.0 
 

1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 8 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  776.0 83,530.0 (82,754.0) 5,404.0 (77,350.0) 6,180.0 6,180.0 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  776.0 830.0 (54.0) - (54.0) 776.0 776.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  54.0 108.0 (54.0)  (54.0) 54.0 54.0 - 9 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  722.0 722.0 -   722.0 722.0 -  
2.1.3  Бусад      -   - - -  
 2.2 Төлбөр  - 82,700.0 (82,700.0) 5,404.0 (77,296.0) 5,404.0 5,404.0 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  

 
3,700.0 (3,700.0) 5,404.0 1,704.0 5,404.0 5,404.0 - 10 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
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№ 

 5051134 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.4 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж   

79,000.0 (79,000.0) 
 

(79,000.0) - - - 11 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  10,500.0 - 10,500.0 - 10,500.0 10,500.0 10,500.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  
3.1.1 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  10,500.0 - 10,500.0 - 10,500.0 10,500.0 10,500.0 - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  8,000.0 

 
8,000.0 

 
8,000.0 8,000.0 8,000.0 - 12 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  2,500.0 
 

2,500.0 
 

2,500.0 2,500.0 2,500.0 - 12 

3.2.7 Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  165,676.0 163,481.0 2,195.0 19,202.9 21,397.9 184,878.9 184,878.9 - 

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага 
(-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс 
их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Д-84. “Монгол чех металл” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 
“Монгол чех металл” ХХК нь Төв аймгийн Баянцагаан сумын Чулуутын цагаан дэл уурхайд хайлуур жонш 
олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг. Тус компани нь ҮТЕГазарт харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Гаалийн албан татвар 
Компани 42.0 мянган төгрөгийн гаалийн албан татварыг сэбэгийн өртөгт шингээсэн нь ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр нотлогдож тохируулагдлаа. 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
ЗГ-н байгууллага НӨАТ-ыг  тайландаа 88.0 мянган төгрөгөөр илүү тусгасан нь дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж 
ирсэнээр ЗГ -н анхны нэгтгэлээс хасагдаж тохируулагдлаа. 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласаны төлбөр  
ЗГ анхны тайландаа дутуу, компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа тусгаагүй  ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Валютийн ханшийн зөрүүнээс зөрүү үүссэнийг компаний тайлагнасан дүнгээс хасч, тохирууллаа. 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасанаа  дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж ирүүлж нотолсоноор нэмж 
тохирууллаа. 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан  ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдэээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
АМГазарт төлсөн үйлчилгээний хөлсийг аль, аль нь тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 
Торгууль 
Компани ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрөө /АМНАТ/ хугацаандаа төлөөгүй торгуулийн төлбөрөө 
санаачлагын албанд өгсөн тайландаа АМНАТөлбөрт тусгасныг  тохируулж бичлээ. 
Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 
Компани 54.0 мянган төгрөгөөр илүү тайлагнасан нь ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдож тохируулагдлаа. 
Газрын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа Төв аймгийн татварын хэлтэст тус компаниас төлсөн төлбөрийг тусгаагүйгээс анхны зөрүү 
үүссэн. Төв аймгийн ЗДТГазарт албан бичиг хүргүүлж зөрүүг тохирууллаа. Мөн компани дутуу тайлагнасаа 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нотолж ирүүлсэнээр тохируулсан. 
Бүтээгдэхүүн хуваан авах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг 
Компаний тайланг нэгтгэхдээ ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөрийг андууран 
бичсэнийг тохируулж бичлээ. 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  
Сумд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. Энэ хандив Төв аймгийн Баянцагаан сумын малчдад өгсөн хандив байна. 
Суманд өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. Энэ хандив нь Төв аймгийн Баянцагаан сумын малчдад өгсөн хандив байна. 
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг компанид 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 21-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдөр шаардлагын хэмжээнд èð¿¿ëñýí áàéíà. 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-85. "Монгол-Алт" ХХК 

№ 

2024101  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагы

н дүн 
/УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  126,131.0 - 126,131.0 (91,006.4) 35,124.6 35,124.6 35,124.6 0.0  

1.1 Татвар, хураамж 124,868.0 - 124,868.0 (90,243.4) 34,624.6 34,624.6 34,624.6 0.0 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар    -   - - -  

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  16,066.0  16,066.0  16,066.0 16,066.0 16,066.0 - 1 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    -   - - -  

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  90,400.0  90,400.0 (90,243.4) 156.6 156.6 156.6 0.0 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 

18,402.0 
 

18,402.0 
 

18,402.0 18,402.0 18,402.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -  

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
  

- 
  

- - - 
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2024101  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагы

н дүн 
/УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

урамшуулал  

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  - - - 500.0 500.0 500.0 500.0 - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    -   - - -  

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 500.0 500.0 500.0 500.0 - 4 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  1,263.0 - 1,263.0 (1,263.0) - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  1,263.0 
 

1,263.0 (1,263.0) 
 

- - - 5 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  4,541.0 - 4,541.0 683.8 5,224.8 5,224.8 5,224.8 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  3,712.0 - 3,712.0 (77.7) 3,634.3 3,634.3 3,634.3 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  3,205.0 

 
3,205.0 (77.7) 3,127.3 3,127.3 3,127.3 - 6 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  507.0 
 

507.0 
 

507.0 507.0 507.0 - 7 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  829.0 - 829.0 761.5 1,590.5 1,590.5 1,590.5 -  
2.2.1  Газрын төлбөр  829.0  829.0 761.5 1,590.5 1,590.5 1,590.5 - 8 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  
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2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр     -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 

Аймаг, нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 - 9 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.7 

Бусад байгууллагад өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
   Нийт дүн  130,672.0 - 130,672.0 (85,322.6) 45,349.4 45,349.4 45,349.4 - 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -  
Цэвэр зөрүү - 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-85. “Монгол-Алт” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 
“Монгол-Алт” ХХК нь 2005 оноос хойш уул уурхай, олборлох үйл ажиллагаа явуулаагүй гэж албан бичгээр 
мэдэгдсэн ч 2010 оны тайлангийн нэгтгэлийн оролцсон. Тус компани нь ҮТЕГазарт бүртгэлтэй.  
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн.  Нэгтгэл 
тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэнээр тохируулагдлаа. 
 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа Монгол-Алт Мак компаний дүнг андуурч тусгасныг дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
хасч тохирууллаа. 
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
Аль, аль нь анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохируулагдлаа. 
 
Торгууль 
ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа иргэдээс суутгасан татвар-11.3, бууны татвар-22, ҮХЭХ борлуулсаны татвар-
1230.0 мянган төгрөгийг тус тус тусгасныг хасч, тохирууллаа. 
 
Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн. 77.7мянган төгрөг нь охин компанийн өмнөөс төлсөн төлбөр учир ЗГ-ын дүнгээс хасч, тохирууллаа. 
 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Газрын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа Сэлэнгэ аймагт төлсөн төлбөрийг тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Сэлэнгэ аймгийн 
ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж тус төлбөрийг төлсөн эсэхийг лавлахад төлсөн нь нотлогдож тохируулагдлаа. 
 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  
Аймагт өгсөн мөнгөн хандив 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн ба хандив дэмжлэгийг Дархан-Уул аймгийн ЗДТГазарт дахин хандаж тохирууллаа. 
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 25-нд 
илгээж, хариуг 11 дүгээр сарын 04-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан 
авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд 
явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон 
нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
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Д-86."Монголиа девелопмент ресорсис" ХХК 

№ 

5106583  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  132,084.0 - 132,084.0 6,921.1 139,005.1 139,005.1 139,005.1 -  

1.1 Татвар, хураамж 117,297.0 - 117,297.0 - 117,297.0 117,297.0 117,297.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  60,937.0 
 

60,937.0 
 

60,937.0 60,937.0 60,937.0 - 1 
1.1.2  Гаалийн албан татвар    -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  130.0 

 
130.0 

 
130.0 130.0 130.0 - 2 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар    -   - - -  

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр    -   - - -  

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад 
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 56,230.0  56,230.0  56,230.0 56,230.0 56,230.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  14,787.0 - 14,787.0 (4,419.0) 10,368.0 10,368.0 10,368.0 - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  3,710.0  3,710.0 (3,710.0)  - - - 4 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  11,077.0 
 

11,077.0 (709.0) 10,368.0 10,368.0 10,368.0 - 5 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    -   - - -  
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Д-86."Монголиа девелопмент ресорсис" ХХК 

№ 

5106583  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - - - - - - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж    -   - - -  

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - 11,340.1 11,340.1 11,340.1 11,340.1 - 
 

1.6.1  Торгууль    - 11,340.1 11,340.1 11,340.1 11,340.1 - 6 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  135.3 - 135.3 - 135.3 135.3 135.3 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  135.3 - 135.3 - 135.3 135.3 135.3 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  135.3  135.3  135.3 135.3 135.3 - 7 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
  

- 
  

- - - 
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дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

төлбөр  

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр     -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  
  

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - - 

 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - -  
3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  132,219.3 - 132,219.3 6,921.1 139,140.4 139,140.4 139,140.4 - 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс 
их -  
Цэвэр зөрүү -  



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-86. “Монголиа девелопмент ресорсес” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 
“Монголиа девелопмент ресорсес” ХХК нь үл хөдлөх хөрөнгө, дэд бүтцийн салбаруудад, хөрөнгө оруулалт хийх, 
гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчдад Монголын эдийн засгийн төрөл бүрийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийх 
өргөн боломжийг нээж өгөх зэрэг хөрөнгө оруулалтын хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг компани байна.Тус 
компани нь Нийслэлийн татварын газар харъяалагддаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Компани тодруулга өгөхөөс татгалзсан учир ТЕГ-аас ирсэн дүнд үндэслэн  тохирууллаа. 
 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Компани тодруулга өгөхөөс татгалзсан учир ТЕГ-аас ирсэн дүнд үндэслэн  тохирууллаа. 
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани тодруулга өгөхөөс татгалзсан учир НДЕГ-аас ирсэн мэдээлэлд  үндэслэн тохирууллаа. 
 
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа андуурч бүртгэсэн нь АМГ-с ирсэн мэдээллээр нотлогдож хасч, тохирууллаа. 
 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа илүү тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ХХҮГ-аас ирсэн дүнд үндэслэн 
тохирууллаа. 
 
Торгууль 
ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэд тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд хүү торгуулийн 
төлбөр тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. 
 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Компани тодруулга өгөхөөс татгалзсан учир  ТЕГ-аас ирсэн дүнд үндэслэн  тохирууллаа. 
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг компанид 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр “Манай компани олборлох үйл 
ажиллагаа явуулдаггүй болохоор энэ мэдээллийг гаргаж өгөх боломжгүй” гэсэн утгатай албан бичиг ирүүлсэн тул 
ЗГ-с ирүүлсэн дүнд үндэслэн тохируулга хийсэн. 
  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Тус компаний хувьд зөрүү бүрэн тохируулагдсан. 
 
 

 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-87. “Монголросцветмет” ХХК                     

№ 

2550466 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  9,471,530.0 8,222,759.1 1,248,770.9 73,529.3 1,322,300.2 9,545,059.3 9,545,059.3 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 9,374,571.0 8,174,925.9 1,199,645.1 134,869.5 1,334,514.6 9,509,440.5 9,509,440.5 - 

 
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   122,133.0 122,133.0 - 

  
122,133.0 122,133.0 - 

 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                95,832.0 102,982.1 (7,150.1) 1,629.4 (5,520.7) 97,461.4 97,461.4 - 1 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  1,057,247.0 1,083,008.8 (25,761.8) 

 
(25,761.8) 1,057,247.0 1,057,247.0 - 2 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   173,030.0 173,030.0 - 
  

173,030.0 173,030.0 - 
 1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   3,619.0 3,619.0 - 

  
3,619.0 3,619.0 - 

 
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  3,253,389.0 3,347,217.3 (93,828.3) 93,828.3 

 
3,347,217.3 3,347,217.3 - 3 

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

251,294.0 272,889.7 (21,595.7) 
 

(21,595.7) 251,294.0 251,294.0 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  1,640,076.0 1,363,214.8 276,861.2 
 

276,861.2 1,640,076.0 1,640,076.0 - 5 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 2,777,951.0 1,706,831.2 1,071,119.8 39,411.8 1,110,531.6 2,817,362.8 2,817,362.8 - 6 

 1.2 Төлбөр  1,575.0 20,736.0 (19,161.0) 19,161.0 - 20,736.0 20,736.0 - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  1,575.0 20,736.0 (19,161.0) 19,161.0 
 

20,736.0 20,736.0 - 7 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

463 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-87. “Монголросцветмет” ХХК                     

№ 

2550466 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
  1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс, хураамж  62,386.0 3,005.2 59,380.8 (59,453.6) (72.8) 2,932.4 2,932.4 - 
 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  62,386.0 2,015.2 60,370.8 (61,028.6) (657.8) 1,357.4 1,357.4 - 8 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж   

990.0 (990.0) 1,575.0 585.0 1,575.0 1,575.0 - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
  1.6 Бусад  32,998.0 24,092.0 8,906.0 (21,047.6) (12,141.6) 11,950.4 11,950.4 - 
 

1.6.1  Торгууль  32,998.0 24,092.0 8,906.0 (21,047.6) (12,141.6) 11,950.4 11,950.4 - 9 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  70,512.0 1,187,407.0 (1,116,895.0) 101,095.8 (1,015,799.2) 171,607.8 171,607.8 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  40,022.0 1,056,175.6 (1,016,153.6) 354.4 (1,015,799.2) 40,376.4 40,376.4 - 

 2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  30,960.0 31,314.4 (354.4) 354.4 
 

31,314.4 31,314.4 - 10 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

9,062.0 10,440.2 (1,378.2) 
 

(1,378.2) 9,062.0 9,062.0 - 11 

2.1.3  Áóñàä  
 

1,014,421.0 (1,014,421.0) 
 

(1,014,421.0) - - - 12 
 2.2 Төлбөр  30,490.0 131,231.4 (100,741.4) 100,741.4 - 131,231.4 131,231.4 - 

 2.2.1  Газрын төлбөр  15,730.0 31,083.1 (15,353.1) 15,353.1 
 

31,083.1 31,083.1 - 13 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  14,760.0 100,148.3 (85,388.3) 85,388.3 

 
100,148.3 100,148.3 - 14 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс    
- 

  
- - - 

 
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
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464 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Д-87. “Монголросцветмет” ХХК                     

№ 

2550466 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

  3. Бусад төлбөр ба зардал  3,518.0 42,841.6 (39,323.6) 30,853.8 (8,469.8) 34,371.8 34,371.8 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  3,518.0 3,518.0 - - - 3,518.0 3,518.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  3,518.0 3,518.0 - 

  
3,518.0 3,518.0 - 

 
 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 39,323.6 (39,323.6) 30,853.8 (8,469.8) 30,853.8 30,853.8 - 

 3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

2,355.0 (2,355.0) 1,822.0 (533.0) 1,822.0 1,822.0 - 15 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

20,000.0 (20,000.0) 20,000.0 
 

20,000.0 20,000.0 - 15 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

12,270.0 (12,270.0) 7,050.0 (5,220.0) 7,050.0 7,050.0 - 15 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

 
911.8 (911.8) 1,481.8 570.0 1,481.8 1,481.8 - 15 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

3,786.8 (3,786.8) 500.0 (3,286.8) 500.0 500.0 - 15 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  9,545,560.0 9,453,007.7 92,552.3 205,479.0 298,031.3 9,751,039.0 9,751,039.0 - 
 

           ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
        

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                            - 
       

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их         - 
         Цэвэр зөрүү                                                                                                                      -    
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-87. “Монголросцветмет” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
“Монголросцветмет” ХХК нь Монголын Засгийн газрын 51 хувь, Орос Улсын Засгийн газрын 49 хувийнхөрөнгө 
оруулалттай хамтарсан компани. 
Тэрээр хайлуур жоншны 5 орд, алтны 2 орд, нүүрсний 1 ордыг Хэнтий, Дорноговь, Дундговь аймгуудад ашиглаж 
байна. 
Тус компани нь ҮТЕГ-т бүртгэлтэй. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү            
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Гаалийн албан татвар  
Компани анхны тайландаа уг татварын дүнд НӨАТ-ыг оруулж тусгасан байна. 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа төлсөн дүнгээ илүү тусгасан нь нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр нотлогдсон тул хасч, тохируулсан. 
Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн дүнгээр дутуу тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
Дорноговь аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð      
Компани анхны тайландаа үйлчилгээний хөлсийг оруулж тусгасан байна. Мөн зөрүү нь валютын ханшийн 
зөрүүгээс үүссэн байна. 
Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа дутуу тусгаснаа нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
нэмж тусгасан тул зохих тохируулгыг хийсэн. 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
ЗГ анхны тайландааТөв аймгийн Заамар суманд төлсөн дүнг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Төв 
аймгийн Заамар сумын НДХ-ээс ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 
ЗГ анхны тайландаа төлбөрийг огт тусгаагүй, үйлчилгээний хөлсийг тусгасан байна. ХХҮГ нь нэгтгэл тайлангийн 
явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэн тул тохируулсан. 
Ãàалийн үйлчилгээний хураамж 
Компани гаалийн албан татвар, НӨАТ, гаалийн үйлчилгээний хураамжийг салгаж тусгаж ирүүлээгүй тул ГЕГ-ын 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
Торгууль 
Компани анхны тайландаа НИК ХХК-нд төлсөн торгууль, алдангийг тусгасан нь энэ нэгтгэл тайлангийн санхүүгийн 
урсгал биш учраас хассан. 
ЗГ анхны тайландаа иргэдээс суутгасан татвар, ус, рашаан ашигласны төлбөр, дундын суутгал, бууны татвар 
зэргийг тусгасан байна. 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн татварын дүнг нэгтгээгүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
Хэнтий, Дорноговь зэрэг аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа замын санд төлсөн үйлчилгээний хөлсийг оруулж тусгасан тул хасч, тохируулсан. 
Бусад албан татвар 
Компани анхны тайландаа ХХОАТ-ыг тусгасан байна. Уг татвар нь ОҮИТБС-ын тайлангийн нэгтгэлд хамрагдахгүй 
санхүүгийн урсгал юм. 
Газрын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөрийг нэгтгээгүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
Нийслэлийн газрын алба, Хэнтий, Дундговь, Дорноговь зэрэг аймгуудын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулсан.  
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөрийг нэгтгээгүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Хэнтий, 
Дундговь зэрэг аймгуудын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.  
Төрийн байгууллагад үзүүлсэн дэмжлэг  
Яам, агентлагт өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Жуковын музей, Баянзүрх дүүргийн Замын цагдаагын газар 
зэрэг байгууллагад албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авсанаар тохируулсан.  
Аéìàãò өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Увс аймгийн ЗДТГ-т Ю.Цэдэнбалын талбайн тохижилтонд хандив 
өгсөн гэж ирүүлсэний дагуу тус аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, тохируулсан.  
Сóìàíä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Хэнтий аймгийн Дархан, Дорноговь аймгийн Өргөн, Айраг, Дундговь аймгийн 
Баянжаргалан, Увс аймгийн Наранбулаг, Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт зэрэг сумдын ЗДТГ-т хандив, дэмжлэг 
үзүүлсэн гэж тусгаж ирүүлсэний дагуу тус сумдын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 
Бусад байгууллагад өгсөн ìºíãºí äýìæëýã  
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466 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Хэнтий аймгийн шүүхэд хандив, дэмжлэг үзүүлсэн гэж тусгаж ирүүлсэний дагуу 
тус аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 
Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 21-íä хүргэсэн 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
бидний хүссэн мэдээллийг цаг алдалгүй, шуурхай гаргаж өгч байсан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
Хураангуй тайлбар: 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, хандив, дэмжлэг, байгаль хамгаалахтай 
холбогдон гарсан дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
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Д-88. "Мон дулаан трейд" ХХК 

№ 

2554518  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  1,686,299.0 1,559,055.1 127,243.9 (66,975.0) 60,268.9 1,619,324.0 1,619,324.0 -  

1.1 Татвар, хураамж 1,598,430.0 1,537,578.5 60,851.5 244.0 61,095.5 1,598,674.0 1,598,674.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  8,796.0 6,713.7 2,082.3 (2,082.3) 
 

6,713.7 6,713.7 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  29,333.0 29,333.0 -   29,333.0 29,333.0 -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  61,598.0  61,598.0  61,598.0 61,598.0 61,598.0 - 2 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  219,019.0 219,019.0 -   219,019.0 219,019.0 -  

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  2,414.0 5,242.8 (2,828.8) 2,326.3 (502.5) 4,740.3 4,740.3 - 3 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  976,520.0 976,520.0 -   976,520.0 976,520.0 -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 300,750.0 300,750.0 -   300,750.0 300,750.0 -  

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр    -   - - -  

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
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№ 

2554518  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  91.0 14,780.6 (14,689.6) 13,863.0 (826.6) 13,954.0 13,954.0 - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  91.0 91.0 -   91.0 91.0 -  

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   456.0 (456.0)  (456.0) - - - 4 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс   

14,233.6 (14,233.6) 13,863.0 (370.6) 13,863.0 13,863.0 - 5 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  87,778.0 6,696.0 81,082.0 (81,082.0) - 6,696.0 6,696.0 -  
1.6.1  Торгууль  87,778.0 6,696.0 81,082.0 (81,082.0)  6,696.0 6,696.0 - 6 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  130,031.9 25,636.9 104,395.0 (99,250.7) 5,144.3 30,781.2 30,781.2 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  112,592.9 - 112,592.9 (107,757.9) 4,835.0 4,835.0 4,835.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  1,113.0 

 
1,113.0 

 
1,113.0 1,113.0 1,113.0 - 7 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  3,722.0 
 

3,722.0 
 

3,722.0 3,722.0 3,722.0 - 8 

2.1.3  Бусад    107,757.9 
 

107,757.9 (107,757.9) 
 

- - - 9 

 2.2 Төлбөр  17,439.0 25,636.9 (8,197.9) 8,507.2 309.3 25,946.2 25,946.2 -  
2.2.1  Газрын төлбөр   5,598.4 (5,598.4) 6,707.2 1,108.8 6,707.2 6,707.2 - 10 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  17,439.0 18,238.5 (799.5)  (799.5) 17,439.0 17,439.0 - 11 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр    -   - - -  
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№ 

2554518  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр   1,800.0 (1,800.0) 1,800.0  1,800.0 1,800.0 - 12 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр     -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 

хөлс    
- 

  
- - - 

 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  45,115.0 23,900.0 21,215.0 (12,785.0) 8,430.0 32,330.0 32,330.0 -  

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 150.0 (150.0) - (150.0) - - - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   

150.0 (150.0) 
 

(150.0) - - - 13 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  45,115.0 23,750.0 21,365.0 (12,785.0) 8,580.0 32,330.0 32,330.0 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 14 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 830.0 830.0 830.0 830.0 - 14 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  24,515.0 

 
24,515.0 (18,515.0) 6,000.0 6,000.0 6,000.0 - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  20,600.0 19,750.0 850.0 (100.0) 750.0 20,500.0 20,500.0 - 14 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   4,000.0 (4,000.0)  (4,000.0) - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  1,861,445.9 1,608,592.0 252,853.9 (179,010.7) 73,843.2 1,682,435.2 1,682,435.2 -  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага 
(-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс 
их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-88. “Мон дулаан трейд” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 
“Мон дулаан трейд” ХХК Төв аймгийн Заамар сумын нутаг Бага хайлаастын уурхайд алт олборлолтын үйл ажиллагаа 
явуулж байна. 
Тус компани нь нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн 
тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа ААНОАТ-н нөхөн төлбөрийг тусгаснаар зөрүү үүссэн байна. Уг зөрүүг торгууль хэсэгт тохируулж 
бичлээ. 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд өгсөн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа дутуу, компани илүү тусгасныг нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж 
ирсэнээр тохирууллаа. 
Хураамж ба үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайландаа нэгтгээгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. 
Компани болон  СХЗГазраас ирүүлсэн  үйлчилгээний хөлс зөрж дахин компанид хандаж анхан шатны баримтаар зөрүүг 
тохирууллаа. 
Торгууль 
ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа усны төлбөр-17438.5, алтны нөөцийн төлбөр-65705.6 мянган төгрөгийг тус тус 
давхардуулж бүртгэсэнийг хасч, тохирууллаа. Мөн ЗГ ААНОАТ-н нөхөн төлбөрийг ААНОАТ-т тусгасныг энэ мөрөнд 
тохируулж бичлээ. 
Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
Автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
Бусад албан татвар 
ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа ХХОАТ-ыг тусгасныг хасч, тохирууллаа. 
Газрын төлбөр 
ЗГ БЗД-н ТХ, Нийслэлийн газрын алба, Төв аймагт төлсөн төлбөрийг тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. Тус 
газруудад албан бичиг хүргүүлэхэд тус төлбөрийг хүлээж авсан нь нотлогдож тохируулагдлаа. Мөн компани 
санаачлагын албанд өгсөн тайландаа нийслэлийн газрын албанд төлсөн төлбөрөө тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа илүү тусгаснаа дэлгэрэнгүй мэдээллээрээ нотолж тохируулагдлаа. 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. Энэ дүн 
нь Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын БОХ санд төлсөн экологийн нөхөн төлбөр байна. 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 
Компаний дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирээгүй тул хасаж тохирууллаа. 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив,дэмжлэг 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
Сорьцийн хяналтын улсын албанд барилгын засварт өгсөн хандив бөгөөд ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа тусгаагүй ба 
нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. 
Яам, төрийн захиргааны байгууллагад өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. Энэ хандив 
нь БЗД-ийн ОБХ-ийн тамирчдад өгсөн хандив байна. 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохируулагдлаа. Энэ хандив нь Төв аймгийн Заамар сумын малчдад зориулж гаргаж өгсөн хандив байна. 
Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 17-нд илгээж, 
хариуг 10 дугаар сарын 24-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, 
дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани 
болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын 
байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компаний хувьд зөрүү бүрэн тохируулагдсан. 
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№ 

 2811138 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  187,364.0 - 187,364.0 - 187,364.0 187,364.0 187,364.0 -  

1.1 Татвар, хураамж 141,732.0 - 141,732.0 - 141,732.0 141,732.0 141,732.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  123,373.0 
 

123,373.0 
 

123,373.0 123,373.0 123,373.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар    -   - - -  

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  3,780.0  3,780.0  3,780.0 3,780.0 3,780.0 - 2 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  12,752.0  12,752.0  12,752.0 12,752.0 12,752.0 - 3 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад 
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 

1,827.0 
 

1,827.0 
 

1,827.0 1,827.0 1,827.0 - 4 

 1.2 Төлбөр  45,308.0 - 45,308.0 - 45,308.0 45,308.0 45,308.0 -  

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  45,308.0 
 

45,308.0 
 

45,308.0 45,308.0 45,308.0 - 5 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
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 2811138 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - - - - - - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  324.0 - 324.0 - 324.0 324.0 324.0 -  
1.6.1  Торгууль  324.0  324.0  324.0 324.0 324.0 - 6 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - - - - - - - - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар    -   - - -  
2.1.3  Бусад    

  
- 

  
- - - 

 
 2.2 Төлбөр  - - - - - - - - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 
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байгууллагын 
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дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр     -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  
2.2.7 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  

  
- 

  
- - - 

 
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  1,300.0 - 1,300.0 - 1,300.0 1,300.0 1,300.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  300.0 - 300.0 - 300.0 300.0 300.0 - 

 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  300.0  300.0  300.0 300.0 300.0 - 7 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  1,000.0 - 1,000.0 - 1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  1,000.0 

 
1,000.0 

 
1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 8 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  188,664.0 - 188,664.0 - 188,664.0 188,664.0 188,664.0 - 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс 
их -  
Цэвэр зөрүү - 
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Товч танилцуулга 
 
“Монрос пром Уголь” ХХК Төв аймгийн Баян сумын нутагт Ховилын уурхайд үйл ажиллагаа явуулдаг. Тус компани 
нь нийслэлийн Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 

Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 

Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 

Торгууль 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 

Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 

Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
 
Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 

Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  

Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг компанид 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр  
èð¿¿ëñýí áàéíà. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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№ 

5141583 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  2,997,269.0 - 2,997,269.0 (591,483.0) 2,405,786.0 2,405,786.0 2,405,786.0 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 1,673,811.0 - 1,673,811.0 - 1,673,811.0 1,673,811.0 1,673,811.0 - 

 
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   592,394.0 

 
592,394.0 

 
592,394.0 592,394.0 592,394.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - - 
 1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  93,449.0 

 
93,449.0 

 
93,449.0 93,449.0 93,449.0 - 2 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  2,560.0 

 
2,560.0 

 
2,560.0 2,560.0 2,560.0 - 3 

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

494,044.0 
 

494,044.0 
 

494,044.0 494,044.0 494,044.0 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 491,364.0 

 
491,364.0 

 
491,364.0 491,364.0 491,364.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  731,651.0 - 731,651.0 - 731,651.0 731,651.0 731,651.0 - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  731,651.0 
 

731,651.0 
 

731,651.0 731,651.0 731,651.0 - 6 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
  

- 
  

- - - 
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№ 

5141583 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
  1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - - - - - - 
 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
  1.6 Бусад  591,807.0 - 591,807.0 (591,483.0) 324.0 324.0 324.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  591,807.0 
 

591,807.0 (591,483.0) 324.0 324.0 324.0 - 7 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  578,770.0 - 578,770.0 - 578,770.0 578,770.0 578,770.0 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  24,684.0 - 24,684.0 - 24,684.0 24,684.0 24,684.0 - 

 2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  22,446.0 
 

22,446.0 
 

22,446.0 22,446.0 22,446.0 - 8 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  2,238.0 

 
2,238.0 

 
2,238.0 2,238.0 2,238.0 - 9 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
  2.2 Төлбөр  554,086.0 - 554,086.0 - 554,086.0 554,086.0 554,086.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  3,204.0 

 
3,204.0 

 
3,204.0 3,204.0 3,204.0 - 10 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

550,882.0 
 

550,882.0 
 

550,882.0 550,882.0 550,882.0 - 11 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 
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5141583 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  91,750.0 - 91,750.0 - 91,750.0 91,750.0 91,750.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  91,750.0 - 91,750.0 - 91,750.0 91,750.0 91,750.0 - 

 
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 

дансанд шилжүүлсэн дүн  
91,750.0 

 
91,750.0 

 
91,750.0 91,750.0 91,750.0 - 12 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  3,667,789.0 - 3,667,789.0 (591,483.0) 3,076,306.0 3,076,306.0 3,076,306.0 - 
 

           ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
        

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 
 

- 
       

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их        - 
         Цэвэр зөрүү                               

 
- 
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Д-90. “МОНЭНКО” ХХК 

Товч танилцуулга 

“МОНЭНКО” ХХК нь 100% Монголын эзэмшлийн компани бөгөөд Ховд аймгийн Дарви суманд нүүрс олборлоõ ¿éë 
àæèëëàãàà явуулäàã. 
Компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү         
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
гаргаж өгсөн тул зохих тохируулга хийгдэж, зөрүү шийдвэрлэгдсэн. 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
гаргаж өгсөн тул зохих тохируулга хийгдэж, зөрүү шийдвэрлэгдсэн. 

3. Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
гаргаж өгсөн тул зохих тохируулга хийгдэж, зөрүү шийдвэрлэгдсэн. 

4. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
гаргаж өгсөн тул зохих тохируулга хийгдэж, зөрүү шийдвэрлэгдсэн. 

5. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
гаргаж өгсөн тул зохих тохируулга хийгдэж, зөрүү шийдвэрлэгдсэн. 

6. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
гаргаж өгсөн тул зохих тохируулга хийгдэж, зөрүү шийдвэрлэгдсэн. 

7. Торгууль  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
гаргаж өгсөн тул зохих тохируулга хийгдэж, зөрүү шийдвэрлэгдсэн. 

8. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
гаргаж өгсөн тул зохих тохируулга хийгдэж, зөрүү шийдвэрлэгдсэн. 

9. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
гаргаж өгсөн тул зохих тохируулга хийгдэж, зөрүү шийдвэрлэгдсэн. 

10. Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
гаргаж өгсөн тул зохих тохируулга хийгдэж, зөрүү шийдвэрлэгдсэн. 

11. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
гаргаж өгсөн тул зохих тохируулга хийгдэж, зөрүү шийдвэрлэгдсэн. 

12. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
гаргаж өгсөн тул зохих тохируулга хийгдэж, зөрүү шийдвэрлэгдсэн. 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 21-íä хүргэсэн 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
бидний хүссэн мэдээллийг цаг алдалгүй, шуурхай гаргаж өгч байсан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Хураангуй тайлбар: 
 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, хандив, дэмжлэг, байгаль хамгаалахтай 
холбогдон гарсан дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Д-91."Ноён Гари" ХХК 

№ 

5233232  Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  100,343.0 75,824.1 24,518.9 17,418.1 41,937.0 117,761.1 117,761.1 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 82,297.0 74,610.1 7,686.9 34,250.1 41,937.0 116,547.1 116,547.1 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  2,147.0 
 

2,147.0 
 

2,147.0 2,147.0 2,147.0 - 1 
1.1.2  Гаалийн албан татвар   8,726.5 (8,726.5) 8,726.5  8,726.5 8,726.5 - 2 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

 
18,325.6 (18,325.6) 18,325.6 

 
18,325.6 18,325.6 - 3 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар    -   - - -  
1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр  5,678.0 5,678.0 -   5,678.0 5,678.0 -  

1.1.7  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр   

7,210.0 (7,210.0) 7,198.0 (12.0) 7,198.0 7,198.0 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  55,591.0 23,730.0 31,861.0 
 

31,861.0 55,591.0 55,591.0 - 5 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.1.1
0 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.1
1 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, тээвэрлэх, 
хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн сэргээх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.1
2 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, задлах, 
хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, 
идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.1
3 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 18,881.0 10,940.0 7,941.0  7,941.0 18,881.0 18,881.0 - 6 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн 
талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
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№ 

5233232  Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн 
захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  - 1,214.0 (1,214.0) 1,214.0 - 1,214.0 1,214.0 - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
 

14.0 (14.0) 14.0 
 

14.0 14.0 - 7 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс   1,200.0 (1,200.0) 1,200.0  1,200.0 1,200.0 - 8 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  

 1.6 Бусад  18,046.0 - 18,046.0 (18,046.0) - - - -  
1.6.1  Торгууль  18,046.0 

 
18,046.0 (18,046.0) 

 
- - - 9 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  16,221.0 27,373.0 (11,152.0) 5,616.0 (5,536.0) 21,837.0 21,837.0 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  378.0 367.0 11.0 - 11.0 378.0 378.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  378.0 367.0 11.0  11.0 378.0 378.0 - 10 

2.1.3  Бусад      -   - - -  
 2.2 Төлбөр  15,843.0 27,006.0 (11,163.0) 5,616.0 (5,547.0) 21,459.0 21,459.0 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр   5,616.0 (5,616.0) 5,616.0  5,616.0 5,616.0 - 11 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  15,843.0 21,390.0 (5,547.0)  (5,547.0) 15,843.0 15,843.0 - 12 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

481 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-91."Ноён Гари" ХХК 

№ 

5233232  Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах зөвшөөрлийн 
хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  

  
- 

  
- - - 

 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 1,500.0 (1,500.0) 1,500.0 - 1,500.0 1,500.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    -   - - -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 1,500.0 (1,500.0) 1,500.0 - 1,500.0 1,500.0 - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   500.0 (500.0) 500.0  500.0 500.0 - 13 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг   1,000.0 (1,000.0) 1,000.0 
 

1,000.0 1,000.0 - 13 

3.2.7 
Бусад байгууллагад өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  116,564.0 104,697.1 11,866.9 24,534.1 36,401.0 141,098.1 141,098.1 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -  
Цэвэр зөрүү - 
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Д-91. “Ноён Гари” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
“Ноён Гари” ХХК нь Төв аймгийн Баян сумын Ямаатын худаг уурхайд алт олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж 
байна. Тус компани нь нийслэлийн Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
Гаалийн албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. Валютийн ханшаас зөрүү үүссэнийг компаний тайлагнасан дүнгээс хасч, тохирууллаа. 
Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа дутуу тайлагнасан нь компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр 
нотлогдлоо. 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа дутуу тусгасан нь компаний ирүүлсэн мэдээллээр нотлогдож 
тохируулагдлаа. 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайландаа нэгтгээгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохируулагдлаа. 
Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа усны төлбөр-15842.5, алтны нөөцийн төлбөр-1703.5 мянган төгрөгийг тус тус давхардуулж 
бүртгэснийг хасч, тохирууллаа. 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа дутуу тайлагнасан нь компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр 
нотлогдлоо. 
Газрын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа Төв аймгийн Баян суманд төлсөн газрын төлбөрийг тусгаагүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. 
Төв аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлэхэд тус төлбөрийг хүлээж авсан нь нотлогдож тохируулагдлаа. 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа  илүү тусгасан нь  нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив,  дэмжлэг 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохируулагдлаа. 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 
Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 21-нд 
илгээж, хариуг 11 дүгээр сарын 03-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан 
авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд 
явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон 
нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компаний хувьд зөрүү бүрэн тохируулагдсан. 
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Д-92. "Нордвинд" ХХК 

№ 

5003539  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  103,101.0 25,965.2 77,135.8 38,064.2 115,200.0 141,165.2 141,165.2 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 85,597.0 1,278.8 84,318.2 32,764.0 117,082.2 118,361.0 118,361.0 - 

 
1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  5.0 5.0 - 

  
5.0 5.0 - 

 
1.1.2  Гаалийн албан татвар  10,710.0 

 
10,710.0 

 
10,710.0 10,710.0 10,710.0 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  22,491.0  22,491.0  22,491.0 22,491.0 22,491.0 - 2 
1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар    -   - - -  
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  45,335.0  45,335.0  45,335.0 45,335.0 45,335.0 - 3 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр   

1,273.8 (1,273.8) 1,268.0 (5.8) 1,268.0 1,268.0 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 

7,056.0 
 

7,056.0 31,496.0 38,552.0 38,552.0 38,552.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  10,874.0 - 10,874.0 (506.0) 10,368.0 10,368.0 10,368.0 - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  10,874.0 
 

10,874.0 (506.0) 10,368.0 10,368.0 10,368.0 - 6 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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байгууллагын 
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дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  6,130.0 24,686.4 (18,556.4) 5,556.2 (13,000.2) 11,686.2 11,686.2 -  

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  6,130.0  6,130.0  6,130.0 6,130.0 6,130.0 - 7 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс   24,686.4 (24,686.4) 1,478.9 (23,207.5) 1,478.9 1,478.9 - 8 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 4,077.3 4,077.3 4,077.3 4,077.3 - 8 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  

 1.6 Бусад  500.0 - 500.0 250.0 750.0 750.0 750.0 -  
1.6.1  Торгууль  500.0 

 
500.0 250.0 750.0 750.0 750.0 - 9 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  6,610.0 66,054.0 (59,444.0) - (59,444.0) 6,610.0 6,610.0 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  548.0 541.4 6.6 - 6.6 548.0 548.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  548.0 541.4 6.6  6.6 548.0 548.0 - 10 

2.1.3  Бусад      -   - - -  
 2.2 Төлбөр  6,062.0 65,512.6 (59,450.6) - (59,450.6) 6,062.0 6,062.0 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  62.0  62.0  62.0 62.0 62.0 - 11 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  6,000.0 7,200.0 (1,200.0) 
 

(1,200.0) 6,000.0 6,000.0 - 12 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
 

45,334.6 (45,334.6) 
 

(45,334.6) - - - 13 
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2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
 

12,978.0 (12,978.0) 
 

(12,978.0) - - - 14 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  
  

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 5,540.0 (5,540.0) 4,040.0 (1,500.0) 4,040.0 4,040.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - 500.0 500.0 500.0 500.0 - 

 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    - 500.0 500.0 500.0 500.0 - 15 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 5,540.0 (5,540.0) 3,540.0 (2,000.0) 3,540.0 3,540.0 - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   2,000.0 (2,000.0) 2,000.0  2,000.0 2,000.0 - 16 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   3,540.0 (3,540.0) 1,540.0 (2,000.0) 1,540.0 1,540.0 - 16 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  109,711.0 97,559.2 12,151.8 42,104.2 54,256.0 151,815.2 151,815.2 - 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Д-92. “Нордвинд” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 
“Нордвинд” ХХК Хэнтий аймгийн Галшар сумын нутаг Бичигтийн уурхайд жонш олборлолтын үйл ажиллагаа 
эрхэлж байна. Тус компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Гаалийн албан татвар 
Компани нь санаачлагын албанд өгсөн тайландаа орхигдуулж тусгаснаас анхны зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэлийн 
явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 
 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа орон нутагт төлсөн төлбөр хураамж хэсэгт оруулж тайлагнасныг 
тохируулж бичлээ. 
 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа нэгтгээгүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 
Зөрүү нь валютийн ханшийн зөрүүнээс үүссэн байна. 
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Тус компани нь санаачлагын албанд өгсөн тайландаа орхигдуулж тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
ирүүлсэн. ЗГ анхны  тайландаа Хэнтий аймагт төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тусгаагүйг дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгагдаж ирсэний дагуу тохирууллаа. 
 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
ЗГ анхны  тайландаа гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамжийг оруулсан ба компани орон 
нутагт төлсөн төлбөр хураамж хэсэгт оруулж тайлагнасаныг тохирууллаа.  
 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны  тайландаа нэгтгээгүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдсан. 
Мөн компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа хувийн компаниар үйлчлүүлсэн дүнгээ тусгасанаа дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ нотолж хасч, тохирууллаа. ЗГ анхны тайландаа гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөрт 506.0 мянган төгрөгийг тусгасан ба ГИХАЭГ-т төлсөн 3571.3мянган төгрөгийг компани яам төрийн 
захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс оруулж тайлагнасныг тохирууллаа.  
 
Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгаж нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирүүлсэн ба 
компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа тусгаагүй байна. 
 
Автовтээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Материалаг түвшингийн хэмжээнд байгаа тул компани тайлагнасан дүн дээр нэмж тохиууллаа. 
 
Газрын төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд өгсөн тайландаа орхигдуулсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
Санаачлагын албанд өгсөн тайландаа компани илүү тусгаснаар анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэлийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусган ирүүлсэнээр тохируулагдлаа. 
 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөрийг компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа 
энэ хэсэгт тайлагнасныг тохируулж бичлээ. 
 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
Энэ дүн нь улсын төсөвт төлсөн төлбөр хураамж буюу 1.2.2-т тохируулагдсан. 
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Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа орхигдуулсан ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж 
ирүүлсэн. Компаний ирүүлсэн мэдээллээр Хэнтий аймгийн ЗДТГ-т хандахад тус аймгийн Галшар сум уг төлбөрийг 
хүлээж авсан нь нотлогдож тохируулагдлаа. 
 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймагт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
Компаний ирүүлсэн мэдээллээр Хэнтий аймгийн ЗДТГ-т хандахад тус аймгийн татварын хэлтэс уг хандивыг хүлээж 
авсан нь нотлогдож тохируулагдлаа. 
 
Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба компани хувь хүнд өгсөн хандив өгсөнийг нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгагдаж ирснээр тохирууллаа. Энэ хандив нь Хэнтий аймгийн Галшар сумын ЗДТГ-т өгсөн хандив 
байна. 
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 17-нд 
илгээж, хариуг 11 дүгээр сарын 15-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан 
авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд 
явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон 
нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-93. "Нуклер-Энержи" ХХК 

№ 

5333814  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  259,406.0 - 259,406.0 292.0 259,698.0 259,698.0 259,698.0 -  

1.1 Татвар, хураамж 255,780.0 - 255,780.0 - 255,780.0 255,780.0 255,780.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  234.0 
 

234.0 
 

234.0 234.0 234.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

175,911.0 
 

175,911.0 
 

175,911.0 175,911.0 175,911.0 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, задлах, 
хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, 
идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 79,635.0  79,635.0  79,635.0 79,635.0 79,635.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр    -   - - -  

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний урамшуулал  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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Д-93. "Нуклер-Энержи" ХХК 

№ 

5333814  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  3,626.0 - 3,626.0 292.0 3,918.0 3,918.0 3,918.0 - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

3,626.0 
 

3,626.0 292.0 3,918.0 3,918.0 3,918.0 - 4 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  263.0 - 263.0 - 263.0 263.0 263.0 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  263.0 - 263.0 - 263.0 263.0 263.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  263.0 

 
263.0 

 
263.0 263.0 263.0 - 5 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - - - - - -  
2.2.1  Газрын төлбөр    -   - - -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр    -   - - -  
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Д-93. "Нуклер-Энержи" ХХК 

№ 

5333814  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  
  

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - -  

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    -   - - -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  259,669.0 - 259,669.0 292.0 259,961.0 259,961.0 259,961.0 - 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -  
Цэвэр зөрүү -  
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Д-93. “Нуклер Энержи” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 
“Нуклер энержи” ХХК нь ураны хайгуулын үйл ажиллагаа эрхэлдэг. 
Тус компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн. ЗГ анхны тайландаа багаж баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлсийг тусгаагүй байсныг нэгтгэл 
тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирүүлсэнээр тохирууллаа. 
 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг компанид 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 26-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдөр  
èð¿¿ëñýí áàéíà.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-94. "Одод" ХХК 

№ 

2066505  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  212,835.0 - 212,835.0 (778.0) 212,057.0 212,057.0 212,057.0 -  

1.1 Татвар, хураамж 212,057.0 - 212,057.0 - 212,057.0 212,057.0 212,057.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  150,760.0 
 

150,760.0 
 

150,760.0 150,760.0 150,760.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  61,297.0 
 

61,297.0 
 

61,297.0 61,297.0 61,297.0 - 2 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    -   - - -  

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл   

- 
  

- - - 
 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр    -   - - -  
1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр    -   - - -  

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    -   - - -  
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Д-94. "Одод" ХХК 

№ 

2066505  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  - - - - - - - -  

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж    -   - - -  

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    -   - - -  

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  

 1.6 Бусад  778.0 - 778.0 (778.0) - - - -  
1.6.1  Торгууль  778.0 

 
778.0 (778.0) 

 
- - - 3 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  12,783.0 - 12,783.0 15,717.2 28,500.2 28,500.2 28,500.2 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  12,783.0 - 12,783.0 - 12,783.0 12,783.0 12,783.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  12,586.0 
 

12,586.0 
 

12,586.0 12,586.0 12,586.0 - 4 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  197.0  197.0  197.0 197.0 197.0 - 5 

2.1.3  Бусад      -   - - -  
 2.2 Төлбөр  - - - 15,717.2 15,717.2 15,717.2 15,717.2 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр    - 15,717.2 15,717.2 15,717.2 15,717.2 - 6 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 
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№ 

2066505  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - -  
3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  225,618.0 - 225,618.0 14,939.2 240,557.2 240,557.2 240,557.2 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-94. “Одод” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 
“Одод” ХХК зочид буудал, түрээс, худалданы чиглэлээр ажилдаг бөгөөд олборлохын үйл ажиллагаа явуулаггүй 
компани байна. Тус компани нь ҮТЕГ-т харъяалагддаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа иргэдээс суутгасан 778.0 мянган төгрөгийн давхардуулж тусгасныг хасч, тохируулаа. 
 
Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Газрын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл талангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирснээр 
тохируулагдлаа. 
 
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг компанид 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 26-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдөр  
èð¿¿ëñýí áàéíà.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-95. "Ододгоулд" ХХК 

№ 

 5180252 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгы

н дараах 
шийдвэрлэг

дээгүй 
зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  1,321,396.0 - 1,321,396.0 4,338.0 1,325,734.0 1,325,734.0 1,325,734.0 -  

1.1 Татвар, хураамж 1,316,967.0 - 1,316,967.0 (169.0) 1,316,798.0 1,316,798.0 1,316,798.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  15,942.0 
 

15,942.0 
 

15,942.0 15,942.0 15,942.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  

208,845.0 
 

208,845.0 
 

208,845.0 208,845.0 208,845.0 - 2 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

79,600.0 
 

79,600.0 
 

79,600.0 79,600.0 79,600.0 - 3 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  929,895.0 
 

929,895.0 
 

929,895.0 929,895.0 929,895.0 - 4 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас 
гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 82,685.0  82,685.0 (169.0) 82,516.0 82,516.0 82,516.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  4,429.0 - 4,429.0 107.0 4,536.0 4,536.0 4,536.0 - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  4,429.0  4,429.0 107.0 4,536.0 4,536.0 4,536.0 - 6 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
  

- 
  

- - - 
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Д-95. "Ододгоулд" ХХК 

№ 

 5180252 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгы

н дараах 
шийдвэрлэг

дээгүй 
зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 80.0 80.0 80.0 80.0 - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж    -   - - -  

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 80.0 80.0 80.0 80.0 - 7 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - 4,320.0 4,320.0 4,320.0 4,320.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 4,320.0 4,320.0 4,320.0 4,320.0 - 8 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  49,698.1 - 49,698.1 (30,438.6) 19,259.5 19,259.5 19,259.5 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  30,834.1 - 30,834.1 (30,438.6) 395.5 395.5 395.5 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 

татвар  
395.5 

 
395.5 

 
395.5 395.5 395.5 - 9 

2.1.3  Бусад    30,438.6  30,438.6 (30,438.6)  - - - 10 

 2.2 Төлбөр  18,864.0 - 18,864.0 - 18,864.0 18,864.0 18,864.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  18,864.0 
 

18,864.0 
 

18,864.0 18,864.0 18,864.0 - 11 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
  

- 
  

- - - 
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 5180252 Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгы

н дараах 
шийдвэрлэг

дээгүй 
зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

төлбөр  
2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   

  
- 

  
- - - 

 
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 

дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 

хөлс    
- 

  
- - - 

 
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  87,150.0 - 87,150.0 1,850.0 89,000.0 89,000.0 89,000.0 -  

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  87,150.0 - 87,150.0 1,850.0 89,000.0 89,000.0 89,000.0 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  46,000.0  46,000.0  46,000.0 46,000.0 46,000.0 - 12 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  41,150.0 

 
41,150.0 1,850.0 43,000.0 43,000.0 43,000.0 - 12 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  1,458,244.1 - 1,458,244.1 (24,250.6) 1,433,993.5 1,433,993.5 1,433,993.5 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан 
дүнгээс их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Д-95. “Ододгоулд” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 
“Ододгоулд” ХХК нь Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр сумын нутаг Өлзийт тохой уурхайд алт олборлолтын үйл 
ажиллагаа эрхэлж байна. 
Тус компани нь нийслэлийн Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад ирүүлсэн. 
 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад ирүүлсэн. 
 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад ирүүлсэн. 
 
Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад ирүүлсэн. 
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад ирүүлсэн. 
 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн. 
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан нь дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдож тохируулагдлаа. 
 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
АМГазарт төлсөн үйлчилгээний хөлсийг  аль, аль  нь  тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгагдаж  иүүлснээр тохируулагдлаа 
 
Торгууль 
Хүү торгуулийг аль, аль нь анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй  мэдээлэлд 
тусгагдаж ирснээр тохируулагдлаа. 
 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад ирүүлсэн. 
 
Бусад албан тавар 
ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа ХХОАТ-г тусгасныг хасч, тохирууллаа.  
 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүйгээс анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад ирүүлсэн. 
 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймаг, нийслэлд өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгагдаж  ирүүлсэнээр тохируулагдлаа. Энэ хандив нь Баянхонгор аймгийн Өлзийт ХХА-н МСҮТ-д  
336м.кв талбайтай дулаалга, халаалттай давхар өвлийн хүлэмж 1ш, 180м.кв, 120м.кв талбай бүхий зуны дан 
хүлэмж тус бүр 1ш, давхар хүлэмжийн автомат удирдлга, цахилгааны тоног төхөөрөмжүүд, зуны хүлэмжийн гар 
салхивчууд өгч угсралт тохируулгыг бүрэн хийж өгсөн бөгөөд тус газар нь хөрөнгөндөө бүртгэж аваагүй байсан 
тул компаний ирүүлсэн мэдээллээр тохирууллаа. 
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгагдаж  ирсэнээр тохируулагдлаа. Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр сумаас 19000.0мянган төгрөг, 
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Бууцагаан сумаас 24000.0мянган төгрөгийн хандив авсан гэж тус тус ирүүлсэн тул ЗГ анхны нэгтгэл дээр нэмж 
тохирууллаа. 
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 20-нд 
илгээж, хариуг 11 дүгээр сарын 03-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан 
авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд 
явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон 
нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-96. “Олон овоот гоулд” ХХК                     

№ 

5099005 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  4,319,877.0 - 4,319,877.0 (168,100.3) 4,151,776.7 4,151,776.7 4,151,776.7 -  

1.1 Татвар, хураамж 4,006,099.0 - 4,006,099.0 (89,233.9) 3,916,865.1 3,916,865.1 3,916,865.1 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   907.0  907.0  907.0 907.0 907.0 - 1 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  

190,829.0 
 

190,829.0 
 

190,829.0 190,829.0 190,829.0 - 2 

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

343,932.0 
 

343,932.0 (89,233.9) 254,698.1 254,698.1 254,698.1 - 3 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  2,432,895.0 
 

2,432,895.0 
 

2,432,895.0 2,432,895.0 2,432,895.0 - 4 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

1,037,536.0 
 

1,037,536.0 
 

1,037,536.0 1,037,536.0 1,037,536.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  2,609.0 - 2,609.0 (17.0) 2,592.0 2,592.0 2,592.0 -  

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  2,609.0 
 

2,609.0 (17.0) 2,592.0 2,592.0 2,592.0 - 6 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу   -   - - -  
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Д-96. “Олон овоот гоулд” ХХК                     

№ 

5099005 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 9,518.0 9,518.0 9,518.0 9,518.0 -  
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ    -   - - -  
1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

тэмдэгтийн хураамж    
- 

  
- - - 

 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 9,501.0 9,501.0 9,501.0 9,501.0 - 7 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    - 17.0 17.0 17.0 17.0 - 7 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  311,169.0 - 311,169.0 (88,367.4) 222,801.6 222,801.6 222,801.6 -  
1.6.1  Торгууль  311,169.0  311,169.0 (88,367.4) 222,801.6 222,801.6 222,801.6 - 8 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  39,514.0 - 39,514.0 - 39,514.0 39,514.0 39,514.0 -  
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  8,163.0 - 8,163.0 - 8,163.0 8,163.0 8,163.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  3,339.0 

 
3,339.0 

 
3,339.0 3,339.0 3,339.0 - 9 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

4,824.0 
 

4,824.0 
 

4,824.0 4,824.0 4,824.0 - 10 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  31,351.0 - 31,351.0 - 31,351.0 31,351.0 31,351.0 -  
2.2.1  Газрын төлбөр  10,813.0 

 
10,813.0 

 
10,813.0 10,813.0 10,813.0 - 11 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  15,538.0  15,538.0  15,538.0 15,538.0 15,538.0 - 12 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

5,000.0 
 

5,000.0 
 

5,000.0 5,000.0 5,000.0 - 13 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 

дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 
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№ 

5099005 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  30,356.0 - 30,356.0 16,303.7 46,659.7 46,659.7 46,659.7 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - 4,800.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0 -  

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн    

- 4,800.0 4,800.0 4,800.0 4,800.0 - 14 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  30,356.0 - 30,356.0 11,503.7 41,859.7 41,859.7 41,859.7 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 5,062.5 5,062.5 5,062.5 5,062.5 - 15 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 2,044.9 2,044.9 2,044.9 2,044.9 - 15 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  30,356.0 

 
30,356.0 (19,356.0) 11,000.0 11,000.0 11,000.0 - 15 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 23,152.3 23,152.3 23,152.3 23,152.3 - 15 
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 600.0 600.0 600.0 600.0 - 15 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  4,389,747.0 - 4,389,747.0 (151,796.6) 4,237,950.4 4,237,950.4 4,237,950.4 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, 
бага (-)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их            - 

Цэвэр зөрүү                                                                                -  
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Д-96. “Олон овоот гоулд” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
“Олон овоот гоулд” ХХК нь 100% Монголын эзэмшлийн компани бөгөөд Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо суманд 
алт, мөнгө олборлоõ ¿éë àæèëëàãàà явуулäàã. 
Компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү       
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
өгсөн тул зохих тохируулга хийгдэж, зөрүү шийдвэрлэгдсэн. 
 
Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
өгсөн тул зохих тохируулга хийгдсэн хэдий ч зөрүү үүссэн. Компанид дахин хандаж тодруулга авч, зөрүүг 
тохируулсан.  
 
Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                
Компани санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн 
боловч дутуу ирүүлсэн дахин хандаж тодруулга авсан. ЗГ анхны тайландаа илүү тусгасан нь дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр нотлогдсон тул хасч, тохируулсан. 
 
Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 
Компани санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн 
боловч 626,981.8 мянган төгрөгөөр ЗГ-ын дүнгээс илүү тусгаж ирүүлсэн тул дахин ҮТЕГ-т хандаж тодруулга 
авсан.  
Компани 2010 оны 12 сарын 31-нд 300,000.0 мянган төгрөгийг шилжүүлсэн ба харин ЗГ 2011 оны 1 сард хүлээн 
авсан. Мөн компани нь энэ татварыг төлөөгүйгээс шүүхэд шилжин, шийдвэр гарсанаар ШШГА нь татварын өрийг 
барагдуулж байгаа юм байна. Үүнтэй холбогдуулаад компаниас уг нэрийн татварын төлөлтөөс эхний ээлжинд хүү 
торгуулийн төлбөр болох 216,981.6 мянган төгрөгийг , мөн ШШГА нь өр барагдуулалтын 5 хувийн шимтгэл болох 
110,000.0 мянган төгрөгийг тус тус суутгаж авсан байна. Иймд компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгаж ирүүлсэн 
626,981.8 мянган төгрөгийг хасч, тохируулсан. 
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
өгсөн тул зохих тохируулга хийгдэж, зөрүү шийдвэрлэгдсэн. 
 
Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
өгсөн тул зохих тохируулга хийгдэж, зөрүү шийдвэрлэгдсэн. 
ЗГ анхны тайландаа үйлчилгээний хөлсийг оруулж тусгасан нь дэлгэрэнгүй мэдээллээр тодорхой болсон тул, хасч 
тохируулсан. 
 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
өгсөн.  
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэний 
дагуу компанид дахин хандаж, тодруулга авсанаар тохируулга хийгдсэн.  
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамжийг ЗГ анхны тайландаа төлбөр хэсэгт тусгасан 
байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад ХХҮГ-аас гаргаж ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
  
Торгууль  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
өгсөн.  
ЗГ анхны тайландаа иргэдээс суутгасан татвар, ус, рашаан ашигласны төлбөр, ЗБҮӨАТатвар, түгээмэл тархацтай 
ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр зэргийг оруулж тусгасан байна.  
Тохируулагдсан 216,981.6 мянган төгрөг нь татварын хяналт шалгалтын актаар тавигдсан торгууль байна.  
 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
өгсөн тул зохих тохируулга хийгдэж, зөрүү шийдвэрлэгдсэн. 
    
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  
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Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
өгсөн тул зохих тохируулга хийгдэж, зөрүү шийдвэрлэгдсэн. 
 
Газрын төлбөр  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
өгсөн тул зохих тохируулга хийгдэж, зөрүү шийдвэрлэгдсэн. 
 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
өгсөн тул зохих тохируулга хийгдэж, зөрүү шийдвэрлэгдсэн. 
 
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
өгөхдөө мэдээллийг дутуу ирүүлсэн.  
Компанид дахин хандахад 09 сарын 29-нд төлсөн төлбөрийг орхиж тусгаснаа нэмж тусгаж ирүүлсэн. 
 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
өгсөн мэдээлэлд үндэслэн Дундговь, Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох мэдээллийг авч, 
тохируулсан. 
 
Төрийн байгууллагад үзүүлсэн дэмжлэг  
Аймагт өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
өгсөн мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох мэдээллийг авч, тохируулсан. 
Суманд өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
өгсөн мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох мэдээллийг авч, тохируулсан.  
ЗГ анхны тайландаа хандивын төрөл зүйлийг андуурч тусгасан байна. 
Бусад байгууллагад өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
өгсөн мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн БОАЖГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох мэдээллийг авч, 
тохируулсан.  
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 20-íä хүргэсэн 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
бидний хүссэн мэдээллийг олон удаа шаардуулж, дахин хандаж мэдээлэл тодруулахад хойрго хандаж, цаг  
хугацаа алдуулж байсан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Хураангуй тайлбар: 
 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, хандив, дэмжлэг, байгаль хамгаалахтай 
холбогдон гарсан дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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 2705133 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  1,482,554.0 - 1,482,554.0 - 1,482,554.0 1,482,554.0 1,482,554.0 -  

1.1 Татвар, хураамж 1,482,554.0 - 1,482,554.0 - 1,482,554.0 1,482,554.0 1,482,554.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  183.0  183.0  183.0 183.0 183.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр    -   - - -  

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  1,482,371.0  1,482,371.0  1,482,371.0 1,482,371.0 1,482,371.0 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, задлах, 
хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, 
идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл   

- 
  

- - - 
 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -  

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний урамшуулал  
  

- 
  

- - - 
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 2705133 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  - - - - - - - - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  - - - 410.5 410.5 410.5 410.5 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - - - - - - - -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
2.1.3  Бусад    

  
- 

  
- - - 

 
 2.2 Төлбөр  - - - 410.5 410.5 410.5 410.5 -  
2.2.1  Газрын төлбөр    - 148.0 148.0 148.0 148.0 - 3 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    - 262.5 262.5 262.5 262.5 - 4 
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дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 
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 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр     -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  
2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 

зөвшөөрлийн хураамж    
- 

  
- - - 

 
 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс    -   - - -  
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  60,000.0 - 60,000.0 - 60,000.0 60,000.0 60,000.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  
3.1.1 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    -   - - -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  60,000.0 - 60,000.0 - 60,000.0 60,000.0 60,000.0 - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  60,000.0 

 
60,000.0 

 
60,000.0 60,000.0 60,000.0 - 5 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  1,542,554.0 - 1,542,554.0 410.5 1,542,964.5 1,542,964.5 1,542,964.5 - 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -  
Цэвэр зөрүү -  
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Товч танилцуулга 
 
“ОНТРЭ” ХХК Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг Херуга ордод алт олборлолтын лиценз эзэмшдэг. 
Тус компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Газрын төлбөр 
Аль, аль нь анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирүүлсэнээр 
тохируулагдлаа. 
 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
Аль, аль нь анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирүүлсэнээр 
тохируулагдлаа. 
 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
Аль, аль нь анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирүүлсэнээр 
тохируулагдлаа. Энэ хандив нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд , Баян-Овоо суманд өгсөн хандив байна. 
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 19-нд 
илгээж, хариуг 10 дугаар сарын 24-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 
21-нд явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, 
орон нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  - 572,128.7 (572,128.7) 1,178,435.6 606,306.9 1,178,435.6 1,178,435.6 - 

 

1.1 Татвар, хураамж - 572,128.7 (572,128.7) 1,136,258.8 564,130.1 1,136,258.8 1,136,258.8 -  

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  
 

10,900.0 (10,900.0) 13,875.0 2,975.0 13,875.0 13,875.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар    -   - - -  

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
 

555,172.1 (555,172.1) 594,916.4 39,744.3 594,916.4 594,916.4 - 2 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар    -   - - -  

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр   

3,185.0 (3,185.0) 4,436.4 1,251.4 4,436.4 4,436.4 - 3 

1.1.7  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр   

165.4 (165.4) 
 

(165.4) - - - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл  2,706.2 (2,706.2) 523,031.0 520,324.8 523,031.0 523,031.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр    -   - - -  
1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр    -   - - -  

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    -   - - -  
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1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  - - - 800.0 800.0 800.0 800.0 - 

 
1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    -   - - -  

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 800.0 800.0 800.0 800.0 - 6 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - 41,376.8 41,376.8 41,376.8 41,376.8 -  
1.6.1  Торгууль    - 41,376.8 41,376.8 41,376.8 41,376.8 - 7 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  - 27,434.4 (27,434.4) 29,341.5 1,907.1 29,341.5 29,341.5 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - 13,967.0 (13,967.0) 15,874.1 1,907.1 15,874.1 15,874.1 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар   6,973.3 (6,973.3) 10,497.6 3,524.3 10,497.6 10,497.6 - 8 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар   6,993.7 (6,993.7) 5,376.5 (1,617.2) 5,376.5 5,376.5 - 9 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - 9,904.0 (9,904.0) 9,904.0 - 9,904.0 9,904.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
 

9,904.0 (9,904.0) 9,904.0 
 

9,904.0 9,904.0 - 10 
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2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - 3,563.4 (3,563.4) 3,563.4 - 3,563.4 3,563.4 - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж   3,563.4 (3,563.4) 3,563.4  3,563.4 3,563.4 - 11 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс    -   - - -  
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 1,500.0 (1,500.0) - (1,500.0) - - - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 1,500.0 (1,500.0) - (1,500.0) - - -  
3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   1,500.0 (1,500.0) 
 

(1,500.0) - - - 12 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  - 601,063.1 (601,063.1) 1,207,777.1 606,714.0 1,207,777.1 1,207,777.1 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Товч танилцуулга 
“Очир төв” ХХК нь Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын нутаг Тасганы овооны карьер уурхайд хайрга олборлолтын 
үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Тус компани нь Орхон аймгийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсан нь  нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирж тохируулагдсан 
ба компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа дутуу илэрхийлснийг  зг болон компаниас ирсэн дүнд үндэслэн 
тохируулсан. 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсныг нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж  ирсэнээр 
тохируулагдсан ба компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа дутуу илэрхийлснийг  зг болон компаниас ирсэн 
дүнд үндэслэн тохируулсан. 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсныг нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирүүлсэнээр 
тохируулагдсан ба компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа дутуу илэрхийлснийг  зг болон компаниас ирсэн 
дүнд үндэслэн тохируулсан. 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
АМГ-аас дахин тодруулсан боловч энэ дүн АМГазраас ирээгүй тул хасч, тохирууллаа. 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба тус компани нь Орхон аймаг болон Улаанбаатар хотод ажиллаж байгаа 
ажиллагсдын харъяалалын дагуу нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлдөг бөгөөд санаачлагын албанд өгсөн 
тайландаа зөвхөн олборлолтын хэсгийн ажиллагсдын шимтгэлийг тусгаж тайлагнасан байна.  
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
ЗГ болон компани аль, аль нь анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж 
ирүлсэнээр тохирууллаа. 
Торгууль 
2009 оны татварын албаны шалгалтын актаар тавигдсан НӨАТ-ын торгуулийг 2010 онд Эрдэнэт хотын 
захирагчийн албанаас авах гэрээт ажлын авлагаас хоорондын тооцоогоор суутгуулж барагдуулсаныг аль, аль нь 
анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирүүлснээр тохирууллаа. 
Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 
ЗГ анхны  тайландаа тусгаагүй байсныг нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирүүлсэнээр 
тохируулагдсан ба компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа дутуу илэрхийлснийг  зг болон компаниас ирсэн 
дүнд үндэслэн тохируулсан. 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсныг нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж  ирүүлсэнээр 
тохируулагдсан ба компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа илүү илэрхийлснийг  зг болон компаниас ирсэн 
дүнд үндэслэн тохируулсан. 
Газрын төлбөр 
Орхон аймагт төлсөн төлбөрөөр анхны зөрүү үүссэн байна. Орхон аймгийн ЗДТГ-т хандахад уг төлбөрийг хүлээн 
авсан нь нотлогдож тохируулагдлаа. 
Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 
ЗГ анхны  тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. Энэ 
хураамж нь ЧДүүргийн татварын хэлтэст төлөгдсөн байна. 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив,  дэмжлэг 
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
Энэ хандив нь хувь хүн ном хэвлэхэд өгсөн хандив учраас компани талаас хасч, тохирууллаа. 
Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 18-нд 
илгээж, хариуг 11 дүгээр сарын 13-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан 
авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд 
явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон 
нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-99 "Петро матад" ХХК 

№ 

2867095  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээг

үй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  308,130.0 338,120.9 (29,990.9) 12,708.7 (17,282.2) 320,838.7 320,838.7 -  

1.1 Татвар, хураамж 135,558.0 105,124.6 30,433.4 - 30,433.4 135,558.0 135,558.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  3,571.0 3,259.1 311.9 
 

311.9 3,571.0 3,571.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  376.0 1,350.3 (974.3) 
 

(974.3) 376.0 376.0 - 2 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  1,010.0  1,010.0  1,010.0 1,010.0 1,010.0 - 3 
1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 

төлбөр    
- 

  
- - - 

 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр    -   - - -  

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад 
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 

130,601.0 100,515.2 30,085.8 
 

30,085.8 130,601.0 130,601.0 - 4 

 1.2 Төлбөр            
172,024.0     220,070.4  

             
(48,046.4) 

            
2,140.8  

     
(45,905.6) 

      
174,164.8  

       
174,164.8                          -     

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр      
                            

-       
                     

-   
                      

-                            -     

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр               
70,756.0       118,802.4  

               
(48,046.4) 

             
2,140.8  

       
(45,905.6) 

          
72,896.8  

           
72,896.8                           -   

5 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал      

                            
-       

            
-   

                      
-                            -   

  

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал      

                            
-       

                     
-   

                      
-                            -   

  

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  

             
39,482.0         39,482.0  

                            
-       

          
39,482.0  

           
39,482.0                           -   
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2867095  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
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Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээг

үй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

             
55,206.0         55,206.0  

                            
-       

          
55,206.0  

           
55,206.0                           -   

  

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл      

                            
-       

                     
-   

                      
-                            -   

  

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  

               
6,580.0           6,580.0  

                            
-       

            
6,580.0  

             
6,580.0                           -   

  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр      
        

-       
                     

-   
                      

-                            -     

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж                    

548.0        12,925.9  
             

(12,377.9) 
          

10,567.9  
       

(1,810.0) 
         

11,115.9  
          

11,115.9                          -   
  

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж                     
548.0  

            953.4                      
(405.4) 

              
(405.4) 

               
548.0  

                
548.0  

                         -   6 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

              367.5  
                    

(367.5) 
                

307.5  
              

(60.0) 
               

307.5  
         

307.5  
                         -   7 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

           6,351.4                   
(6,351.4) 

             
6,363.4  

                
12.0  

            
6,363.4  

             
6,363.4  

                         -   7 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж             5,253.6  
                 

(5,253.6) 
             

3,897.0  
         

(1,356.6) 
            

3,897.0  
             

3,897.0  
                         -   7 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль    -   - - -  
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  266.0 1,514.1 (1,248.1) 1,248.1 - 1,514.1 1,514.1 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  266.0 266.2 (0.2) 0.2 - 266.2 266.2 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  266.0 266.2 (0.2) 0.2  266.2 266.2 -  
2.1.3  Бусад    

  
- 

  
- - - 

 
 2.2 Төлбөр  - 1,067.6 (1,067.6) 997.6 (70.0) 997.6 997.6 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  

 
275.0 (275.0) 205.0 (70.0) 205.0 205.0 - 8 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
 

792.6 (792.6) 792.6 
 

792.6 792.6 - 9 
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 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр     -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  
2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 

зөвшөөрлийн хураамж    
- 

  
- - - 

 
 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - 30.3 (30.3) 100.3 70.0 100.3 100.3 -  
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

 
30.3 (30.3) 100.3 70.0 100.3 100.3 - 10 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  
  

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - 150.0 (150.0) 150.0 - 150.0 150.0 - 
 

2.5.1  Торгууль  
 

150.0 (150.0) 150.0 
 

150.0 150.0 - 11 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  24,650.0 62,189.7 (37,539.7) 13,383.0 (24,156.7) 38,033.0 38,033.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  23,900.0 23,900.0 - - - 23,900.0 23,900.0 -  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

23,900.0 23,900.0 - 
  

23,900.0 23,900.0 - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  750.0 38,289.7 (37,539.7) 13,383.0 (24,156.7) 14,133.0 14,133.0 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  750.0 20,750.0 (20,000.0)  (20,000.0) 750.0 750.0 - 12 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

8,039.8 (8,039.8) 
 

(8,039.8) - - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 8,039.8 8,039.8 8,039.8 8,039.8 - 12 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

9,499.9 (9,499.9) 5,343.2 (4,156.7) 5,343.2 5,343.2 - 12 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  333,046.0 401,824.7 (68,778.7) 27,339.8 (41,438.9) 360,385.8 360,385.8 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс 
их -  
Цэвэр зөрүү - 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-99. “Петро матад” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 
Petro Matad Limited (LON:MATD) компани нь Лондонгийн хөрөнгийн биржийн AIM board дээр бүртгэлтэй, Дорнод аймгийн Матад 
сум, Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан суманд газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулдаг компани юм. Нийт 71 мянган км 
квадрат нутгийг хамарсан IV, V, XX талбайд хайгуулын лиценз эзэмшдэг. Тус компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 
татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн 
тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Компани банкны хүүгийн орлогоос суутгасан татвар дутуу тайлагнаснаас анхны зөрүү үүссэнийг компанийн ирүүлсэн мэдээллээр 
нотлогдож тохируулагдлаа. 
Гаалийн албан татвар 
Компаниийн хувийн тээвэр жуучийн компаниар үйлчлуулсэн дүн орсон байна. 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд өгсөн тайландаа орхигдуулж тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа дутуу тусгасан нь дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр нотлогдож 
тохируулагдлаа. 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгаж, компани санаачлагын албанд 2008, 2009, 2011 онуудын төлбөрийг оруулж тусгасныг нэгтгэл 
тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
Компанийн хувийн тээвэр жуучийн компаниар үйлчлүүлсэн дүн орсон байна. 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирүүлсэнээр тохирууллаа. Мөн 
компаний төрийн бус байгууллагад төлсөн дүнг хасч, тохирууллаа. Мөн компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа 2008, 
2009, 2010 оны дүнгүүд оруулж тусгасан байна. 
Газрын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба орон нутагт төлсөн газрын гэрчилгээний үнийг компани  оруулж тайлагнасныг  хасч, нэгтгэл 
тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
Дорнод аймгийн Матад сум, Усны газарт төлсөн төлбөрөөр анхны зөрүү үүссэн ба тус газруудад албан бичиг хүргүүлэхэд уг 
төлбөрийг хүлээж авсан нь нотлогдож тохируулагдлаа. 
Орон нутагт төлсөн тэмдэгтийн хураамж 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба компанийн төлсөн газрын гэрчилгээний үнийг нэмж, нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа.   
Торгууль 
ЗГ анхны  тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирүүлсэнээр тохирууллаа. 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Яам агентлагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
Компани  ажилчдын амралтын газарт “Монгеофизик” ХХК-аар худаг ухуулснаа хандив хэсэгт тайлагнасныг хасч, тохирууллаа. 
Үлдсэн хандив нь ГТГ-т өгсөн хандив байна. 
Сум дүүрэгт өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
Аль, аль нь анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. Энэ 
хандив нь Дорнод аймгийн Матад сумын ард иргэдэд шүлхийн үеэр үзүүлсэн хандив дэмжлэг байна. 
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
ЗГ анхны  тайландаа нэгтгээгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа Компанийн засаглалын төв төрийн бус байгууллагад өгсөн хандив тусгасан учир 
хасч, тохирууллаа. 
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 21-нд илгээж, хариуг 11 
дүгээр сарын 09-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн 
талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох 
зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-100. “Петро чайна дачин тамсаг” ХХК                   

№ 

2075385 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  40,243,931.0 38,745,405.0 1,498,526.0 305,901.2 1,804,427.2 40,549,832.2 40,549,832.2 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 1,423,307.0 123,616.4 1,299,690.6 - 1,299,690.6 1,423,307.0 1,423,307.0 - 

 1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   
 

438.9 (438.9) 
 

(438.9) - - - 1 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                102,370.0 

 
102,370.0 

 
102,370.0 102,370.0 102,370.0 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  213,968.0 
 

213,968.0 
 

213,968.0 213,968.0 213,968.0 - 3 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   840,310.0 
 

840,310.0 
 

840,310.0 840,310.0 840,310.0 - 4 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   22,782.0 

 
22,782.0 

 
22,782.0 22,782.0 22,782.0 - 5 

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                  

- 
  

- - - 
 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

243,877.0 123,177.5 120,699.5 
 

120,699.5 243,877.0 243,877.0 - 6 

 1.2 Төлбөр  488,813.0 372,850.7 115,962.3 292,611.7 408,574.0 781,424.7 781,424.7 - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  488,813.0 61,436.0 427,377.0 (18,803.0) 408,574.0 470,010.0 470,010.0 - 7 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин   

311,414.7 (311,414.7) 311,414.7 
 

311,414.7 311,414.7 - 8 
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№ 

2075385 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
  1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс, хураамж  111,789.0 8,861.9 102,927.1 13,039.5 115,966.6 124,828.5 124,828.5 - 
 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  111,789.0 6,972.0 104,817.0 9,208.2 114,025.2 120,997.2 120,997.2 - 9 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

1,889.9 (1,889.9) 
 

(1,889.9) - - - 10 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж    

- 3,831.3 3,831.3 3,831.3 3,831.3 - 10 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  

  
- 

  
- - - 

 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого 38,220,022.0 38,220,022.0 - - - 38,220,022.0 38,220,022.0 - 

 
1.5.1 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого  

38,220,022.0 38,220,022.0 - 
  

38,220,022.0 38,220,022.0 - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
  1.6 Бусад  - 20,054.0 (20,054.0) 250.0 (19,804.0) 250.0 250.0 - 
 1.6.1  Торгууль  

 
20,054.0 (20,054.0) 250.0 (19,804.0) 250.0 250.0 - 11 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  5,557.0 40,394.7 (34,837.7) 31,076.2 (3,761.5) 36,633.2 36,633.2 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  5,557.0 9,095.3 (3,538.3) - (3,538.3) 5,557.0 5,557.0 - 

 2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  5,170.0 5,170.0 - 
  

5,170.0 5,170.0 - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  387.0 3,925.3 (3,538.3) 

 
(3,538.3) 387.0 387.0 - 12 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
  2.2 Төлбөр  - 31,299.4 (31,299.4) 31,076.2 (223.2) 31,076.2 31,076.2 - 
 2.2.1  Газрын төлбөр  

 
428.7 (428.7) 205.5 (223.2) 205.5 205.5 - 13 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
 

30,870.7 (30,870.7) 30,870.7 
 

30,870.7 30,870.7 - 14 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 
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Д-100. “Петро чайна дачин тамсаг” ХХК                   

№ 

2075385 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
  2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

  3. Бусад төлбөр ба зардал  146,300.0 292,125.4 (145,825.4) 53,380.0 (92,445.4) 199,680.0 199,680.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  100,000.0 100,000.0 - - - 100,000.0 100,000.0 - 
 

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

100,000.0 100,000.0 - 
  

100,000.0 100,000.0 - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  46,300.0 192,125.4 (145,825.4) 53,380.0 (92,445.4) 99,680.0 99,680.0 - 
 3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  3,000.0 6,000.0 (3,000.0) 

 
(3,000.0) 3,000.0 3,000.0 - 15 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  9,700.0 25,000.0 (15,300.0) 25,000.0 9,700.0 34,700.0 34,700.0 - 15 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  33,600.0 141,455.8 (107,855.8) 8,380.0 (99,475.8) 41,980.0 41,980.0 - 15 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

13,680.0 (13,680.0) 
 

(13,680.0) - - - 15 
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

5,989.6 (5,989.6) 20,000.0 14,010.4 20,000.0 20,000.0 - 15 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  40,395,788.0 39,077,925.1 1,317,862.9 390,357.4 1,708,220.3 40,786,145.4 40,786,145.4 - 
 

           ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
        

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 
 

- 
       

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их      - 
         Цэвэр зөрүү                                                                               

 
- 
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Д-100. “Петро чайна дачин тамсаг” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Петро чайна дачин тамсаг” ХХК нь Хятадын “Дачин Ойл Филüдс Лимитед” компанийн охин компани бөгөөд 
Дорнод аймгийн Тамсагын сав газарт хайгуулын үйл ажиллагаа ãîëëîí явуулж байна. 
Компани Нийслэлийн татварын газарт бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү          
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ өмнөх тайланд тусгасан дүнгээ 
тусгаагүй учраас тус компанийн нягтлан бодогч анхны тайландаа андуурч тусгасан тул хасч, тохируулсан. 

 
2. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа төлсөн дүнгээ огт тусгаагүй байна. Тус дүнг нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгасан хэдий ч гаалийн албан татвар, НӨАТ, гаалийн 
үйлчилгээний хөлсийг салгаж ирүүлээгүй учраас ГЕГ-ын мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.  
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа төлсөн дүнгээ огт тусгаагүй байна. Тус дүнг нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгасан хэдий ч гаалийн албан татварын дүнгээс НӨАТ-ын дүнг 
салгаж ирүүлээгүй учраас ГЕГ-ын мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.  
 

4. Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð  
Компани анхны тайландаа төлсөн дүнгээ огт тусгаагүй байна. Тус дүнг нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгасан хэдий ч гаалийн албан татварын дүнгээс уг татварын дүнг 
салгаж ирүүлээгүй учраас ГЕГ-ын мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.  
 

5. Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàр 
Компани анхны тайландаа төлсөн дүнгээ огт тусгаагүй байна. Тус дүнг нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгасан хэдий ч гаалийн албан татварын дүнгээс уг татварын дүнг 
салгаж ирүүлээгүй учраас ГЕГ-ын мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.  
 

6. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани анхны тайландаа түр гэрээгээр ажиллуулсан 150 ажилчны НДШ-ийг дутуу тусгасан байна. 
 

7. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 
ЗГ анхны тайландаа буцаасан төлбөрөө оруулж тусгасан байна. Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгасан байна. 
 

8. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ГТГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж 
ирсэнээр тохируулсан. 
 

9. Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 
ЗГ, компани аль аль нь анхны тайландаа дутуу тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн. 
 

10. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
ЗГ, компани аль аль нь анхны тайландаа дутуу тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн. 
 

11. Торгууль /Орон нутаг/ 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй, компани илүү тусгасан нь 2 талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр 
нотлогдсон. 
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12. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  

Компани дэлгэрэнгүй мэдээллээ ирүүлээгүй учраас ҮТЕГ-ын мэдээлэлд үндэслэн тохируулгыг хийсэн. 
 

13. Газрын төлбөр  
Компани анхны тайландаа илүү тусгасан байна. ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн төлбөрийг 
нэгтгээгүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Дорнод аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулсан. 
 

14. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа Дорнод аймгийн Матад суманд төлсөн төлбөрийг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад тус аймгийн Матад сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

15. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн дэмжлэг  
Яам, агентлагт өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани анхны тайландаа илүү тусгасан байна. Уг хандив нь ГТГ-т өгсөн хандив байна. ЗГ-ын анхны тайланд 
хандивын дүн тусгагдаж ирсэн. 
 
Аймагт өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Тус компаниас Дорнод аймгийн ЗДТГ-т гар, хөл амны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор өгсөн 9,700.0 
мянган төгрөгийн хандивыг ЗГ анхны тайландаа тусгасан байна. Харин Дорнод аймгийн ЗДТГ-т зуданд өгсөн 
хандив, Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-т гар, хөл амны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор өгсөн хандив, 
дэмжлэгийг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад тус аймгуудын ЗДТГ-т албан бичиг 
илгээж, ирүүлсэн хариу мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
Суманд өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компаниас нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн мэдээлэлд үндэслэн Дорнод аймгийн Матад, Эрдэнэцагаан 
сумдын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох мэдээллийг авч, тохируулсан.  
Бусад байгууллагад өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компаниас нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн мэдээлэлд үндэслэн Дорнод аймгийн АТГ, Цагдаагийн 
хэлтэс, Цахилгаан түгээх сүлжээ зэрэг албан байгууллагуудад албан бичиг илгээж, холбогдох мэдээллийг 
авч, тохируулсан.  

 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 20-íä хүргэсэн 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 01-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
бидний хүссэн мэдээллийг олон удаа шаардуулж, дахин хандаж мэдээлэл тодруулахад хойрго хандаж, цаг хугацаа 
алдуулж байсан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
 
Хураангуй тайлбар: 
 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, хандив, дэмжлэг, байгаль хамгаалахтай 
холбогдон гарсан дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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Д-101. “Пибоди винсвэй ресорсез” ХХК                   

№ 

5170672 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  1,306,456.0 22,904.0 1,283,552.1 (83,239.0) 1,200,313.1 1,223,217.0 1,223,217.0 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 1,215,425.0 22,904.0 1,192,521.1 - 1,192,521.1 1,215,425.0 1,215,425.0 - 

 
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   32,629.0 

 
32,629.0 

 
32,629.0 32,629.0 32,629.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                1,046.0 
 

1,046.0 
 

1,046.0 1,046.0 1,046.0 - 2 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  2,197.0 6,121.6 (3,924.6) 

 
(3,924.6) 2,197.0 2,197.0 - 3 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 

нэмэлт төлбөр  
2,042.0 2,021.9 20.1 

 
20.1 2,042.0 2,042.0 - 

 
1.1.7 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                844,630.0 240.2 844,389.9 

 
844,389.9 844,630.0 844,630.0 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

332,881.0 14,520.4 318,360.6 
 

318,360.6 332,881.0 332,881.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  10,370.0 - 10,370.0 (2,594.0) 7,776.0 7,776.0 7,776.0 - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  10,370.0 
 

10,370.0 (2,594.0) 7,776.0 7,776.0 7,776.0 
 

6 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
  

- 
  

- - - 
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№ 

5170672 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
  1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс, хураамж  14.0 - 14.0 2.0 16.0 16.0 16.0 - 
 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  14.0 
 

14.0 
 

14.0 14.0 14.0 - 
 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 2.0 2.0 2.0 2.0 - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
  1.6 Бусад  80,647.0 - 80,647.0 (80,647.0) - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  80,647.0 
 

80,647.0 (80,647.0) 
 

- - - 7 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  9,619.0 560.0 9,059.0 15.8 9,074.8 9,634.8 9,634.8 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  9,059.0 - 9,059.0 15.8 9,074.8 9,074.8 9,074.8 - 

 2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

9,059.0 
 

9,059.0 15.8 9,074.8 9,074.8 9,074.8 - 8 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
  2.2 Төлбөр  560.0 560.0 - - - 560.0 560.0 - 
 2.2.1  Газрын төлбөр  560.0 560.0 - 

  
560.0 560.0 - 

 2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
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Д-101. “Пибоди винсвэй ресорсез” ХХК                   

№ 

5170672 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 7,784.9 (7,784.9) 36,356.2 30,971.3 36,356.2 38,756.2 (2,400.0) 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - 24,400.0 26,800.0 24,400.0 26,800.0 (2,400.0) 
 

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн    

- 24,400.0 26,800.0 24,400.0 26,800.0 (2,400.0) 9 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 7,784.9 (7,784.9) 11,956.2 4,171.3 11,956.2 11,956.2 - 
 3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 8,090.0 8,090.0 8,090.0 8,090.0 - 10 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

7,784.9 (7,784.9) 3,866.2 (3,918.7) 3,866.2 3,866.2 - 10 
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  1,316,075.0 31,248.8 1,284,826.2 (46,867.1) 1,240,359.2 1,269,208.0 1,271,608.0 (2,400.0) 
 

           ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
        

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 
 

- 
       

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 
                 

(2,400.0) 
         Цэвэр зөрүү                                                                               

 
(2,400.0) 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-101. “Пибоди винсвэй ресорсез” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Пибоди винсвэй ресорсез” ХХК нь 100% Монголын эзэмшлийн компани бөгөөд Өмнөговь аймагт нүүрсний орд 
газар эзэмшин нүүрс олборлох ¿éë àæèëëàãàà явуулäàã. 
Компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү        
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн үед дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн. 

2. Гаалийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн үед дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн. 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа илүү тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн үед дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ зөв дүнг 
тусгаж өгсөн. 

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  
Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн үед дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн. 

5. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани анхны тайландаа төлөөгүй үлдэгдлээ тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн үед дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
нэмж тусгаж өгсөн. 

6. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 
Компани анхны тайландаа буцааж авсан төлбөрөөр илүү тусгасан тул хасч, тохируулсан. 

7. Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа иргэдээс суутгасан татварын дүнг андуурч тусгасан байна. 

8. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  
Компани нь анхны тайландаа огт тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн үед гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ нэмж тусгаж ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

9. Áàéãàëü õàìãààëàõ çàðäëûí 50 õóâèéã òóñãàé äàíñàíä òºâëºð¿¿ëñэí áàéäàë  
ЗГ “Х” лицензтэй холбогдон гарсан нөхөн сэргээлтийн зардлыг нэгтгэдэггүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. 
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Дорноговь аймгийн Алтанширээ, Иххэт, Өмнөговь 
аймгийн Баян-Овоо, Хүрмэн, Цогтцэций, Ноён, Баяндалай, Манлай, Номгон, Ханхонгор, Гурвантэс зэрэг 
сумд, Сүхбаатар, Өвөрхангай, Увс, Төв, Говьсүмбэр зэрэг аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох 
хариу мэдээлэл авч, зохих тохируулгыг хийсэн. Харин Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын ЗДТГ-аас 
2,400.0 мянган төгрөгийн зардал манай сумын байгаль орчныг хамгаалах санд төвлөрөөгүй байна гэм хариу 
өгсөн тул зөрүү шийдвэрлэгдсэнгүй. 

10. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн дэмжлэг  
Суманд өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компаниас нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь, Дорноговь, Өвөрхангай, 
Булган зэрэг аймгийн сумдын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох мэдээлэл авсанаар зөрүүг 
тохируулсан.  

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 20-íä 
хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 04-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад бидний хүссэн мэдээллийг цаг алдалгүй гаргаж өгч, ажилласан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын ЗДТГ-аас байгаль орчныг хамгаалах сангийн дансанд 2,400.0 мянган 
төгрөг төвлөрөөгүй байна гэсэн хариу ирүүлсэн ба харин компани нь төлсөн байдлаа нотолж анхан шатны 
баримтаа хувилж өгсөн. Уг дүнг нотлох мэдээллүүд нь зөрүүтэй байгаа учраас шийдвэрлэж чадсангүй. 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
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Д-102. “Сансарын геологи хайгуул” ХХК 
   

№ 

5036933 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  - 950,398.1 (950,398.1) 944,594.2 (5,803.9) 944,594.2 944,594.2 - 

 
1.1 Татвар, хураамж - 3,276.5 (3,276.5) 3,276.5 - 3,276.5 3,276.5 - 

 
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - - 
 1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                  

- 
  

- - - 
 

1.1.8 
 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, 
ашиглалтын дараа газар нөхөн сэргээх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, 
худалдах, угсрах, байрлуулах, түрээслэх, 
үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, 
тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, 
идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон 
бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  

3,276.5 (3,276.5) 3,276.5 
 

3,276.5 3,276.5 - 
 

 1.2 Төлбөр  - 946,999.5 (946,999.5) 940,999.5 (6,000.0) 940,999.5 940,999.5 -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - -   

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð    

- 
  

- - -   

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал   

290,714.0 (290,714.0) 290,714.0 
 

290,714.0 290,714.0 - 1 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт 
эхэлсэний урамшуулал    

- 
  

- - -   

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал   

194,548.2 (194,548.2) 194,548.2 
 

194,548.2 194,548.2 - 2 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
 

186,234.0 (186,234.0) 180,234.0 (6,000.0) 180,234.0 180,234.0 - 3 
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№ 

5036933 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний 
шимтгэл    

- 
  

- - -   

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр   

275,503.3 (275,503.3) 275,503.3 
 

275,503.3 275,503.3 - 4 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - -   
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - 122.1 (122.1) 122.1 - 122.1 122.1 -   

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
  

- 
  

- - -   

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - -   

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

122.1 (122.1) 122.1 
 

122.1 122.1 -   

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж    

- 
  

- - -   

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -   

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - -   

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн 
газарт ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти                               -                              -                         -                          -      
 1.6 Бусад  - - - 196.1 196.1 196.1 196.1 - 

 1.6.1  Торгууль  
  

- 196.1 196.1 196.1 196.1 - 5 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  - 56,117.7 (56,117.7) 56,117.7 - 56,117.7 56,117.7 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - - - - - - - - 

 2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар    

- 
  

- - - 
 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
  2.2 Төлбөр  - 56,117.7 (56,117.7) 56,117.7 - 56,117.7 56,117.7 - 
 2.2.1  Газрын төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.3 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5 
 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг   

56,117.7 (56,117.7) 56,117.7 
 

56,117.7 56,117.7 - 6 
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№ 

5036933 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
  2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 2,942.7 (2,942.7) 2,492.7 (450.0) 2,492.7 2,492.7 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 
3.1.1 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 2,942.7 (2,942.7) 2,492.7 (450.0) 2,492.7 2,492.7 - 
 3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

 
2,942.7 (2,942.7) 2,492.7 (450.0) 2,492.7 2,492.7 - 7 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  - 1,009,458.5 (1,009,458.5) 1,003,204.6 (6,253.9) 1,003,204.6 1,003,204.6 - 
 

           ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
        

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                        - 
        

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 
         Цэвэр зөрүү                                                                                                      -          
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Д-102. “Сансарын геологи хайгуул” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Сансарын геологи хайгуул” ХХК нь 100% Монголын эзэмшлийн компани бөгөөд Дорноговь аймгийн Чойбалсан 
суманд газрын тосны хайгуулын ¿éë àæèëëàãàà явуулäàã. 
Компани нь нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү         
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны урамшуулал 
ЗГ анхны тайлангийн нэгтгэлд нэгтгээгүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад ГТГ-т хандаж холбогдох 
мэдээлэл авсаны дагуу зохих тохируулгыг хийсэн. 

 
2. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал 

ЗГ анхны тайлангийн нэгтгэлд нэгтгээгүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад ГТГ-т хандаж холбогдох 
мэдээлэл авсаны дагуу зохих тохируулгыг хийсэн. 
 

3. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин 
ЗГ анхны тайлангийн нэгтгэлд нэгтгээгүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад ГТГ-т хандаж холбогдох 
мэдээлэл авсаны дагуу зохих тохируулгыг хийсэн. 
Компани талд хийгдсэн тохируулга нь валютын ханшийн зөрүү байна. 
 

4. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр  
ЗГ анхны тайлангийн нэгтгэлд нэгтгээгүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад ГТГ-т хандаж холбогдох 
мэдээлэл авсаны дагуу зохих тохируулгыг хийсэн. 
 

5. Торгууль 
ЗГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа огт тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 2 талаас гаргаж 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. Уг дүн нь татварын хяналт шалгалтаар тавигдсан 
торгууль байна. 
 

6. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг /Орон нутаг/ 
ЗГ анхны тайландаа орон нутагт өгсөн төлбөрийг нэгтгээгүйгээс зөрүү үүссэн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад компаниас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Төв, Дундговь, Дорноговь зэрэг 
аймгуудын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох мэдээллийг авч, тохируулгыг хийсэн.  
 

7. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн дэмжлэг  
Яам, агентлагт өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
ЗГ анхны тайландаа тус компаниас ГТГ-т өгсөн хандивын дүнг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
ГТГ-т албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä 
хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад бидний хүссэн мэдээллийг цаг алдалгүй гаргаж өгч, ажилласан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, хандив, дэмжлэг, байгаль хамгаалахтай 
холбогдон гарсан дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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№ 

5084555 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн дүнгээс 

(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  6,782,962.0 13,727,175.6 (6,944,213.6) 6,531,215.9 (412,997.7) 13,314,177.9 13,314,177.9 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 6,690,697.0 10,687,496.5 (3,996,799.5) 3,401,674.7 (595,124.8) 10,092,371.7 10,092,371.7 - 

 
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   

 
2,595,114.9 (2,595,114.9) 1,981,761.5 (613,353.4) 1,981,761.5 1,981,761.5 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
 

167,662.0 (167,662.0) 182,921.5 15,259.5 182,921.5 182,921.5 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  2,969.0 352,690.0 (349,721.0) 352,690.0 2,969.1 355,659.0 355,659.0 - 3 

1.1.4 
 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí 
òàòâàð     

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр 
болон нэмэлт төлбөр  3,764,363.0 4,648,664.7 (884,301.7) 884,301.7 

 
4,648,664.7 4,648,664.7 - 4 

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí 
òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                

1,314,802.0 1,314,802.0 - 
  

1,314,802.0 1,314,802.0 - 
 

1.1.8 
 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг 
булах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, 
ашиглалтын дараа газар нөхөн сэргээх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, 
худалдах, угсрах, байрлуулах, түрээслэх, 
үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, задлах, 
хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа 
эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын 
нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын 
шимтгэл 

1,608,563.0 1,608,563.0 - 
  

1,608,563.0 1,608,563.0 - 
 

 1.2 Төлбөр  62,972.0 62,289.8 682.2 (699.2) (17.0) 62,272.8 62,272.8 - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí 
íºõºí òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

62,972.0 62,289.8 682.2 (699.2) (17.0) 62,272.8 62,272.8 - 5 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд 
гарын үсэг зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт 
эхэлсэний урамшуулал    

- 
  

- - - 
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5084555 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн дүнгээс 
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Тохируулгын 

дараах 
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 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний 
шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - 2,972,069.3 (2,972,069.3) 3,154,213.4 182,144.1 3,154,213.4 3,154,213.4 - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  

 
2,924,312.0 (2,924,312.0) 3,115,683.0 191,371.0 3,115,683.0 3,115,683.0 - 6 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

20,551.6 (20,551.6) 2,781.8 (17,769.8) 2,781.8 2,781.8 - 7 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

26,575.1 (26,575.1) 35,049.3 8,474.2 35,049.3 35,049.3 - 7 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж   

630.6 (630.6) 699.3 68.7 699.3 699.3 - 7 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн 
газарт ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2 Үүнээс рояльти 
  

- 
  

- - - 
  1.6 Бусад  29,293.0 5,320.0 23,973.0 (23,973.0) - 5,320.0 5,320.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  29,293.0 5,320.0 23,973.0 (23,973.0) 
 

5,320.0 5,320.0 - 8 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  615,259.0 1,050,458.6 (435,199.6) (425,032.6) (859,992.2) 190,226.4 190,466.4 (240.0) 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  564,208.0 955,214.6 (391,006.6) (463,103.2) (854,109.8) 101,104.8 101,104.8 - 

 2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  97,673.0 97,673.0 - 
  

97,673.0 97,673.0 - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  

3,397.0 3,429.2 (32.2) 34.8 2.6 3,431.8 3,431.8 - 9 

2.1.3  Áóñàä  463,138.0 854,112.4 (390,974.4) (463,138.0) (854,112.4) - - - 10 
 2.2 Төлбөр  51,051.0 85,881.6 (34,830.6) 28,948.2 (5,882.4) 79,999.2 79,999.2 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  49,611.0 49,661.4 (50.4) 

 
(50.4) 49,611.0 49,611.0 - 11 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  1,440.0 2,535.1 (1,095.1) 1,095.1 
 

2,535.1 2,535.1 - 12 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр   

27,853.2 (27,853.2) 27,853.2 
 

27,853.2 27,853.2 - 13 

2.2.5 
 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð   

5,832.0 (5,832.0) 
 

(5,832.0) - - - 14 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
  

- 
  

- - - 
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дэмжлэг  

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - 9,122.3 (9,122.3) 9,122.3 - 9,122.3 9,122.3 - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

 
1,606.3 (1,606.3) 1,606.3 

 
1,606.3 1,606.3 - 15 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

7,516.0 (7,516.0) 7,516.0 
 

7,516.0 7,516.0 - 15 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
  2.5 Бусад  - 240.0 (240.0) - - - 240.0 (240.0) 
 2.5.1  Торгууль  

 
240.0 (240.0) 

  
- 240.0 (240.0) 16 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  328,102.0 417,561.5 (89,459.5) 78,306.1 (11,153.4) 406,408.1 406,408.1 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  111,500.0 161,500.0 (50,000.0) - (50,000.0) 111,500.0 111,500.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  111,500.0 161,500.0 (50,000.0) 

 
(50,000.0) 111,500.0 111,500.0 - 17 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  216,602.0 256,061.5 (39,459.5) 78,306.1 38,846.6 294,908.1 294,908.1 - 
 3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 500.0 500.0 500.0 500.0 - 18 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

12,489.0 (12,489.0) 111,235.4 98,746.4 111,235.4 111,235.4 - 18 
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  34,971.0 33,120.0 1,851.0 (34,971.0) (33,120.0) - - - 

 3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

4,970.7 (4,970.7) 
 

(4,970.7) - - - 
 3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  150,405.0 94,000.0 56,405.0 (139,405.0) (83,000.0) 11,000.0 11,000.0 - 18 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  31,226.0 108,781.8 (77,555.8) 37,560.6 (39,995.2) 68,786.6 68,786.6 - 18 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

2,700.0 (2,700.0) 98,415.4 95,715.4 98,415.4 98,415.4 - 18 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 4,970.7 4,970.7 4,970.7 4,970.7 - 18 

   Нийт дүн  7,726,323.0 15,195,195.6 (7,468,872.6) 6,184,489.3 (1,284,143.3) 13,910,812.3 13,911,052.3 (240.0) 
 

           ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
        ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс 

их 
        

 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их            
          
(240.0) 

         Цэвэр зөрүү                                                                                                                                              
 

(240.0) 
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Д-103. “Саус гоби сэндс” ХХК 

Товч танилцуулга 
“Саус гоби сэндс” ХХК нь Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутаг дэвсгэрт нүүрс олборлох үйл ажиллагаа 
явуулдаг. 
Тус компани нь Үндэсний Татварын Ерөнхий Газарт харъяалагддаг.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү        
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
1. Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð 

Компани 12 сарын 31-нд төлсөн дүнг оруулж тусгасан байна. Оны эцэст төлсөн дүн нь төрийн сангийн 
дансанд он дамжиж ордог учраас компани талаас хасч тохируулав. 

 
2. Ãààëèéí àëáàí òàòâàð   

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн.  
Компани анхны тайландаа дутуу тусгаснаа нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн тул компани талд нэмж тохируулсан. 
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
ЗГ анхны тайландаа гаальд төлсөн НӨАТ-ыг тусгаагүй байна. Компани нь 3 сарын 16-нд төлсөн дүнг дутуу 
тусгаснаа нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн. 
 

4. Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр  
ЗГ анхны тайландаа өөр татварын илүү төлөлтөөс суутган тооцсон дүнг тусгаагүй байна.  
 

5. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
ЗГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа үйлчилгээний хөлсийг оруулж тусгасан байна.  
 

6. Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн. 
Компани анхны тайландаа дутуу тусгаснаа дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэн.  

 
7. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс  

ЗГ анхны тайландаа хураамж болон үйлчилгээний хөлсийг огт тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
компаниас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Замын цагдаагийн газар, ГИХАЭГ, ХХҮГ-т албан 
бичиг илгээж, холбогдох хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 
Мөн компани анхны тайландаа Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрлэлийн танхим (МҮХАҮТ)-д төлсөн 
үйлчилгээний хөлсийг оруулж тусгасан байна.  
 

8. Торгууль  
ЗГ анхны тайландаа ус, рашаан ашигласны төлбөр, түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр зэргийг “Торгууль бусад” гэсэн ангиллаар давхардуулж тусгасан байна. Компанийн анхны тайландаа 
тусгаж ирүүлсэн дүн нь МХЕГ-ын торгууль байна. 

9. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  
ЗГ анхны тайландаа Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст төлсөн дүнг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтсээс ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

10. Бусад албан татвар  
ЗГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа ХХОАТ-ыг тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэлд 
хамрагдаагүй санхүүгийн урсгал учраас хасч, тохируулсан. 
 

11. Газрын төлбөр  
Компани анхны тайландаа илүү тусгаснаа нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээллээрээ нотолсон тул хасч, тохируулсан. 
 

12. Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөрийн дүнг нэгтгээгүй байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад Дундговь, Өмнөговь зэрэг аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
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13. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  

ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад ҮТЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэн 
байна. 
 

14. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð /Орон нутаг/  
Компани анхны тайландаа ХХҮГ (улсын төсөв)-т төлсөн дүнгээ давхардуулж тусгасан тул хасч, тохируулсан. 
 

15. Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлсийг тусгаагүй байна. 
нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн 
Үл хөдлөх эдл хөрөнгийн бүртгэлийн газар,Татварын хэлтэс, Шивээхүрэнгийн гаалийн хороо зэрэгт 
байгууллагад албан бичиг илгээж, холбогдох мэдээлэл авч, тохируулсан. 
 

16. Торгууль /Орон нутаг/ 
Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Өмнөговь аймгийн Цагдаагийн газар төлсөн торгууль гэж ирүүлсэний 
дагуу тус байгууллагад албан бичиг илгээсэн боловч Цагдаагийн газраас манай байгууллагын дансанд ийм 
торгууль ороогүй байна гэсэн хариу ирүүлсэн. Дахин компанид хандаж анхан шатны баримтыг хувилж 
авахад аймгийн Татварын хэлтэст төлсөн дүн байсан учраас уг байгууллагаас тодруулахад тухайн 
компанийн нэрээр төлөгдсөн дүн байхгүй байна гэсэн хариу өгсөн тул зөрүү шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн 
байна. 
 

17. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 
Компани анхны тайландаа өмнөх жилд төлсөн дүнг дараа жилийн төлбөрт суутган тооцсон дүнгээ оруулж 
тусгасан байна. 
 

18. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн дэмжлэг  
Яам, агентлагт өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Сүхбаатар дүүргийн 
НДХ, ШУТИС-ийн Уул уурхайн хүрээлэн зэрэг байгууллагад албан бичиг илгээж, холбогдох хариу мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулсан. 
 
Аймагт өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
ЗГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа хандивын төрөл зүйлийг буруу илэрхийлсэн байна. Ийм 
учраас 2 талаас хасч, тохируулсан. 
 
Суманд өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ нь анхны тайланд тус компаниас хүлээн авсан хандивын дүнг нэгтгүүлсэн байна. 
Энэ нь Өмнөговь аймгийн Гурвантэс, Баяндалай, Номгон, Ноён, Баян-Овоо, Сэврээ зэрэг сумдад өгсөн 
мөнгөн ба мөнгөн бус хандив, дэмжлэг байна.  
 
Бусад байгууллагад өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Өмнөговь аймгийн МХГ, Прокурорын газар, Гурвантэс сумын хүүхдийн цэцэрлэг зэрэг байгууллагаас 
ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 21-íä 
хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад бидний хүссэн мэдээллийг цаг алдалгүй гаргаж өгч, ажилласан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд орон нутгийн төсөвт төлсөн торгууль нь тодорхой бус байсан учраас 240.0 мянган 
төгрөгийн зөрүүг шийдвэрлэж чадсангүй. 
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Д-104. “Сентеррагоулд монголиа” ХХК                   

№ 

2108291 Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
 ЗГ-ын байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн дүнгээс 

(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  690,615.0 679,069.8 11,545.2 (49,113.4) (37,568.2) 641,501.6 641,501.6 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 675,901.0 655,278.6 20,622.4 (51,689.4) (31,067.0) 624,211.6 624,211.6 - 

 1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   190,699.0 190,699.0 - 
  

190,699.0 190,699.0 - 
 1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                

 
3,083.3 (3,083.3) 943.2 (2,140.1) 943.2 943.2 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                251,120.0 226,811.7 24,308.3 (52,632.6) (28,324.3) 198,487.4 198,487.4 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 234,082.0 234,684.5 (602.5) 

 
(602.5) 234,082.0 234,082.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  5,214.0 5,184.0 30.0 (30.0) - 5,184.0 5,184.0 - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  

5,214.0 5,184.0 30.0 (30.0) 
 

5,184.0 5,184.0 - 4 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт 
эхэлсэний урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
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№ 

2108291 Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
 ЗГ-ын байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн дүнгээс 

(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний 
шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - 18,607.2 (18,607.2) 12,106.0 (6,501.2) 12,106.0 12,106.0 - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  

  
- 

  
- - - 

 
1.3.2 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

3.4 (3.4) 
 

(3.4) - - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

18,573.8 (18,573.8) 12,076.0 (6,497.8) 12,076.0 12,076.0 - 5 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж   

30.0 (30.0) 30.0 
 

30.0 30.0 - 5 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  9,500.0 - 9,500.0 (9,500.0) - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  9,500.0 
 

9,500.0 (9,500.0) 
 

- - - 6 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  24,468.0 30,673.3 (6,205.3) 5,024.0 (1,181.3) 29,492.0 29,492.0 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  748.0 627.0 121.0 (121.0) - 627.0 627.0 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
2.1.2 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  748.0 627.0 121.0 (121.0) 

 
627.0 627.0 - 7 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  23,720.0 28,656.0 (4,936.0) 5,145.0 209.0 28,865.0 28,865.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  23,720.0 28,656.0 (4,936.0) 4,920.0 (16.0) 28,640.0 28,640.0 - 8 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 225.0 225.0 225.0 225.0 - 9 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
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№ 

2108291 Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
 ЗГ-ын байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн дүнгээс 

(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - 505.0 (505.0) - (505.0) - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс   
505.0 (505.0) 

 
(505.0) - - - 10 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - 885.3 (885.3) - (885.3) - - - 

 
2.5.1  Торгууль  

 
885.3 (885.3) 

 
(885.3) - - - 11 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 26,676.0 (26,676.0) 25,380.0 (1,296.0) 25,380.0 25,380.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 1,725.0 (1,725.0) 1,725.0 - 1,725.0 1,725.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн   

1,725.0 (1,725.0) 1,725.0 
 

1,725.0 1,725.0 - 12 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 24,951.0 (24,951.0) 23,655.0 (1,296.0) 23,655.0 23,655.0 - 
 3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

 
4,000.0 (4,000.0) 4,000.0 

 
4,000.0 4,000.0 - 13 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

 
2,000.0 (2,000.0) 16,955.0 14,955.0 16,955.0 16,955.0 - 13 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

 
17,375.0 (17,375.0) 2,700.0 (14,675.0) 2,700.0 2,700.0 - 13 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

1,576.0 (1,576.0) 
 

(1,576.0) - - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  715,083.0 736,419.1 (21,336.1) (18,709.4) (40,045.5) 696,373.6 696,373.6 - 
 

          ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
        

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их                        - 
        

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 
        Цэвэр зөрүү                                                                                                     - 
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Д-104. “Сентеррагоулд монголиа” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Сентерра гоулд” ХХК нь Сэлэнгэ аймгийн Ерөө, Хүдэр сум мөн Төв аймгийн Борнуур суманд алтны хайгуулын 
тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг. 
Тус компани нь ҮТЕГ-т бүртгэлтэй.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү      Засгийн 
газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн 
тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор 
харуулав.  

1. Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 
Компани анхны тайландаа хувийн тэвээр зуучийн компанид төлсөн дүнг оруулж тусгасан байна. 

 
2. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð                                   ЗГ-ын 

болон компанийн анхны зөрүү нь валютын ханшийн зөрүү байна. 
 

3. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  
Компани анхны тайландаа оны эцсийн төлөөгүй үлдэгдлийг оруулж тусгасан байна. 
 

4. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
ЗГ анхны тайландаа үйлчилгээний хөлсийг оруулж тусгасан тул хасч, тохируулсан. 
 

5. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс  
ЗГ анхны тайландаа хураамж болон үйлчилгээний хөлсийг огт тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
компаниас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн АМГ, ХХҮГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох 
хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 
Компани анхны тайландаа мянган төгрөг, төгрөгөөр хольж тусгасан байна.  
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамжийг ЗГ анхны тайландаа төлбөрийн дүнд 
оруулж тусгасан байна. 

 
6. Торгууль  

ЗГ анхны тайландаа иргэдээс суутгасан татварын дүнг “Торгууль бусад” гэсэн ангиллаар тусгасан байна. Уг 
дүн нь торгууль биш учраас хасч, тохируулсан. 

 
7. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  

Компанийн худалдан борлуулсан тээврийн хэрэгслийн татварыг худалдан авсан тал тухайн компанийн нэр 
дээр төлсөн байгаа тул ЗГ талаас хасч, тохируулсан. 

 
8. Газрын төлбөр  

ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөрийг тусгаагүй байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад Төв аймгийн ЗДТГ-аас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулсан. 

 
9. Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөрийн дүнг нэгтгээгүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 
10. Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, үйлчилгээний хөлс 

Компани анхны тайландаа илүү тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаж өгөөгүй тул хасч, тохируулсан. 
 

11. Торгууль /Орон нутаг/ 
Компани анхны тайландаа илүү тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаж өгөөгүй тул хасч, тохируулсан. 
 

12. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 
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Компаниийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Дорнод, Төв, Говьсүмбэр, Сэлэнгэ, Сүхбаатар зэрэг аймгуудын 
ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох мэдээллийг авч, тохируулсан. 
 

13. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн дэмжлэг  
Яам, агентлагт өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Нэгтгэл тайлангийн явцад компаниас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Дорнод аймгийн ХЦ-
ийн 0306-р ангийн удирдлагад албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, тохируулсан.  
 
Аймагт өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Дорнод, Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 
Суманд өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Дорнод аймгийн Баян-Уул, Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр, Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан, Түвшинширээ зэрэг сумдын 
ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 
Бусад байгууллагад өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани анхны тайландаа хандивын төрөл зүйлийг андуурч тусгасан байна. 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 21-íä хүргэсэн 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 04-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
бидний хүссэн мэдээллийг цаг алдалгүй гаргаж өгч, ажилласан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, хандив, дэмжлэг, байгаль хамгаалахтай 
холбогдон гарсан дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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Д-105. "Таац мөрөн" ХХК 

№ 

 5113075 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  307,360.0 303,048.3 4,311.7 (14,108.5) (9,796.8) 293,251.5 293,251.5 (0.0) 

 

1.1 Татвар, хураамж 307,360.0 303,048.3 4,311.7 (14,195.9) (9,884.2) 293,164.1 293,164.1 (0.0) 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  27,134.3 26,951.5 182.8 
 

182.8 27,134.3 27,134.3 (0.0) 1 
1.1.2  Гаалийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  
1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 

төлбөр  
65,348.7 50,268.2 15,080.5 (14,195.9) 884.6 51,152.8 51,152.8 (0.0) 2 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр   10,951.6 (10,951.6)  (10,951.6) - (0.0) 0.0 3 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  214,877.0 214,877.0 - 
  

214,877.0 214,877.0 - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад 
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл   

- 
  

- - - 
 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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№ 

 5113075 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - - - - - -  

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж    -   - - -  

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    -   - - -  

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - 87.4 87.4 87.4 87.4 - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 87.4 87.4 87.4 87.4 - 4 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  11,589.8 24,048.7 (12,458.9) 12,458.8 - 24,048.6 24,048.7 (0.0) 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  11,589.8 - 11,589.8 (11,589.8) - - - - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  1,039.1  1,039.1 (1,039.1)  - - -  
2.1.3  Бусад    10,550.7  10,550.7 (10,550.7)  - - - 5 

 2.2 Төлбөр  - 24,048.7 (24,048.7) 24,048.6 - 24,048.6 24,048.7 (0.0) 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
 

6,960.8 (6,960.8) 6,960.8 
 

6,960.8 6,960.8 - 6 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
 

17,087.9 (17,087.9) 17,087.8 
 

17,087.8 17,087.9 (0.0) 7 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
  

- 
  

- - - 
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 5113075 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

төлбөр  

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 100.0 (100.0) 100.0 - 100.0 100.0 -  

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 100.0 (100.0) 100.0 - 100.0 100.0 - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   100.0 (100.0) 100.0 

 
100.0 100.0 - 8 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  318,949.8 327,197.0 (8,247.2) (1,549.7) (9,796.8) 317,400.1 317,400.2 - 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс 
их -  
Цэвэр зөрүү - 
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Д-105. “Таац мөрөн” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 
“Таац мөрөн” ХХК нь өөрийн нэр дээр эзэмшдэг лицензгүй бөгөөд Хүдэр-Эрдэнэ компаний лиценз дээр Төв 
аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг Нарангийн уурхайд алт олборлолтын үйл ажиллагаа явуулдаг. 
Тус компани нь нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
 
 Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасныг ТЕГ-с ирсэн дүнд үндэслэн тохируулав. 
 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
ЗГ анхны тайландаа илүү комдани дутуу тусгасныг ТЕГ-с ирсэн дүнд үндэслэн тохируулав 
 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Тус компани нь лиценз эзэмшдэггүй ба Хүдэр-Эрдэнэ ХХК-ний лиценз дээр үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд 2010 
онд Хүдэр-Эрдэнэ ХХК-ний өмнөөс төлсөн төлбөрөө тайлагнасныг хасч, тохирууллаа. 
 
Торгууль 
ЗГ, компани аль, аль нь анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад ТЕГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. 
 
Бусад албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа ХХОАТ-ыг тусгасан байна. 
 
Газрын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохируулагдлаа. 
 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохируулагдлаа. 
 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
Материалагийн түвшингийн хэмжээнд байсан тул тохирууллаа. 
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг компанид 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 
20-íä èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр  
èð¿¿ëñýí áàéíà. Компаний ирүүлсэн мэдээлэл санаачлагын албанд өгсөн тайлантай адил байсан учир ЗГ-с дүнд 
үндэслэн тохирууллаа. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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№ 

2016656 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  58,352,616.0 49,224,364.3 9,128,251.7 (7,875,111.6

) 1,253,140.1 50,477,504.4 50,477,504.4 - 
 

1.1 Татвар, хураамж 49,805,892.0 49,224,364.3 581,527.7 1,040.0 582,567.7 49,806,932.0 49,806,932.0 - 
 

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   22,026,461.0 22,026,461.0 - 
  

22,026,461.0 22,026,461.0 - 
 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                75,469.0 6,118.7 69,350.3 
 

69,350.3 75,469.0 75,469.0 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  9,658,485.0 9,500,000.0 158,485.0 
 

158,485.0 9,658,485.0 9,658,485.0 - 2 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  17,687,164.0 17,455,000.0 232,164.0 

 
232,164.0 17,687,164.0 17,687,164.0 - 3 

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                 

1,026.9 (1,026.9) 1,040.0 13.1 1,040.0 1,040.0 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 358,313.0 235,757.7 122,555.3 

 
122,555.3 358,313.0 358,313.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
  

- 
  

- - - 
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№ 

2016656 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  614,853.0 - 614,853.0 - 614,853.0 614,853.0 614,853.0 - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  614,853.0 

 
614,853.0 

 
614,853.0 614,853.0 614,853.0 - 6 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого   

- 
  

- - - 
 

1.5.2 Үүнээс рояльти 
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  7,931,871.0 - 7,931,871.0 (7,876,151.6
) 55,719.4 55,719.4 55,719.4 - 

 
1.6.1  Торгууль  7,931,871.0 

 
7,931,871.0 (7,876,151.6) 55,719.4 55,719.4 55,719.4 - 7 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  60,552.0 7,933,167.0 (7,872,615.0) 14,772,615.0 6,900,000.0 14,833,167.0 14,833,167.0 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  8,402.0 8,402.0 - - - 8,402.0 8,402.0 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  5,000.0 5,000.0 - 

  
5,000.0 5,000.0 - 

 
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 

татвар  
3,402.0 3,402.0 - 

  
3,402.0 3,402.0 - 

 
2.1.3  Áóñàä  

  
- 

  
- - - 

  2.2 Төлбөр  52,150.0 52,150.0 - - - 52,150.0 52,150.0 - 
 2.2.1  Газрын төлбөр  49,000.0 49,000.0 - 

  
49,000.0 49,000.0 - 

 2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  3,150.0 3,150.0 - 
  

3,150.0 3,150.0 - 
 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
  

- 
  

- - - 
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№ 

2016656 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

зөвшөөрлийн хураамж  
 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс    
- 

  
- - - 

 
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - 7,872,615.0 (7,872,615.0) 14,772,615.0 6,900,000.0 14,772,615.0 14,772,615.0 - 

 
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

 
7,872,615.0 (7,872,615.0) 14,772,615.0 6,900,000.0 14,772,615.0 14,772,615.0 - 8 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  46,944.0 54,114.0 (7,170.0) 2,170.0 (5,000.0) 49,114.0 49,114.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  34,114.0 34,114.0 - - - 34,114.0 34,114.0 - 

 
3.1.1 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  34,114.0 34,114.0 - 

  
34,114.0 34,114.0 - 

 
 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  12,830.0 20,000.0 (7,170.0) 2,170.0 (5,000.0) 15,000.0 15,000.0 - 

 3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

5,000.0 (5,000.0) 
 

(5,000.0) - - - 9 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

7,500.0 (7,500.0) 6,500.0 (1,000.0) 6,500.0 6,500.0 - 9 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  12,830.0 7,500.0 5,330.0 (5,330.0) 
 

7,500.0 7,500.0 - 9 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 9 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  58,460,112.0 57,211,645.3 1,248,466.7 6,899,673.4 8,148,140.1 65,359,785.4 65,359,785.4 - 
 

            
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 

        
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их - 

        Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын 
тайлагнасан дүнгээс их 

 
    - 

        
 

Цэвэр зөрүү                                                                               -         
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Д-106. “Таван толгой” ХК 

Товч танилцуулга 

“Тавантолгой” ХК-ийн 51 хувийг Өмнөговь аймаг, 49 хувийг нь өөр бусад хувьцаа эзэмшигчид эзэмшдэг орон нутгийн 
өмчит хувьцаат компани юм.  
Тус компани Өмнөговь аймгийн Цогт-Цэций суманд нүүрс олборлодог. 2004 оноос эхлэн гадаадад нүүрсээ экспортолж 
эхэлсэн Тус компани нь Өмнөговь аймгийг нүүрсээр хангаад зогсохгүй зэргэлдээх Дундговь, Дорноговь аймгийн 
сумдуудыг нүүрсээр хангаж байна. Өмнөговь аймгийн төсвийн 70-80 гаруй хувийг бүрдүүлдэг. 
Тус компани нь ҮТЕГ-т бүртгэлтэй. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү          Засгийн 
газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн 
тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор 
харуулав.  
1. Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 

Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн үед дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн. 
2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа импортын бараанд төлсөн НӨАТ-ыг оруулж тусгаагүй байна. 
3. Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр  

Компани тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж 
тусгаж өгсөн. 

4. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð      
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн үед гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн. 

5. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  
Компани анхны тайландаа өмнөх жилийн өглөгийн дүнг тайлант жилд төлсөн боловч тусгаагүй байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн тул нэмж, тохируулсан. 

6. Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн үед гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж 
өгсөн. 

7. Торгууль  
ЗГ анхны тайландаа иргэдээс суутгасан татвар, ус, рашаан ашигласны төлбөр, түрээсийн орлого зэргийг “Торгууль 
бусад” гэсэн ангилалд оруулж давхардуулсан байна. Мөн ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн ногдол ашгийн 
дүнг торгууль мөрөнд андуурч нэтгэсэн байна.  
ҮТЕГ-аас 55,719.4 мянган төгрөгийн татварын хүү торгуулийн дүн ирсэн тул зохих тохируулгыг 2 талд хийсэн. 

8. Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн ногдол ашгийн дүнг дутуу тусгасан байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох мэдээллийг авсанаар ЗГ талд 
нэмж, тохируулсан.  

9. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн дэмжлэг  
Яам, агентлагт өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани анхны тайландаа андуурч тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлээгүй учраас дахин компанид хандаж тодруулахад андуурсан гэсэн хариу өгсөн тул 
хасч, тохируулсан. 
Аймагт өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ нь анхны нэгтгэлд хандивын дүнг тусгаж өгсөн боловч ангиллыг андуурч тусгасан байна. 
Суманд өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ нь анхны нэгтгэлд хандивын дүнг тусгаж өгсөн боловч ангиллыг андуурч тусгасан байна. 
Бусад байгууллагад өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ нь анхны нэгтгэлд хандивын дүнг тусгаж өгсөн боловч ангиллыг андуурч тусгасан байна. 
Уг хандив нь аймгийн АТГ-т өгсөн хандив байна. 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 21-íä хүргэсэн áà 
компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад бидний 
хүссэн мэдээллийг цаг алдалгүй гаргаж өгч, ажилласан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн 
байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу 
утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр 
ажилласан.  
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, хандив, дэмжлэг, байгаль хамгаалахтай холбогдон 
гарсан дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-107. “Тефис майнинг” ХХК                     

№ 

2807459 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  935,330.0 957,260.4 (21,930.4) 42,038.3 20,107.9 977,368.3 977,368.3 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 935,291.0 957,260.4 (21,969.4) 22,052.1 82.7 957,343.1 957,343.1 - 

 1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   117,085.0 117,085.0 - 
  

117,085.0 117,085.0 - 
 1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                190.0 190.0 - 

  
190.0 190.0 - 

 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  400.0 400.0 - 

  
400.0 400.0 - 

 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

689,811.0 711,780.4 (21,969.4) 22,052.1 82.7 711,863.1 711,863.1 - 1 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 127,805.0 127,805.0 - 

  
127,805.0 127,805.0 - 

 
 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 

 
1.2.1 

 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
  

- 
  

- - - 
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№ 

2807459 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
  1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс, хураамж  39.0 - 39.0 19,986.2 20,025.2 20,025.2 20,025.2 - 
 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  39.0 
 

39.0 
 

39.0 39.0 39.0 - 
 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 19,986.2 19,986.2 19,986.2 19,986.2 - 2 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти                               -                             -                        -                          -      
 1.6 Бусад  - - - - - - - - 

 
1.6.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  - 4,720.0 (4,720.0) 5,889.0 1,169.0 5,889.0 5,889.0 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - - - - - - - - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
2.1.2 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
  2.2 Төлбөр  - 4,720.0 (4,720.0) 5,889.0 1,169.0 5,889.0 5,889.0 - 
 2.2.1  Газрын төлбөр  

  
- 1,269.0 1,269.0 1,269.0 1,269.0 - 3 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
 

4,720.0 (4,720.0) 4,620.0 (100.0) 4,620.0 4,620.0 - 4 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 
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№ 

2807459 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
  2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 18,247.5 (18,247.5) 16,947.5 - 16,947.5 18,247.5 (1,300.0) 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 13,700.0 (13,700.0) 12,400.0 - 12,400.0 13,700.0 (1,300.0) 

 
3.1.1 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   

13,700.0 (13,700.0) 12,400.0 
 

12,400.0 13,700.0 (1,300.0) 5 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 4,547.5 (4,547.5) 4,547.5 - 4,547.5 4,547.5 - 
 3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

4,547.5 (4,547.5) 4,547.5 
 

4,547.5 4,547.5 - 6 
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  935,330.0 980,227.9 (44,897.9) 64,874.8 21,276.9 1,000,204.8 1,001,504.8 (1,300.0) 
 

           ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
        

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 
         

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их (1,300.0) 
         Цэвэр зөрүү                                                                               

 
(1,300.0) 
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Д-107. “Тефис майнинг” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Тефис майнинг” ХХК нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдсан Монгол-Бразилийн хамтарсан 
компани бөгөөд алтны ордын хайгуулын ажил эрхэлдэг. 
Компани нь нийслэлийн татварын газарт бүртгэлтэй.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү        
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  
ЗГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн байна. 
 

2. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-аас дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн. 
Компани мөн адил анхны тайландаа тусгаагүй байсан. АМГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн компанид 
дахин хандаж мэдээлэл авсан боловч зөрүү үүссэн. Уг зөрүү валютын ханшаас үүссэн байна. 
 

3. Газрын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөрийг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
Хэнтий аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

4. Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөрийг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
Хэнтий, Говь-Алтай зэрэг аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
Компани анхны тайландаа 100.0 мянган төгрөг андуурч тусгасан байна.  
 

5. Áàéãàëü õàìãààëàõ çàðäëûí 50 õóâèéã òóñãàé äàíñàíä òºâëºð¿¿ëñэí áàéäàë  
ЗГ “Х” лицензтэй холбогдон гарсан нөхөн сэргээлтийн зардлыг нэгтгэдэггүйгээс анхны зөрүү үүссэн байна. 
Компани нь анхны тайландаа Хэнтий, Булган, Хөвсгөл, Дорноговь, Говь-Алтай, Ховд, Сэлэнгэ, Увс зэрэг сум 
орон нутгийн Байгаль орчны санд төвлөрүүлсэн зардлын дүнг дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ирүүлсэн. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад Говь-Алтай аймгийн Төгрөг, Тонхил, Дорноговь аймгийн Айраг, Увс аймгийн 
Тариалан зэрэг сумдын ЗДТГ нь тус компаниас төвлөрүүлсэн хөрөнгө байхгүй байна гэсэн хариу ирүүлсэн 
учраас 1,300 мянган төгрөгийн зөрүү үүсээд байна. Уг зөрүүг шийдвэрлэхээр компани руу дахин хандахад 
орон нутагт төвлөрүүлсэн зардлын анхан шатны баримтыг ирүүлсэн. Хоёр талын мэдээлэл зөрүүтэй байгаа 
учраас аль нэгэн талын мэдээлэлд үндэслэн зөрүүг шимйдвэрлэх боломжгүйд хүрлээ.  
 

6. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн дэмжлэг  
Суманд өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Нэгтгэл тайлангийн явцад Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын сургуулиас ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä хүргэсэн 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
бидний хүссэн мэдээллийг цаг алдалгүй гаргаж өгч, ажилласан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн дүн болох 1,300 мянган 
төгрөгийн зөрүү шийдвэрлэгдээгүй үлдсэн. Учир нь 2 талаас ирүүлсэн мэдээлэл зөрүүтэй байна. 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Д-108. "Ти Ар Ай Эм Эм" 

№ 

 5075602 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгы

н дараах 
шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  93,414.0 - 93,414.0 4,301.8 97,715.8 97,715.8 97,715.8 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 93,414.0 - 93,414.0 - 93,414.0 93,414.0 93,414.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  5.0 
 

5.0 
 

5.0 5.0 5.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар    -   - - -  

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  63,060.0  63,060.0  63,060.0 63,060.0 63,060.0 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9  Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, задлах, 
хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, 
идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 30,349.0  30,349.0  30,349.0 30,349.0 30,349.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр    -   - - -  
1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний урамшуулал    -   - - -  
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№ 

 5075602 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгы

н дараах 
шийдвэрлэг
дээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  - - - 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж    -   - - -  

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 - 4 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - 301.8 301.8 301.8 301.8 - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 301.8 301.8 301.8 301.8 - 5 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  16,425.8 - 16,425.8 (16,425.8) - - - - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  16,425.8 - 16,425.8 (16,425.8) - - - - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар    -   - - -  
2.1.3  Бусад    16,425.8  16,425.8 (16,425.8)  - - - 6 

 2.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
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2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс    -   - - -  
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - -  

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 

Аймаг, нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 

Бусад байгууллагад өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  109,839.8 - 109,839.8 (12,124.0) 97,715.8 97,715.8 97,715.8 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Д-108. “Ти Ар Ай Эм Эм” ХХК 
 
Товч танилцуулга  
“Ти Ар Ай Эм Эм” ХХК Баянхонгор аймгийн Баянговь суманд хайгуулын үйл ажиллагаа явуулдаг компани. Ьус 
компани нь нийслэлтийн Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар  
Компани санаачлагын албанд тайлангаа өгөөгүй ба ТЕХ-с ирсэн дүнд үндэслэн тохируулав. 
 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
АМГазарт төлсөн үйлчилгээний хөлсийг аль, аль  нь анхны тайландаа тусгаагүй ба  нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгагдаж ирүүлсэнээр  тохирууллаа. 
 
Торгууль 
ЗГ, компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. 
 
Бусад албан татвар 
ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа ХХОАТ-ыг тусгасан байна. 
 
Тодруулга: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 21-нд 
илгээж, хариуг 11 дүгээр сарын 17-нд авсан. Компани 2010 оны тайлангийн нэгтгэлийн ажлыг төдийлөн ач 
холбогдол өгч оролцоогүй ба олон дахин шаардсаны эцэст мэдээлэл авсан. 
 
 
Хураангуй тайлбар: 
 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-109. "Түмэн-Анд" ХХК 

№ 

2656523  Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  131,221.0 - 131,221.0 (21,119.0) 110,102.0 110,102.0 110,102.0 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 119,342.0 - 119,342.0 (24,000.2) 95,341.8 95,341.8 95,341.8 -  

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  3,562.0 
 

3,562.0 
 

3,562.0 3,562.0 3,562.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  24,205.0 
 

24,205.0 
 

24,205.0 24,205.0 24,205.0 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  74,830.0 
 

74,830.0 (24,000.2) 50,829.8 50,829.8 50,829.8 - 3 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар    -   - - -  

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  15,303.0  15,303.0  15,303.0 15,303.0 15,303.0 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 1,442.0  1,442.0  1,442.0 1,442.0 1,442.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  11,025.0 - 11,025.0 - 11,025.0 11,025.0 11,025.0 - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр  11,025.0  11,025.0  11,025.0 11,025.0 11,025.0 - 6 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний   -   - - -  
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Д-109. "Түмэн-Анд" ХХК 

№ 

2656523  Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

урамшуулал  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  64.0 - 64.0 2,881.2 2,945.2 2,945.2 2,945.2 - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  64.0  64.0  64.0 64.0 64.0 - 7 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 2,881.2 2,881.2 2,881.2 2,881.2 - 8 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  790.0 - 790.0 - 790.0 790.0 790.0 - 

 
1.6.1  Торгууль  790.0  790.0  790.0 790.0 790.0 - 9 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  325.0 - 325.0 2,721.5 3,046.5 3,046.5 3,046.5 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  135.0 - 135.0 2,721.5 2,856.5 2,856.5 2,856.5 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  135.0 

 
135.0 

 
135.0 135.0 135.0 - 10 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  
  

- 2,721.5 2,721.5 2,721.5 2,721.5 - 11 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  190.0 - 190.0 - 190.0 190.0 190.0 -  
2.2.1  Газрын төлбөр  190.0 

 
190.0 

 
190.0 190.0 190.0 - 12 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр    -   - - -  
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№ 

2656523  Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр     -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.3 Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 13 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 200.0 200.0 200.0 200.0 - 13 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  131,546.0 - 131,546.0 (17,197.5) 114,348.5 114,348.5 114,348.5 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс 
их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Д-109.  “Түмэн-Анд” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
“Түмэн-Анд” ХХК нь Өмнөговь аймгийн Дэлгэрхангай суманд ширээ уул нэртэй ордод ашиглалтын лицензтэй бөгөөд 2010 
онд олборлох үйл ажиллагаа явуулаагүй гэж мэдэгдсэн. Тус компани нь нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн татварын 
хэлтэст харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн 
тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар  
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
Гаалийн албан татвар  
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн. 
Мөн гаалийн албан татварыг давхардуулж тооцсоныг тохирууллаа. 
Ашигт малтмалын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн. 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр  
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн. 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн. 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн. 
Торгууль  
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн. 
Энэ торгууль нь Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст төлсөн хүүгийн торгууль байна. 
Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар  
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн. 
Автотээврийн  өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар/АТӨЯХАТ/  
Компани ЗГ аль аль нь  анхны тайландаа  АТӨЯХАТ-г тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад компанид дахин хандаж тохируулага 
хийлээ 
Газрын төлбөр  
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн.  
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Аймагт өгсөн мөнгөн дэмжлэг  
Хандивыг аль, аль нь анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж 
ирсэнээр тохируулагдлаа. Энэ хандив нь Дундговь аймгийн ЗДТГазрын аймаг тохижуулах санд өгсөн хандив байна. 
Суманд өгсөн мөнгөн бус хандив  
Анхны тайландаа аль, аль тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохируулагдлаа. Энэ хандив нь Дундговь аймгийн Дэлгэрхангай суманд өгсөн хандив байна. 
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг компанид 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 21-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дугаар сарын 04-ны өдөр шаардлагын хэмжээнд èð¿¿ëñýí áàéíà. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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№ 

 5070805 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулг
ын дараах 
шийдвэрлэ

гдээгүй 
зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  166,725.0 - 166,725.0 2,061.0 168,786.0 168,786.0 168,786.0 -  

1.1 Татвар, хураамж 166,725.0 - 166,725.0 1,361.0 168,086.0 168,086.0 168,086.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.2  Гаалийн албан татвар    -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  
1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар    -   - - -  
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  166,725.0  166,725.0 1,361.0 168,086.0 168,086.0 168,086.0 - 1 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, задлах, 
хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, 
идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл   -   - - -  

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    -   - - -  
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№ 

 5070805 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулг
ын дараах 
шийдвэрлэ

гдээгүй 
зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  - - - 700.0 700.0 700.0 700.0 -  

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж    -   - - -  

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    - 700.0 700.0 700.0 700.0 - 2 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  

 1.6 Бусад  - - - - - - - -  
1.6.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - - - - - - - - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар    -   - - -  
2.1.3  Бусад      -   - - -  
 2.2 Төлбөр  - - - - - - - - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр    -   - - -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 
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 5070805 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулг
ын дараах 
шийдвэрлэ

гдээгүй 
зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - -  

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  166,725.0 - 166,725.0 2,061.0 168,786.0 168,786.0 168,786.0 - 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -  
Цэвэр зөрүү -  
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Д-110 “Тундер клап” ХХК 
 
Товч танилцуулга  
 
“Тундер клап” ХХК нь Өмнөговь, Дундговь аймагт хайгуулын үйл ажиллагаа явуулдаг.Тус компани нь 
нийслэлийн Сонгино хайрхан дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр         
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
Анхны тайландаа аль, аль нь тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. 
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компанид  2011 оны 10 дугаар сарын 
27-нд илгээж, хариуг12 дугаар сарын 05-нд авсан. Компаний өөрийн орон тооны нягтлан бодогчгүй учир 
мэдээлэл авахад ихээхэн цаг алдсан. Компани  руу утсаар ярьж шаардаж ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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Д-111. “Тунсинь” ХХК                     

№ 

2867699 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  1,301,829.0 1,171,339.6 130,489.4 109,962.5 240,451.9 1,411,791.5 1,411,791.5 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 1,152,566.0 1,107,702.6 44,863.4 3,763.6 48,627.0 1,156,329.6 1,156,329.6 - 

 
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   141,044.0 144,807.6 (3,763.6) 3,763.6 

 
144,807.6 144,807.6 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                10,269.0 
 

10,269.0 
 

10,269.0 10,269.0 10,269.0 - 2 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  21,564.0 

 
21,564.0 

 
21,564.0 21,564.0 21,564.0 - 

 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 

нэмэлт төлбөр  
960,000.0 960,000.0 - 

  
960,000.0 960,000.0 - 

 
1.1.7 

 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                3,983.0 2,895.0 1,088.0 

 
1,088.0 3,983.0 3,983.0 - 3 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

15,706.0 
 

15,706.0 
 

15,706.0 15,706.0 15,706.0 - 4 

 1.2 Төлбөр  85,276.0 58,348.0 26,928.0 288.0 27,216.0 85,564.0 85,564.0 - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð  58,348.0 58,348.0 - 

  
58,348.0 58,348.0 - 

 
1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  26,928.0 

 
26,928.0 288.0 27,216.0 27,216.0 27,216.0 - 5 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
  

- 
  

- - - 
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Д-111. “Тунсинь” ХХК                     

№ 

2867699 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
  1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс, хураамж  63,987.0 5,289.0 58,698.0 (11,741.1) 46,956.9 52,245.9 52,245.9 - 
 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  63,987.0 5,289.0 58,698.0 (11,741.1) 46,956.9 52,245.9 52,245.9 - 6 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  

  
- 

  
- - - 

 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 

 
1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 

ногдох газрын тосны орлого    
- 

  
- - - 

 
1.5.2  Үүнээс рояльти                               -                             -                         -                          -      
 1.6 Бусад  - - - 117,652.0 117,652.0 117,652.0 117,652.0 - 

 1.6.1  Торгууль  
  

- 117,652.0 117,652.0 117,652.0 117,652.0 - 7 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  3,919.0 31,937.4 (28,018.4) 2,886.0 (25,132.4) 6,805.0 6,805.0 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  2,383.0 5,483.4 (3,100.4) - (3,100.4) 2,383.0 2,383.0 - 

 2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
 

2,700.0 (2,700.0) 
 

(2,700.0) - - - 
 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  2,383.0 2,783.4 (400.4) 

 
(400.4) 2,383.0 2,383.0 - 

 
2.1.3  Áóñàä  

  
- 

  
- - - 

  2.2 Төлбөр  1,536.0 26,454.0 (24,918.0) 2,886.0 (22,032.0) 4,422.0 4,422.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  1,536.0 3,072.0 (1,536.0) 1,536.0 
 

3,072.0 3,072.0 - 8 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
 

1,350.0 (1,350.0) 1,350.0 
 

1,350.0 1,350.0 - 9 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
 

22,032.0 (22,032.0) 
 

(22,032.0) - - - 10 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 
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Д-111. “Тунсинь” ХХК                     

№ 

2867699 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

  2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  15,000.0 20,190.0 (5,190.0) 4,190.0 (1,000.0) 19,190.0 19,190.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  15,000.0 15,000.0 - - - 15,000.0 15,000.0 - 

 
3.1.1 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  15,000.0 15,000.0 - 

  
15,000.0 15,000.0 - 

 
 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 5,190.0 (5,190.0) 4,190.0 (1,000.0) 4,190.0 4,190.0 - 

 3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 11 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

1,100.0 (1,100.0) 
 

(1,100.0) - - - 
 3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

4,090.0 (4,090.0) 2,000.0 (2,090.0) 2,000.0 2,000.0 - 11 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 1,190.0 1,190.0 1,190.0 1,190.0 - 11 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  1,320,748.0 1,223,467.0 97,281.0 117,038.5 214,319.5 1,437,786.5 1,437,786.5 - 
 

           ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
        

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 
 

- 
       

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их        - 
         Цэвэр зөрүү                                                                               

 
- 
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Д-111. “Тунсинь” ХХК 

Товч танилцуулга 
Тус компани нь Хэнтий аймгийн Дархан сумын нутагт олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа ба хувийн өмчит аж 
ахуй нэгж байгууллага юм.  
Хан Уул дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй.  
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү            Засгийн 
газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн 
тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

ЗГ анхны тайландаа өөр татварын илүү төлөлтөөс суутган тооцсон дүнгээр дутуу тусгасан байна. 
2. Гаалийн албан татвар 

Компаниас дэлгэрэнгүй мэдээлэл гаргаж өгөх боломжгүй, “Тунсинь” компани татан буугдаж хятад удирдлагууд нь 
нутаг буцсан, лиценз нь “Лутчулуун” компанид шилжсэн байна. Иймд 2010 оны санхүүгийн баримт материалыг 
мэдэх ажилтан байхгүй байсан учраас ГЕГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

3. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð      
Компани анхны тайландаа мянган төгрөгөөр бус ам.доллароор тусгасан байна. 

4. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компаниас дэлгэрэнгүй мэдээлэл гаргаж өгөх боломжгүй, “Тунсинь” компани татан буугдаж хятад удирдлагууд нь 
нутаг буцсан, лиценз нь “Лутчулуун” компанид шилжсэн байна. Иймд 2010 оны санхүүгийн баримт материалыг 
мэдэх ажилтан байхгүй байсан учраас НДЕГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

5. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 
Компаниас дэлгэрэнгүй мэдээлэл гаргаж өгөх боломжгүй, “Тунсинь” компани татан буугдаж хятад удирдлагууд нь 
нутаг буцсан, лиценз нь “Лутчулуун” компанид шилжсэн байна. Иймд 2010 оны санхүүгийн баримт материалыг 
мэдэх ажилтан байхгүй байсан учраас ХХҮГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

6. Ãàалийн үйлчилгээний хураамж 
ГЕГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

7. Торгууль 
ЗГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа торгуулийг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад МХЕГ-аас 
ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. МХЕГ-ын 062, 084 тоот актын дагуу төлсөн торгууль байна. 

8. Газрын төлбөр      
ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн дүнг дутуу тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Хэнтий аймгийн Бор-
Өндөр сумын татварын байгууллагаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

9. Ус, рашаан ашигласны төлбөр     
ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн дүнг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Хэнтий аймгийн Бор-
Өндөр сумын татварын байгууллагаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

10. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð /Орон нутаг/ 
Компани анхны тайландаа ХХҮГ-т төлсөн төлбөрийг андуурч тусгасан тул хасч, тохируулсан. 

11. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн дэмжлэг 
Компанийн мэдээлэлд үндэслэн Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтэст албан бичиг илгээж, холбогдох хариу 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. Энэ нь тус байгууллагын 45 жилийн ойн арга хэмжээнд зориулж өгсөн хандив 
байна. 
Сóìàíä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулгыг хийсэн. Уг хандив нь баяр 
наадмын үйл ажиллагааг санхүүжүүлсэн хандив байна. 
Бусад áàéãóóëàãàä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Хэнтий аймгийн Шүүхээс ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. Харин Хэнтий аймгийн Гал унтраах албанаас 
100,0 мянган төгрөгийн хандивын дүн тодорхойлогдож ирээгүй учраас компанийн мэдээлэлд, мөн материаллаг 
түвшингийн хэмжээнд байгаа учраас зохих тохируулгыг хийсэн. 

Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 21-íä хүргэсэн áà 
компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад бидний хүссэн 
мэдээллийг цаг алдалгүй гаргаж өгч, ажилласан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн 
байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу 
утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр 
ажилласан.  
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, хандив, дэмжлэг, байгаль хамгаалахтай холбогдон 
гарсан дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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Д-112. "Урт хошуу" ХХК 

№ 

5073642  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээг

үй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  142,857.0 - 142,857.0 8,239.1 151,096.1 151,096.1 151,096.1 -  

1.1 Татвар, хураамж 98,085.0 - 98,085.0 5,840.0 103,925.0 103,925.0 103,925.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  84,000.0 
 

84,000.0 
 

84,000.0 84,000.0 84,000.0 - 1 
1.1.2  Гаалийн албан татвар    -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  
1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

9,117.0 
 

9,117.0 5,840.0 14,957.0 14,957.0 14,957.0 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 4,968.0  4,968.0  4,968.0 4,968.0 4,968.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  44,772.0 - 44,772.0 357.6 45,129.6 45,129.6 45,129.6 - 
 

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  44,772.0 
 

44,772.0 357.6 45,129.6 45,129.6 45,129.6 - 4 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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№ 

5073642  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээг

үй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 2,041.5 2,041.5 2,041.5 2,041.5 -  

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж    -   - - -  

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    - 2,041.5 2,041.5 2,041.5 2,041.5 - 5 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль    -   - - -  
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  97.0 - 97.0 - 97.0 97.0 97.0 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  97.0 - 97.0 - 97.0 97.0 97.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  97.0 

 
97.0 

 
97.0 97.0 97.0 - 6 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - - - - - -  
2.2.1  Газрын төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр    -   - - -  
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компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээг

үй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр     -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - - 

 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - -  
3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 

Бусад байгууллагад өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
   Нийт дүн  142,954.0 - 142,954.0 8,239.1 151,193.1 151,193.1 151,193.1 - 

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага 
(-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс 
их -  
Цэвэр зөрүү - 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-112 “Урт хошуу” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
“Урт хошуу” ХХК нь Слэнгэ аймгийн Ерөө сумын Өлөнтийн хяр уурхайд алт олборлох үйл ажиллагаа явуулж 
байна. Тус компани нь нийслэлийн Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг.  
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар  
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Ашигт малтмалын болон ашиглалтын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн. ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. 
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
АМГазарт төлсөн үйлчилгээний хөлсийг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгагдаж ирж компанид дахин хандаж тохирууллаа. 
 
Автотээвэр өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг компани руу 2011 оны 10 дугаар сарын 
20-нд илгээж, хариуг 11дүгээр сарын 10-нд авсан.  Компани руу утсаар ярьж шаардаж  ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
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Д-113. "Уянган" ХХК 

№ 

2555468  Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  150,951.0 - 150,951.0 - 150,951.0 150,951.0 150,951.0 -  

1.1 Татвар, хураамж 148,121.0 - 148,121.0 - 148,121.0 148,121.0 148,121.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.2  Гаалийн албан татвар    -   - - -  

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар    -   - - -  

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    -   - - -  

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

10,378.0 
 

10,378.0 
 

10,378.0 10,378.0 10,378.0 - 1 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  131,670.0 
 

131,670.0 
 

131,670.0 131,670.0 131,670.0 - 2 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад 
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 

6,073.0 
 

6,073.0 
 

6,073.0 6,073.0 6,073.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -  

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
  

- 
  

- - - 
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Д-113. "Уянган" ХХК 

№ 

2555468  Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

урамшуулал  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - - - - - - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж    -   - - -  

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж    -   - - -  
 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  

 1.6 Бусад  2,830.0 - 2,830.0 - 2,830.0 2,830.0 2,830.0 -  
1.6.1  Торгууль  2,830.0 

 
2,830.0 

 
2,830.0 2,830.0 2,830.0 - 4 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  1,273.0 - 1,273.0 8,336.0 9,609.0 9,609.0 9,609.0 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  1,273.0 - 1,273.0 - 1,273.0 1,273.0 1,273.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  1,273.0 

 
1,273.0 

 
1,273.0 1,273.0 1,273.0 - 5 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - 8,336.0 8,336.0 8,336.0 8,336.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 8,336.0 8,336.0 8,336.0 8,336.0 - 6 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 
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№ 

2555468  Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр     -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  
2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 

зөвшөөрлийн хураамж    
- 

  
- - - 

 
 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  

  
- 

  
- - - 

 
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  23,909.0 - 23,909.0 - 23,909.0 23,909.0 23,909.0 -  

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  23,909.0 - 23,909.0 - 23,909.0 23,909.0 23,909.0 -  
3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 

Аймаг, нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  10,009.0 

 
10,009.0 

 
10,009.0 10,009.0 10,009.0 - 7 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  13,900.0  13,900.0  13,900.0 13,900.0 13,900.0 - 7 

3.2.7 Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
   Нийт дүн  176,133.0 - 176,133.0 8,336.0 184,469.0 184,469.0 184,469.0 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс 
их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-113 “Уян ган” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 “Уян ган” ХХК Төв аймгийн Заамар, Булганы Бүрэгхэнгай сумдад  алт олборлох үйл ажиллагаа явуулах лицензтэй 
бөгөөд  компани 2010 онд олборлох үйл ажиллагаа явуулаагүй гэж мэдэгдсэн.Тус компани нь нийслэлийн 
Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн. 
 
Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Торгууль  
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн. Энэ торгууль нь Сонгинохайрхан дүүрэгт төлсөн хүүгийн торгууль байна. 
 
Автотээвэрийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Газрын төлбөр  
Аль аль анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирүүлсэнээр 
тохируулагдлаа. 
 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Суманд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн. Төв аймгийн Заамар сумын ОНХСанд хандивласан байна. 
Суманд өгсөн мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн. Төв аймгийн Заамар сумын ЗДТГазарт УАЗ-469 автомашин хандивласан байна. 
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 19-нд 
илгээж, хариуг 11 дүгээр сарын 17-нд авсан. Компаний нягтлан бодогч гадаадад сурахаар явсан бөгөөд бусад 
албан тушаалтан нь уурхайн ажлаас бууж ирээгүй байсан нь мэдээлэл авахад цаг алдсан ч  тус компаний 
удирдлага уурхайгаас бууж ирсэн өдрөө албан бичгийн хариу өгсөн юм.  
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дугаар сарын 21-нд явуулж, хариуг 12 дүгээр сарын -нд 
авсан байна. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардаж ажилласан.  
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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№ 

2608758  Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  347,410.0 330,787.9 16,622.1 5,800.0 22,422.1 353,210.0 353,210.0 -  

1.1 Татвар, хураамж 347,410.0 322,987.9 24,422.1 - 24,422.1 347,410.0 347,410.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  13,195.0 
 

13,195.0 
 

13,195.0 13,195.0 13,195.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар    -   - - -  

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар    -   - - -  

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр  55,024.0 55,024.0 - 
  

55,024.0 55,024.0 - 
 

1.1.7  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

12,849.0 12,894.7 (45.7) 
 

(45.7) 12,849.0 12,849.0 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  240,154.0 240,051.2 102.8 
 

102.8 240,154.0 240,154.0 - 3 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, тээвэрлэх, 
хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн сэргээх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, задлах, 
хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, 
идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 

26,188.0 15,018.0 11,170.0 
 

11,170.0 26,188.0 26,188.0 - 4 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -  

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр    -   - - -  

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний урамшуулал  
  

- 
  

- - - 
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№ 

2608758  Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн 
талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн 
захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  - 5,300.0 (5,300.0) 5,300.0  5,300.0 5,300.0 - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  
 

5,300.0 (5,300.0) 5,300.0 
 

5,300.0 5,300.0 - 5 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  

 1.6 Бусад  - 2,500.0 (2,500.0) 500.0 (2,000.0) 500.0 500.0 -  
1.6.1  Торгууль  

 
2,500.0 (2,500.0) 500.0 (2,000.0) 500.0 500.0 - 6 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  1,615.0 6,712.2 (5,097.2) 5,097.2 - 6,712.2 6,712.2 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  463.0 562.0 (99.0) 99.0 - 562.0 562.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  463.0 562.0 (99.0) 99.0 
 

562.0 562.0 - 7 

2.1.3  Бусад      -   - - -  
 2.2 Төлбөр  1,152.0 5,900.2 (4,748.2) 4,748.2 - 5,900.2 5,900.2 -  
2.2.1  Газрын төлбөр  1,152.0 1,152.0 -   1,152.0 1,152.0 -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр   4,748.2 (4,748.2) 4,748.2  4,748.2 4,748.2 - 8 
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2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах зөвшөөрлийн 
хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  
  

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - 250.0 (250.0) 250.0 - 250.0 250.0 -  
2.5.1  Торгууль  

 
250.0 (250.0) 250.0 

 
250.0 250.0 - 9 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  1,500.0 7,500.0 (6,000.0) - (6,000.0) 1,500.0 1,500.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 6,000.0 (6,000.0) - (6,000.0) - - - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   6,000.0 (6,000.0)  (6,000.0) - - - 10 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  1,500.0 1,500.0 - - - 1,500.0 1,500.0 - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  1,000.0 1,000.0 - 
  

1,000.0 1,000.0 - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   500.0 (500.0)  (500.0) - - - 11 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  500.0  500.0  500.0 500.0 500.0 - 11 

3.2.7 
Бусад байгууллагад өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  350,525.0 345,000.1 5,524.9 10,897.2 16,422.1 361,422.2 361,422.2 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -  
Цэвэр зөрүү - 

 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-114. “Хан шижир” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
“Хан шижир” ХХК нь Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр сумын нутагт алт, мөнгөний олборлолтийн үйл ажиллагаа 
явуулах лицензтэй бөгөөд  2010 онд олборлох үйл ажиллагаа явуулаагүй гэж мэдэгдсэн.Тус компани нь 
нийслэлийн Баянгол дүүргийн татварын албанд харъяалагддаг.  
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохирруулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд өгсөн 2010 оны тайландаа орхигдуулсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирүүлсэнээр тохируулагдлаа. 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Валютийн ханшийн зөрүүнээс зөрүү үүссэн бөгөөд компаний тайлагнасан дүнгээс хасч, тохирууллаа. 
Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд өгсөн 2010 оны тайландаа 102.8 төгрөг дутуу тусгасан нь дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр нотлогдож компаний тайлагнасан дүн дээр нэмж  тохирууллаа. 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани байгууллагаас төлсөн дүнг оруулаад, хувь хүний төлсөн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тайлагнаагүй 
нь тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээрээ нотолсон. 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
АМГазарт төлсөн үйлчилгээний хөлсийг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсныг нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгагдаж  ирсэнээр тохируулга хийгдлээ. 
Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэн ба компани 
УУАссосиацид төлсөн хураамжаа оруулж тайлагнасныг хасч, тохирууллаа. 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  
ЗГ анхы тайландаа 99.0 мянган төгрөг дутуу тусгасан нь дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр ЗГ дүн дээр 
нэмж тохируулагдлаа. 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
ЗГ  анхны  тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохируулагдлаа. 
Орон нутагт төлсөн торгууль  
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй бөгөөд нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохируулагдлаа. Энэ торгууль нь Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр суманд төлсөн торгууль байна. 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал  
Компани өмнөх оны суутганг дараа оны тайланд шилжүүлсэнийг дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
нотлогдож компанийн тайлагнасан дүнгээс хасч тохирууллаа. 
Төрийн бус байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Суманд өгсөн мөнгөн дэмжлэг  
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа мөнгөн бус хандиваа андуурч бичсэнийг тохирууллаа. 
Суманд өгсөн мөнгөн бус хандив 
Энэ хандив дэмжлэг нь Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр  сумын дунд сургуульд өгсөн хөгжмийн зэмсэг 
хандивласан байна. 
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 18-нд 
илгээж, хариуг 10 дугаар сарын 28-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дугаар 
сарын 21-нд явуулж, хариуг 11 дүгээр сарын -нд авсан байна. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар 
ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр 
ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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№ 

2887134 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  690,252.0 - 690,252.0 3,184.7 693,436.7 693,436.7 693,436.7 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 667,242.0 - 667,242.0 - 667,242.0 667,242.0 667,242.0 - 

 
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   234,407.0 

 
234,407.0 

 
234,407.0 234,407.0 234,407.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - - 
 1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                235,000.0 

 
235,000.0 

 
235,000.0 235,000.0 235,000.0 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

197,835.0 
 

197,835.0 
 

197,835.0 197,835.0 197,835.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  23,010.0 - 23,010.0 (227.0) 22,783.0 22,783.0 22,783.0 - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð  

6,795.0 
 

6,795.0 
 

6,795.0 6,795.0 6,795.0 - 4 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  16,215.0 
 

16,215.0 (227.0) 15,988.0 15,988.0 15,988.0 - 5 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
  

- 
  

- - - 
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№ 

2887134 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
  1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 3,411.7 3,411.7 3,411.7 3,411.7 - 
 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 3,411.7 3,411.7 3,411.7 3,411.7 - 6 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
  1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  38,335.0 - 38,335.0 5.5 38,340.5 38,340.5 38,340.5 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  456.0 - 456.0 5.5 461.5 461.5 461.5 - 

 2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

456.0 
 

456.0 5.5 461.5 461.5 461.5 - 7 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
  2.2 Төлбөр  37,879.0 - 37,879.0 - 37,879.0 37,879.0 37,879.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  37,613.0 
 

37,613.0 
 

37,613.0 37,613.0 37,613.0 - 8 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  266.0 
 

266.0 
 

266.0 266.0 266.0 - 9 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

583 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-115. “Хангад эксплорэйшн” ХХК                   

№ 

2887134 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
  2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  118,009.0 12,198.6 105,810.4 3,814.5 109,624.9 121,823.5 121,823.5 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 5,000.0 (5,000.0) 5,000.0 - 5,000.0 5,000.0 - 

 
3.1.1 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн   

5,000.0 (5,000.0) 5,000.0 
 

5,000.0 5,000.0 - 10 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  118,009.0 7,198.6 110,810.4 (1,185.5) 109,624.9 116,823.5 116,823.5 - 
 3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 6,698.9 6,698.9 6,698.9 6,698.9 - 11 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  118,009.0 

 
118,009.0 (41,421.5) 76,587.5 76,587.5 76,587.5 - 11 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

7,198.6 (7,198.6) 12,317.5 5,118.9 12,317.5 12,317.5 - 11 
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 21,219.6 21,219.6 21,219.6 21,219.6 - 11 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  846,596.0 12,198.6 834,397.4 7,004.7 841,402.1 853,600.7 853,600.7 - 
 

           ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
        

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 
 

- 
       

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их          - 
         Цэвэр зөрүү                                                                               

 
- 

       



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-115. “Хангад эксплорэйшн” ХХК 

Товч танилцуулга 
Тус компани нь Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын нутагт нүүрс олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа ба хувийн өмчит 
аж ахуй нэгж байгууллага юм.  
Компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн 
тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
хамт гаргаж өгсөн. Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ дутуу тусгаж ирүүлсэн учраас компанид дахин хандаж зөрүүг 
тохируулсан. 

2. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð      
Компани санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
хамт гаргаж өгсөнөөр зөрүүг тохируулсан.  

3. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
хамт гаргаж өгсөн. Компаниас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын 
НДХ-т албан бичиг илгээж, холбогдох хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 

4. Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð 
Компани санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан. 

5. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 
Компани санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
хамт гаргаж өгсөн. Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ дутуу тусгасан учраас компанид дахин хандсанаар зөрүүг 
тохируулсан. 

6. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
Компани санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
хамт гаргаж өгсөн. ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн үед дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн.  

7. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Компани санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан.  

8. Газрын төлбөр      
Компани санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
хамт гаргаж өгсөн. Компаниас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын 
ЗДТГ-т албан илгээж, холбогдох хариу мэдээлэлавч, тохируулсан. 

9. Ус, рашаан ашигласны төлбөр     
Компани санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан.  

10. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 
Компани санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
хамт гаргаж өгсөн. Компаниас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь, Хэнтий зэрэг аймгийн ЗДТГ-т 
албан илгээж, холбогдох хариу мэдээлэлавч, тохируулсан. 

11. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн дэмжлэг 
Аймагт өгсөн мөнгөн дэмжлэг 
Компанийн мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох хариу мэдээлэл авч, 
тохируулсан.  
Сóìàíä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулгыг хийсэн. Уг хандив нь сумын 
ЗДТГ-т программ хангамж, худаг засварлан сэргээх, баяр наадмын үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зэрэгт өгсөн хандив 
байна. 
Бусад áàéãóóëàãàä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын сургуулиас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан.  

Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 20-íä хүргэсэн áà компани 
õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад бидний хүссэн мэдээллийг 
цаг алдалгүй гаргаж өгч, ажилласан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн 
байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар 
ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, хандив, дэмжлэг, байгаль хамгаалахтай холбогдон гарсан 
дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-116. “Хар тарвагатай” ХХК                     

№ 

2001454 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  89,910.0 - 89,910.0 - 89,910.0 89,910.0 89,910.0 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 89,910.0 - 89,910.0 - 89,910.0 89,910.0 89,910.0 - 

 1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   1,116.0 
 

1,116.0 
 

1,116.0 1,116.0 1,116.0 - 1 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                

  
- 

  
- - - 

 1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  13,000.0 
 

13,000.0 
 

13,000.0 13,000.0 13,000.0 - 2 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  

7,460.0 
 

7,460.0 
 

7,460.0 7,460.0 7,460.0 - 3 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                17,723.0 

 
17,723.0 

 
17,723.0 17,723.0 17,723.0 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  38,635.0 
 

38,635.0 
 

38,635.0 38,635.0 38,635.0 - 5 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

11,976.0 
 

11,976.0 
 

11,976.0 11,976.0 11,976.0 - 6 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
  

- 
  

- - - 
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№ 

2001454 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  
1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  

  
- 

  
- - - 

  1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - - - - - - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  

  
- 

  
- - - 

 
1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

тэмдэгтийн хураамж    
- 

  
- - - 

 
1.3.3 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
  1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 1.6.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

  2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  - - - 2,687.0 2,687.0 2,687.0 2,687.0 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - - - 1,827.0 1,827.0 1,827.0 1,827.0 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 1,380.0 1,380.0 1,380.0 1,380.0 - 7 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар    

- 447.0 447.0 447.0 447.0 - 8 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
  2.2 Төлбөр  - - - 860.0 860.0 860.0 860.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 560.0 560.0 560.0 560.0 - 9 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 300.0 300.0 300.0 300.0 - 10 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
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№ 

2001454 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  17,150.0 - 17,150.0 13,000.0 30,150.0 30,150.0 30,150.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 
 

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  17,150.0 - 17,150.0 13,000.0 30,150.0 30,150.0 30,150.0 - 
 3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 12,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0 - 11 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  12,990.0 

 
12,990.0 

 
12,990.0 12,990.0 12,990.0 - 

 3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  4,160.0 
 

4,160.0 
 

4,160.0 4,160.0 4,160.0 - 
 3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 11 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  107,060.0 - 107,060.0 15,687.0 122,747.0 122,747.0 122,747.0 - 
 

           ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
        ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 

 
- 

       Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их          - 
         Цэвэр зөрүү                                                                               

 
- 
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Д-116. “Хар тарвагатай” ХХК 

Товч танилцуулга 
 
Тус компани нь Увс аймгийн Тариалан сумын нутагт нүүрс олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа ба хувийн өмчит аж ахуй 
нэгж байгууллага юм.  
Компани нь Увс аймгийн Тариалан сумын татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн 
тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

Компани санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан.  

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Компани санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан.  

3. Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр 
Компани санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан.  

4. Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр 
Компани санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан.  

5. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 
Компани санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан.  

6. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
хамт гаргаж өгсөн тул зөрүүг тохируулсан.  

7. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
Компани санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
хамт гаргаж өгсөн. ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн татварын дүнг тусгаагүй байна. Компаниас гаргаж ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Увс аймгийн Тариалан сумын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох мэдээллийг авч, 
тохируулсан. 

8. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Компани санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
хамт гаргаж өгсөн. ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн татварын дүнг тусгаагүй байна. Компаниас гаргаж ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Увс аймгийн Тариалан сумын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох мэдээллийг авч, 
тохируулсан. 

9. Газрын төлбөр      
Компани санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
хамт гаргаж өгсөн. ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн төлбөрийн дүнг тусгаагүй байна. Компаниас гаргаж ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Увс аймгийн Тариалан сумын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох мэдээллийг авч, 
тохируулсан. 

10. Ус, рашаан ашигласны төлбөр     
Компани санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн 
хамт гаргаж өгсөн. ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн төлбөрийн дүнг тусгаагүй байна. Компаниас гаргаж ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Увс аймгийн Тариалан сумын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох мэдээллийг авч, 
тохируулсан. 

11. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн дэмжлэг 
Аймагт өгсөн мөнгөн дэмжлэг 
Компанийн мэдээлэлд үндэслэн Увс аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. Энэ 
хандив нь Ю.Цэдэнбалын талбайг тохижуулах, засварлах, сэргээх ажлыг санхүүжүүлэхэд зориулагдсан байна. 
Бусад áàéãóóëàãàä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Увс аймгийн Цагдаагийн хэлтэст өгсөн хандив гэж компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тус аймгийн 
Цагдаагийн хэлтэст хандаж, холбогдох мэдээлэл авч, тохируулсан.  

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 20-íä хүргэсэн áà компани 
õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн.  
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн 
байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар 
ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, хандив, дэмжлэг, байгаль хамгаалахтай холбогдон гарсан 
дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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№ 

2041391  Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  88,610.0  88,610.0 (11,757.0) 76,853.0 76,853.0 76,853.0 -  

1.1 Татвар, хураамж 76,853.0  76,853.0 - 76,853.0 76,853.0 76,853.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар    -   - - -  
1.1.2  Гаалийн албан татвар    -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  
1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар    -   - - -  
1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    -   - - -  

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

11,300.0 
 

11,300.0 
 

11,300.0 11,300.0 11,300.0 - 1 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  64,546.0 
 

64,546.0 
 

64,546.0 64,546.0 64,546.0 - 2 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 

1,007.0 
 

1,007.0 
 

1,007.0 1,007.0 1,007.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  -  - - - - - -  

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр    -   - - -  
1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр    -   - - -  

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    -   - - -  
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№ 

2041391  Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  -  - - - - - - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    -   - - -  

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  -  - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого -  - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  

 1.6 Бусад  11,757.0  11,757.0 (11,757.0) - - - -  
1.6.1  Торгууль  11,757.0 

 
11,757.0 (11,757.0) 

 
- - - 4 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  12,322.0  12,322.0 - 12,322.0 12,322.0 12,322.0 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  565.0  565.0 - 565.0 565.0 565.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  438.0 
 

438.0 
 

438.0 438.0 438.0 - 5 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  127.0 
 

127.0 
 

127.0 127.0 127.0 - 6 

2.1.3  Бусад      -   - - -  
 2.2 Төлбөр  11,757.0  11,757.0 - 11,757.0 11,757.0 11,757.0 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр    -   - - -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  11,757.0  11,757.0  11,757.0 11,757.0 11,757.0 - 7 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   

  
- 

  
- - - 
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 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  -  - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  
  

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  -  - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  -  - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  -  - - - - - -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  -  - - - - - - 

 
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 

шилжүүлсэн дүн    
- 

  
- - - 

 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  -  - - - - - -  
3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.2 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    -   - - -  

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    - 

  
- - - 

 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.6 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    - 

  
- - - 

 

3.2.7 
Бусад байгууллагад өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.8 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    -   - - -  

   Нийт дүн  100,932.0  100,932.0 (11,757.0) 89,175.0 89,175.0 89,175.0 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Товч танилцуулга 
 
“Хүдэр-Эрдэнэ” ХХК нь Төв аймгийн Сэргэлэн суманд ашиглалтын лицензтэй боловч Таац мөрөн ХХК-д лицензээ 
эзэмшүүлдэг. Тус компани нь ҮТЕГ-т харъяалагддаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Тус компани санаачлагын албанд өгөөгүй ба АМГ-аас ирсэн дүнд үндэслэн тохируулав. 
 
Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 
Тус компани санаачлагын албанд өгөөгүй ба ТЕГ-аас ирсэн дүнд үндэслэн тохируулав. 
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Тус компани санаачлагын албанд өгөөгүй ба НДЕГ-аас ирсэн дүнд үндэслэн тохируулав. 
 
Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа алтны нөөц ашигласны төлбөрийг давхардуулж бүртгэснийг хасч, тохирууллаа. 
 
Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 
Тус компани санаачлагын албанд өгөөгүй ба ТЕГ-аас ирсэн дүнд үндэслэн тохируулав. 
 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Тус компани санаачлагын албанд өгөөгүй ба ТЕГ-аас ирсэн дүнд үндэслэн тохируулав. 
 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
Тус компани санаачлагын албанд өгөөгүй ба ТЕГ-аас ирсэн дүнд үндэслэн тохируулав. 
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг компанид 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 25-íä 
èлгээсэн. Компаний ирүүлсэн мэдээлэл тус компаний бус Таац мөрөн ХХК-ны санаачлагын албанд өгсөн тайлантай 
адил байсан учир Хүдэр-Эрдэнэ ХХК-ний дүнг ЗГ-с дүнд үндэслэн тохирууллаа. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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№ 

2763788 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  188,516.0 174,801.3 13,714.7 (7,305.9) 6,408.8 181,210.1 181,210.1 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 174,543.0 170,051.3 4,491.7 - 4,491.7 174,543.0 174,543.0 - 

 1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   8,529.0 9,469.7 (940.7) 
 

(940.7) 8,529.0 8,529.0 - 1 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                

  
- 

  
- - - 

 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  29,838.0 29,838.0 - 

  
29,838.0 29,838.0 - 

 
1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 

çºâøººðëèéí òºëáºð                
10,399.0 9,412.7 986.3 

 
986.3 10,399.0 10,399.0 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  117,699.0 117,699.0 - 
  

117,699.0 117,699.0 - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 8,078.0 3,631.9 4,446.1 

 
4,446.1 8,078.0 8,078.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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№ 

2763788 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
  1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс, хураамж  - 4,750.0 (4,750.0) 5,667.1 917.1 5,667.1 5,667.1 - 
 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

4,750.0 (4,750.0) 5,667.1 917.1 5,667.1 5,667.1 - 4 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
  1.6 Бусад  13,973.0 - 13,973.0 (12,973.0) 1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  13,973.0 
 

13,973.0 (12,973.0) 1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 5 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  4,837.0 11,125.2 (6,288.2) 7,584.0 1,295.8 12,421.0 12,421.0 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  837.0 555.0 282.0 - 282.0 837.0 837.0 - 

 2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  300.0 
 

300.0 
 

300.0 300.0 300.0 - 6 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  537.0 555.0 (18.0) 

 
(18.0) 537.0 537.0 - 7 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
  2.2 Төлбөр  4,000.0 10,570.2 (6,570.2) 7,584.0 1,013.8 11,584.0 11,584.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
 

5,248.0 (5,248.0) 7,584.0 2,336.0 7,584.0 7,584.0 - 8 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  4,000.0 5,322.2 (1,322.2) 
 

(1,322.2) 4,000.0 4,000.0 - 9 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
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2763788 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс    
- 

  
- - - 

 
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  25,780.0 26,550.0 (770.0) 20.0 (750.0) 25,800.0 25,800.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  3,500.0 4,250.0 (750.0) - (750.0) 3,500.0 3,500.0 - 

 
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 

шилжүүлсэн дүн  
3,500.0 4,250.0 (750.0) 

 
(750.0) 3,500.0 3,500.0 - 10 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  22,280.0 22,300.0 (20.0) 20.0 - 22,300.0 22,300.0 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  7,660.0 11,300.0 (3,640.0) 3,640.0 
 

11,300.0 11,300.0 - 11 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  14,620.0 11,000.0 3,620.0 (3,620.0) 
 

11,000.0 11,000.0 - 11 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  219,133.0 212,476.5 6,656.5 298.1 6,954.6 219,431.1 219,431.1 - 
 

           ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, 
бага (-) 

        
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 
 

- 
       

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их          - 
         Цэвэр зөрүү                                                                               

 
- 
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Товч танилцуулга 

Тус компани нь Төв аймгийн Заамар суманд алт олборлох үйл ажиллагаа эрхэлж байна. 
Компани нь нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Компани анхны тайландаа илүү тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ 940.7 мянган төгрөгөөр дутуу тусгаж өгсөн тул хасч, тохируулсан. 

2. Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр 
Компани анхны тайландаа ч нэгтгэл тайлангийн үед гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ч дутуу тусгасан 
байна. Компани руу дахин хандаж утсаар дүнг тодруулж, зөрүүг тохируулсан. 

3. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн үед гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ нэмж ирүүлсэн. 

4. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэн. 
Компани анхны тайландаа илүү тусгасан байна. Компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Усны газарт 
хандаж, хариу мэдээлэл авсанаар зөрүүг тохируулсан. 

5. Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа ус, рашаан ашигласны төлбөр, зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 
зэргийг “Торгууль бусад” гэсэн ангилалд оруулж тусгасан нь давхардаж байгаа тул хасч, тохируулсан.  

6. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн.  

7. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа илүү тусгасан тул хасч, тохируулсан. 

8. Газрын төлбөр      
ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн төлбөрийг тусгаагүй байна. Компаниас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн Төв аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох мэдээллийг авч, тохируулсан. 

9. Ус, рашаан ашигласны төлбөр     
Компани анхны тайландаа усны газарт төлсөн үйлчилгээний хөлсийг төлбөрт оруулж тусгасан нь нэгтгэл 
тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул хасч, тохируулсан. 

10. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал     
Компани анхны тайландаа өмнө онд төлсөн дүнг дараа оны зардалд суутган тооцсон дүнгээ оруулж тусгасан 
тул хасч, тохируулсан. 

11. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн дэмжлэг 
Суманд өгсөн мөнгөн дэмжлэг 
ЗГ анхны тайландаа хандивын төрөл зүйлийг андуурч тусгасан тул мөнгөн бө мөнгөн бус хандив, дэмжлэг 
хооронд зохих тохируулгыг хийсэн. Энэ хандив нь Төв аймгийн Заамар сумын ЗДТГ-т өгсөн хандив байна. 

Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 20-íä хүргэсэн 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
бидний хүссэн мэдээллийг цаг алдалгүй гаргаж өгч, ажилласан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, хандив, дэмжлэг, байгаль хамгаалахтай 
холбогдон гарсан дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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№ 

2619474  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээгү
й зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  125,392.0 - 125,392.0 - 125,392.0 125,392.0 125,392.0 -  

1.1 Татвар, хураамж 125,392.0 - 125,392.0 - 125,392.0 125,392.0 125,392.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  7,172.0  7,172.0  7,172.0 7,172.0 7,172.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  98,220.0  98,220.0  98,220.0 98,220.0 98,220.0 - 2 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    -   - - -  

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр    -   - - -  

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

20,000.0 
 

20,000.0 
 

20,000.0 20,000.0 20,000.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр    -   - - -  

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
  

- 
  

- - - 
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2619474  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээгү
й зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

урамшуулал  

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - - - - - - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    -   - - -  

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  

 1.6 Бусад  - - - - - - - -  
1.6.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  2,376.0 - 2,376.0 - 2,376.0 2,376.0 2,376.0 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  2,376.0 - 2,376.0 - 2,376.0 2,376.0 2,376.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  300.0 
 

300.0 
 

300.0 300.0 300.0 - 4 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  2,076.0 
 

2,076.0 
 

2,076.0 2,076.0 2,076.0 - 5 

2.1.3  Бусад      -   - - -  
 2.2 Төлбөр  - - - - - - - - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 
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2619474  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээгү
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Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.4 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    -   - - -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад байгууллагад 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
   Нийт дүн  127,768.0 - 127,768.0 - 127,768.0 127,768.0 127,768.0 - 

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага 
(-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс 
их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Д-119. “Хотын зам” ХХК 
 
Товч танилцуулга 

“Хотын зам” ХХК нь 2001 оноос хойш хатуу хучилттай болон, хайрган хучилттай, төмөр бетон, ган төмөр, модон 
гүүр, барих, засварлах ажлыг тасралтгүй 10-н жил хийж гүйцэтгэж байна. Тус компаний нэр дээр байсан ашигт 
малтмал ашиглах10884А, 741А дугаартай лицензийн зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх 
газрын геологи уул уурхайн кадастрын албаны даргын 2006 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 1327, 2006 оны 
10 дугаар сарын 25-ний өдрийн 1031 тоот шийдвэрээр тус тус цуцалсан тул үйл ажиллагаа явуулахаа больсон. 
Тус компани нь Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 

3. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 

4. Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 

5. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  

 
Òîäðóóëãà: 

 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг компанид 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 18-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр  
èð¿¿ëñýí áàéíà.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 

Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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№ 

2682869  Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  - 77,975.8 (77,975.8) 63,437.5 (14,538.3) 63,437.5 63,437.5 (0.0) 

 

1.1 Татвар, хураамж - 77,975.8 (77,975.8) 63,329.5 (14,646.3) 63,329.5 63,329.5 (0.0)  
1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  

 
678.4 (678.4) 468.1 (210.3) 468.1 468.1 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар    -   - - -  

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр  
 

12,293.6 (12,293.6) 12,293.6 
 

12,293.6 12,293.6 (0.0) 2 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр   14,436.0 (14,436.0)  (14,436.0) - (0.0) 0.0 3 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар   46,427.8 (46,427.8) 46,427.8  46,427.8 46,427.8 (0.0) 4 

1.1.9  Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, задлах, 
хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, 
идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл  

4,140.0 (4,140.0) 4,140.0 
 

4,140.0 4,140.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    -   - - -  



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

602 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-120. "Хөөсгөл" ХХК 

№ 

2682869  Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  - - - - - - - - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    -   - - -  

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - 108.0 108.0 108.0 108.0 - 
 

1.6.1  Торгууль    - 108.0 108.0 108.0 108.0 - 6 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  - 22,240.2 (22,240.2) 9,842.2 (12,398.0) 9,842.2 9,842.2 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - 11,120.0 (11,120.0) - (11,120.0) - - -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

 
11,120.0 (11,120.0) 

 
(11,120.0) - - - 7 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - 11,120.2 (11,120.2) 9,842.2 (1,278.0) 9,842.2 9,842.2 -  
2.2.1  Газрын төлбөр  

 
2,264.2 (2,264.2) 2,264.2 

 
2,264.2 2,264.2 - 8 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
 

8,856.0 (8,856.0) 7,578.0 (1,278.0) 7,578.0 7,578.0 - 9 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр    -   - - -  
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(+) их, бага (-)  
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 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр     -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 3,000.0 (3,000.0) 3,000.0 - 3,000.0 3,000.0 - 

 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 3,000.0 (3,000.0) 3,000.0 - 3,000.0 3,000.0 -  
3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 

Аймаг, нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   3,000.0 (3,000.0) 3,000.0 
 

3,000.0 3,000.0 - 10 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 
3.2.7 

Бусад байгууллагад өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  - 103,216.0 (103,216.0) 76,279.7 (26,936.3) 76,279.7 76,279.7 (0.0) 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Д-120. “Хөөсгөл” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 
“Хөөсгөл” ХХК нь Дорнод аймгийн Баяндун сумын нутаг Дөч гол уурхайд ашиглалтын лицензтэй ба 2010 оны 05 
дугаар сарын 28-нд Дэл түлш компанид лицензээ худалдсан байна. Тус компани нь Дархан-Уул аймгийн татварын 
хэлтэст харъяалагддаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирж тохируулагдсан. Компани 
2011 оны дүн оруулж санаачлагын албанд тайлагнасныг тохирууллаа. 
 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж  ирүүлсэнээр тохируулагдсан. 
 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Хөөсгөл ХХК нь 2010 оны 05 дугаар 28-нд лицензээ Дэл түлш ХХК-д шилжүүлсэн бөгөөд 2010 онд лицензийн 
төлбөр төлөөгүй байна 
 
Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа.  
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа.  
 
Торгууль 
Хүү торгуулийг аль аль нь анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. 
 
Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 
Орон нутагт төлсөн газар, ус рашаан ашигласны төлбөрийн нийлбэр дүнг андууран газрын төлбөр дээр 
давхардуулж бичсэнийг компанид дахин хандан тохирууллаа. 
 
Газрын төлбөр 
ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн яьцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. 
 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба компани илүү тусгасныг нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. 
 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив,  дэмжлэг 
Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив дэмжлэг 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн яьцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. Энэ хандив нь Дорнод аймгийн Баяндун сумын ЗДТГ-т өгсөн хандив байна. 
 
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг компанид 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 18-íä 
èëãýýñýí áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр  
èð¿¿ëñýí áàéíà.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-121. "Хуади куонеэ" ХХК 

№ 

5232538  Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  320,057.0 - 320,057.0 (1,165.4) 318,891.6 318,891.6 318,891.6 -  

1.1 Татвар, хураамж 276,030.0 - 276,030.0 - 276,030.0 276,030.0 276,030.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  67,630.0 
 

67,630.0 
 

67,630.0 67,630.0 67,630.0 - 1 
1.1.2  Гаалийн албан татвар    -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  175,650.0 

 
175,650.0 

 
175,650.0 175,650.0 175,650.0 - 2 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7  Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 

32,750.0 
 

32,750.0 
 

32,750.0 32,750.0 32,750.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  44,027.0 - 44,027.0 (1,165.4) 42,861.6 42,861.6 42,861.6 - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  44,027.0 
 

44,027.0 (1,165.4) 42,861.6 42,861.6 42,861.6 - 4 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  
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606 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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№ 

5232538  Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  - - - - - - - - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    -   - - -  

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль    -   - - -  
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  7,637.0 - 7,637.0 (7,172.5) 464.5 464.5 464.5 - 

 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  7,637.0 - 7,637.0 (7,172.5) 464.5 464.5 464.5 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  464.5 

 
464.5 

 
464.5 464.5 464.5 - 5 

2.1.3  Бусад    7,172.5 
 

7,172.5 (7,172.5) 
 

- - - 6 
 2.2 Төлбөр  - - - - - - - -  
2.2.1  Газрын төлбөр    -   - - -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр     -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  
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607 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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№ 

5232538  Анхны нэгтгэл 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгдээ

гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  
  

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - - 

 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - -  
3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  327,694.0 - 327,694.0 (8,337.9) 319,356.1 319,356.1 319,356.1 - 

 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Д-121. “Хуади куонеэ” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
“Хуади куонеэ” ХХК нь өөрийн талбайгүй компани гэж мэдэгдсэн. Тус компани нь нийслэлийн Сонгинохайрхан 
дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн. 
 
Нэмэгдсэн өргийн албан татвар  
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Гадаад мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  
ХХҮГазарт төлсөн үйлчилгээний хөлсийг ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгагдаж ирж компанид дахин хандаж тохирууллаа. Мөн компани санаачлагын албанд 2010 оны 
тайлангаа өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн. 
. 
Автотээвэрийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  
Тус компани нь санаачлагын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн.  
 
Бусад албан татвар  
ЗГ ХХОАТ-ыг анхны тайландаа тусгасныг хасч, тохирууллаа. 
 
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 17-нд 
илгээж, хариуг 11 дүгээр сарын 09-нд авсан. Компаи руу утсаар ярьж шаардаж  ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна 
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Д-122. "Хунан жинлэн" ХХК 

№ 

2881934  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн дүнгээс 

(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  237,784.0 240,512.0 (2,728.0) 728.0 (2,000.1) 238,512.0 238,511.9 -  

1.1 Татвар, хураамж 179,811.0 163,403.3 16,407.7 (8,548.1) 7,859.6 171,262.9 171,262.9 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.2  Гаалийн албан татвар  2,443.0  2,443.0  2,443.0 2,443.0 2,443.0 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  5,131.0  5,131.0  5,131.0 5,131.0 5,131.0 - 2 
1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар    -   - - -  
1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  37,042.0 28,493.9 8,548.1 (8,548.1)  28,493.9 28,493.9 - 3 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

6,269.0 5,759.4 509.6 
 

509.6 6,269.0 6,269.0 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  123,982.0 123,982.0 - 
  

123,982.0 123,982.0 - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 4,944.0 5,168.0 (224.0)  (224.0) 4,944.0 4,944.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  57,966.0 69,184.0 (11,218.0) 1,218.0 (10,000.0) 59,184.0 59,184.0 -  
1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр    -   - - -  
1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  57,966.0 69,184.0 (11,218.0) 1,218.0 (10,000.0) 59,184.0 59,184.0 - 6 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
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2881934  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн дүнгээс 

(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээ
гүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс, хураамж  7.0 7,924.7 (7,917.7) 8,058.1 140.3 8,065.1 8,065.0 0 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  7.0 
 

7.0 
 

7.0 7.0 7.0 - 7 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс   

1,685.2 (1,685.2) 1,685.2 
 

1,685.2 1,685.2 0.0 
 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
 

6,239.6 (6,239.6) 6,372.9 133.3 6,372.9 6,372.9 0.0 8 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 

 
1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 

газрын тосны орлого    
- 

  
- - - 

 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  - - - - - - - -  
1.6.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  16,804.0 72,300.0 (55,496.0) 54,271.0 (1,225.0) 71,075.0 71,075.0 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  887.0 3,312.0 (2,425.0) - (2,425.0) 887.0 887.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  887.0 
 

887.0 
 

887.0 887.0 887.0 - 9 

2.1.3  Бусад     3,312.0 (3,312.0)  (3,312.0) - - - 10 

 2.2 Төлбөр  15,917.0 68,888.0 (52,971.0) 54,171.0 1,200.0 70,088.0 70,088.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  4,552.0 4,552.0 -   4,552.0 4,552.0 -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  11,365.0 16,236.0 (4,871.0) 6,071.0 1,200.0 17,436.0 17,436.0 - 11 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр   5,100.0 (5,100.0) 5,100.0  5,100.0 5,100.0 - 12 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   

 
43,000.0 (43,000.0) 43,000.0 

 
43,000.0 43,000.0 - 13 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
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байгууллагын 
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дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  
  

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - 100.0 (100.0) 100.0 - 100.0 100.0 - 

 
2.5.1  Торгууль  

 
100.0 (100.0) 100.0 

 
100.0 100.0 - 14 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 1,500.0 (1,500.0) 1,500.0 - 1,500.0 1,500.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 1,500.0 (1,500.0) 1,500.0 - 1,500.0 1,500.0 -  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   

1,500.0 (1,500.0) 1,500.0 
 

1,500.0 1,500.0 - 15 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - -  
3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 

Аймаг, нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 

Бусад байгууллагад өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  254,588.0 314,312.0 (59,724.0) 56,499.0 (3,225.1) 311,087.0 311,087 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их -  

Цэвэр зөрүү -  
 
 
 
 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-122. “Хунан жинлэн” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
“Хунан жинлэн” ХХК нь Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутаг Сангийн гол уурхайд алт олборлолтын үйл ажиллагаа 
явуулж байна. Тус компани нь нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг.  
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Гаалийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд өгсөн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгаж ирүүлсэнээр тохируулагдсан. 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Тус компани нь санаачлагын албанд өгсөн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгаж ирүүлсэнээр тохируулагдсан. 
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  
ЗГ анхны тайландаа илүү тусгасан нь нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирүүлсэнээр нотлогдож 
хасч, тохирууллаа. 
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа дутуу тусгасан нь нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгагадаж ирсэнээр нотлогдож компанийн тайлагнасан дүн дээр нэмж тохируулагдлаа. 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа нөхөнг оруулж тайлагнаж анхны зөрүү үүссэн ба хасч, тохируулав 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа дутуу, компани илүү  тусгасан нь нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж  
ирсэнээр тохируулагдсан. 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
Тус компани нь санаачлагын албанд өгсөн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгагдаж ирүүлсэнээр тохируулагдсан. 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны  тайландаа тусгаагүй ба компани ГИХАЭГ-т төлсөн дүнгээ дутуу тусгасныг дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. 
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Тус компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. 
Бусад албан татвар 
Компани ХХОАТ-г тусгасан байна. 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
ЗГ, компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж 
ирүүлсэнээр тохируулагдлаа. 
Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. Энэ 
нь Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын Байгаль хамгаалах санд төлсөн төлбөр байна. 
Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа Сэлэнгэ аймагт төлсөн ажлын байрны төлбөрийг тусгаагүйг нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. 
Торгууль 
Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын Бугат тосгонд  зөвшөөрөлгүйгээр ажлын байранд радио станц ашигласны торгуулиар 
анхны зөрүү үүссэнийг дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 
ЗГ анхны нэгтгэлийн тайдандаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирж тохируулсан. 
Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 20-нд 
илгээж, хариуг 12 дугаар сарын 15-нд авсан. Тус компани нь баримтаа шалгуулж байсан тул мэдээлэл авахад 
ихээхэн цаг хугацаа алдсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, 
дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. 
Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн 
татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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5340624  Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн дүнгээс 

(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээг
үй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  - 262,649.5 (262,649.5) 70,378.0 (192,271.5) 70,378.0 70,378.0 -  

1.1 Татвар, хураамж - 262,649.5 (262,649.5) 70,378.0 (192,271.5) 70,378.0 70,378.0 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар  
 

150.0 (150.0) 50.0 (100.0) 50.0 50.0 - 1 

1.1.2  Гаалийн албан татвар    -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

 
233,516.5 (233,516.5) 

 
(233,516.5) - - - 2 

1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар    -   - - -  

1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    -   - - -  

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр    -   - - -  

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас 
гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  

28,983.0 (28,983.0) 70,328.0 41,345.0 70,328.0 70,328.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -   

1.2.1 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр    -   - - -   

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  
  

- 
  

- - -   

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - -   

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - -   
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байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн дүнгээс 

(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэгдээг
үй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - -   

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - -   

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -   

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - -   

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - - - - - -   

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж    -   - - -   

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - -   

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - -   

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - -   

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -   

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - -   

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -   

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -   

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - -   

 1.6 Бусад  - - - - - - - -  
1.6.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  - 475.0 (475.0) 407.0 (68.0) 407.0 407.0 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - 475.0 (475.0) 407.0 (68.0) 407.0 407.0 - 
 

2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар   

475.0 (475.0) 407.0 (68.0) 407.0 407.0 - 4 

2.1.3  Бусад      -   - - -  
 2.2 Төлбөр  - - - - - - - - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 
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дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 1,000.0 (1,000.0) 1,000.0 - 1,000.0 1,000.0 - 

 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 1,000.0 (1,000.0) 1,000.0 - 1,000.0 1,000.0 -  
3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   1,000.0 (1,000.0) 1,000.0 

 
1,000.0 1,000.0 - 5 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 
3.2.3 

Аймаг, нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  - 264,124.5 (264,124.5) 71,785.0 (192,339.5) 71,785.0 71,785.0 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан 
дүнгээс их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Товч танилцуулга 
 “Хүннү коал” нь Монгол дахь үйл ажиллагаагаа өөрийн оxин компани “Хүннү ресорсис”-ээр дамжуулан явуулдаг. 
“Хүннү коал” нь коксжих ба эрчим хүчний нүүрсний 10 гаруй төсөлтэй. Нийтдээ JORC стандартын шаардлагыг 
хангасан 414 гаруй сая тонн нөөц баялаг тогтоогоод байгаа. Уг компанийн хоёр гол төсөл болох Өмнөговь 
аймгийн Баян-Овоо суд дахь Цант-Уул 90 сая, Үнст худаг 324 сая тоннын нөөц баялагтай. Тус компани нь 
нийслэлийн Чингэлтэй  дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж  ирүүлсэнээр тохируулга 
хийгдсэн ба  компани 2009 оны үлдэгдэл  100.0мянган төгрөг оруулж  илүү тусгасаныг компани нотолж хасч, 
тохирууллаа. 
 
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Санаачлагын ажлын албанд өгсөн тайландаа бараа, ажил үйлчилгээ борлуулаад төлсөн НӨАТ биш НӨАТ-тэй 
худалдан авалтын дүнгээ тайлагнасныг нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирүүлсэнээр 
тохируулагдлаа.  
 
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тугагдаж ирүүлсэнээр тохируулга 
хийгдсэн. Компани дутуу тайлагнасан нь дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр нотлогдож компаний 
тайлагнасан дүн дээр нэмж тохирууллаа 
 
Автотээвэрийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулга 
хийгдсэн. Компани анхны тайландаа илүү тусгасан нь  компаний ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлээр  нотлогдож 
компаний тайлагнасан дүнгээс хасч, тохируулагдлаа. 
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 20-нд 
илгээж, хариуг 11 дугаар сарын 01-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дугаар 
сарын 21-нд явуулсан. 
Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн 
татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн дүн бүрэн тохируулагдсан. 
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№ 

 2019086 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  496,766.0 482,576.8 14,189.2 5,671.6 19,860.8 502,437.6 502,437.6 -  

1.1 Татвар, хураамж 480,422.0 459,839.3 20,582.7 9.8 20,592.5 480,431.8 480,431.8 - 
 

1.1.1  Аж нэгжийн орлогын албан татвар    -   - - -  
1.1.2  Гаалийн албан татвар  11,610.0 11,610.0 - 

  
11,610.0 11,610.0 - 

 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  24,381.0 24,381.0 - 

  
24,381.0 24,381.0 - 

 
1.1.4  Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  

77,122.0 77,122.0 - 
  

77,122.0 77,122.0 - 
 

1.1.7 
 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

7,455.0 7,464.8 (9.8) 9.8 
 

7,464.8 7,464.8 - 1 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  327,141.0 320,638.4 6,502.6 
 

6,502.6 327,141.0 327,141.0 - 2 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад 
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 32,713.0 18,623.1 14,089.9  14,089.9 32,713.0 32,713.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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 2019086 Анхны нэгтгэл  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  215.0 6,308.5 (6,093.5) 5,661.8 (431.7) 5,876.8 5,876.8 - 

 

1.3.1  Гаалийн үйлчилгээний хураамж  215.0 413.0 (198.0) 29.2 (168.8) 244.2 244.2 - 4 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    -   - - -  

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс   

5,895.5 (5,895.5) 5,632.6 (262.9) 5,632.6 5,632.6 - 5 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  16,129.0 16,429.0 (300.0) - (300.0) 16,129.0 16,129.0 -  
1.6.1  Торгууль  16,129.0 16,429.0 (300.0) 

 
(300.0) 16,129.0 16,129.0 - 6 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  3,143.0 16,231.6 (13,088.6) 13,088.6 - 16,231.6 16,231.6 -  

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  3,143.0 3,693.0 (550.0) 550.0 - 3,693.0 3,693.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  2,193.0 2,743.0 (550.0) 550.0 

 
2,743.0 2,743.0 - 7 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  950.0 950.0 - 
  

950.0 950.0 - 
 

2.1.3  Бусад    
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - 12,438.6 (12,438.6) 12,438.6 - 12,438.6 12,438.6 -  
2.2.1  Газрын төлбөр   4,136.9 (4,136.9) 4,136.9  4,136.9 4,136.9 - 8 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр   8,301.7 (8,301.7) 8,301.7  8,301.7 8,301.7 - 9 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.4 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
  

- 
  

- - - 
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байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэгд
ээгүй зөрүү  

Тайлбар 
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  

  
- 

  
- - - 

 
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - 100.0 (100.0) 100.0 - 100.0 100.0 - 

 
2.5.1  Торгууль  

 
100.0 (100.0) 100.0 

 
100.0 100.0 - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 800.0 (800.0) 600.0 (200.0) 600.0 600.0 -  

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 200.0 (200.0) - (200.0) - - - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   200.0 (200.0)  (200.0) - - - 10 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 600.0 (600.0) 600.0 - 600.0 600.0 - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   600.0 (600.0) 600.0  600.0 600.0 - 11 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  499,909.0 499,608.4 300.6 19,360.2 19,660.8 519,269.2 519,269.2 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс 
их -  

Цэвэр зөрүү -  
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Товч танилцуулга 
“Хурай” ХХК нь Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул суманд алт олборлох үйл ажиллагаа эрхэлж байна.Тус компани нь 
нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн татварын албанд харъяалагддаг.  
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  
Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа дутуу нэгтгэж анхны зөрүү үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. 
Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж 
тусгаж өгсөн.  
Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа дутуу тусгасан нь ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдож 
тохируулагдлаа. 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа дутуу тусгасан нь ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдож 
тохируулагдлаа. 
Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайландаа АМГ, Геологийн төв лабаротарт төлсөн үйлчилгээний хөлсийг нэгтгээгүй ба нэгтгэл 
тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулагдлаа. Компани гаалийн бүрдүүлэлтийн 
хураамжаа давхардуулж бүртгэсэнийг хасч, Геологийн төв лабаротарт төлсөн үйлчилгээний хөлсөө дутуу 
тусгасаныг нэмж нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. 
Торгууль 
Компани санаачлагын албанд өгсөн тайландаа илүү тусгасаныг тохирууллаа.Энэ торгууль нь хүүгийн торгууль 
байна. 
Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа Сэлэнгэ аймгийн татварын хэлтэст төлсөн дүнг тусгаагүйг нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. 
Газрын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. 
Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсныг нэгтгэлийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр 
тохирууллаа. 
Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 
Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-т хандан тодруулахад тодруулгад тусгагдаж ирээгүй тул хасаж тохирууллаа. 
Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг 
Сумд өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг 
ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул сумд төлсөн хандивыг тусгаагүйгээс анхны зөрүү 
үүссэн ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохирууллаа. 
Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүссэн албан бичгийг 2011 оны 10 дугаар сарын 18-нд 
илгээж, хариуг 10 дугаар сарын 28-нд авсан. ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас 
гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дугаар 
сарын 21-нд явуулж, хариуг 11 дүгээр сарын -нд авсан байна. Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар 
ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр 
ажилласан.  
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд тохируулагдаагүй зөрүү үүсээгүй байна. 
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№ 

2548747 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  33,883,191.0 27,454,855.7 6,428,335.3 (47,914.4) 6,380,420.9 33,835,276.6 33,835,276.6 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 33,636,932.0 27,231,095.9 6,405,836.1 6,325.3 6,412,161.4 33,643,257.3 33,643,257.3 - 

 1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   23,229,110.0 16,920,471.5 6,308,638.5 
 

6,308,638.5 23,229,110.0 23,229,110.0 - 1 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                222,320.0 241,096.0 (18,776.0) 

 
(18,776.0) 222,320.0 222,320.0 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  466,915.0 506,301.6 (39,386.6) 
 

(39,386.6) 466,915.0 466,915.0 - 3 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  9,343,003.0 9,343,003.0 - 

  
9,343,003.0 9,343,003.0 - 

 
1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 

çºâøººðëèéí òºëáºð                 
6,325.3 (6,325.3) 6,325.3 

 
6,325.3 6,325.3 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 375,584.0 213,898.5 161,685.5 

 
161,685.5 375,584.0 375,584.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  137,660.0 132,408.0 5,252.0 (1,882.4) 3,369.6 135,777.6 135,777.6 - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  137,660.0 132,408.0 5,252.0 (1,882.4) 3,369.6 135,777.6 135,777.6 - 6 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
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№ 

2548747 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
  1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

үйлчилгээний хөлс, хураамж  51,464.0 91,351.8 (39,887.8) 4,777.7 (35,110.1) 56,241.7 56,241.7 - 
 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  51,464.0 2,950.3 48,513.7 
 

48,513.7 51,464.0 51,464.0 - 7 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

39,740.6 (39,740.6) 
 

(39,740.6) - - - 8 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

48,660.9 (48,660.9) 4,777.7 (43,883.2) 4,777.7 4,777.7 - 8 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
  1.6 Бусад  57,135.0 - 57,135.0 (57,135.0) - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  57,135.0 
 

57,135.0 (57,135.0) 
 

- - - 9 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  195,049.0 504,516.8 (309,467.8) 309,050.8 (417.0) 504,099.8 504,099.8 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  191,227.0 191,118.7 108.3 (108.3) - 191,118.7 191,118.7 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  189,645.0 189,645.0 - 

  
189,645.0 189,645.0 - 

 
2.1.2 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

1,582.0 1,473.7 108.3 (108.3) 
 

1,473.7 1,473.7 - 10 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
  2.2 Төлбөр  3,822.0 296,996.9 (293,174.9) 293,174.9 - 296,996.9 296,996.9 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  3,822.0 4,621.4 (799.4) 799.4 
 

4,621.4 4,621.4 - 11 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

 
54,775.5 (54,775.5) 54,775.5 

 
54,775.5 54,775.5 - 12 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
 

237,600.0 (237,600.0) 237,600.0 
 

237,600.0 237,600.0 - 13 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - 15,984.2 (15,984.2) 15,984.2 - 15,984.2 15,984.2 - 
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2548747 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  
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дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
 

15,984.2 (15,984.2) 
 

(15,984.2) - - - 14 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 15,984.2 15,984.2 15,984.2 15,984.2 - 14 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - 417.0 (417.0) - (417.0) - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
 

417.0 (417.0) 
 

(417.0) - - - 15 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  6,000.0 104,466.0 (98,466.0) 88,166.0 (10,300.0) 94,166.0 94,166.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 5,550.0 (5,550.0) 250.0 (5,300.0) 250.0 250.0 - 
 

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн   

5,550.0 (5,550.0) 250.0 (5,300.0) 250.0 250.0 - 16 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  6,000.0 98,916.0 (92,916.0) 87,916.0 (5,000.0) 93,916.0 93,916.0 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 3,916.0 3,916.0 3,916.0 3,916.0 - 17 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  6,000.0 74,000.0 (68,000.0) 64,000.0 (4,000.0) 70,000.0 70,000.0 - 17 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

6,000.0 (6,000.0) 6,000.0 
 

6,000.0 6,000.0 - 17 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

18,916.0 (18,916.0) 14,000.0 (4,916.0) 14,000.0 14,000.0 - 17 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  34,084,240.0 28,063,838.5 6,020,401.5 349,302.4 6,369,703.9 34,433,542.4 34,433,542.4 - 
 

           ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) 
их, бага (-) 

        
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их 
 

- 
       

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их        - 
         Цэвэр зөрүү                                                                               

 
- 
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Д-125. “Цайрт минерал” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Цайрт Минерал” ХХК нь Монгол улсын Металимпекс компани (49%), Хятад улсын NFCкомпанийн (51%) 
оролцоотой хамтарсан компани юм. “Цайрт Минерал”ХХК Сүхбаатар аймгийн төвөөс 16 километр зайтай орших 
цайрын орд газрыг түшиглэн цайрын үйлдвэр ажиллуулж байгаа болно. 
 
“Цайрт Минерал”ХХК нь Сүхбаатар аймгийн Татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Компани анхны тайландаа НӨАТ-ын илүү төлөлтөөс суутган тооцсон татварын дүнгээр дутуу тайлагнасан 
байна. 
 

2. Гаалийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа 2009 оны 12 сарын 24-нд хийсэн гаалийн бүрдүүлэлтийн татварыг оруулж 
тусгасан байна. Уг татвар нь ГЕГ-т өмнөх ондоо орсон тул хасч, тохируулсан. 
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа 2009 оны 12 сарын 24-нд хийсэн гаалийн бүрдүүлэлтийн НӨАТатварыг оруулж 
тусгасан байна. Уг татвар нь ГЕГ-т өмнөх ондоо орсон тул хасч, тохируулсан. 
 

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  
ЗГ анхны тайландаа хүлээн авсан төлбөрөө тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-т албан бичиг 
хүргүүлж, хариу мэдээлэл авсанаар зөрүүг тохируулсан. 
 

5. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани анхны тайландаа зардалд тооцсон дүнгээ тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ төлсөн шимтгэлийн дүнг тусгаж өгсөн.  
 

6. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 
ЗГ анхны тайландаа буцаасан төлбөрийг, компани буцааж авсан төлбөрийг оруулж тусгасан байна. 
Компани руу дахин хандаж 4,665.6 мянган төгрөгийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд олгосон нөхөн төлбөр 
болохыг тодорхойлсон. 
 

7. Ãàалийн үйлчилгээний хураамж 
Компани яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж хэсэгт тусгасан тул зохих 
тохируулгыг хийсэн. 
 

8. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
Гаалийн үйлчилгээний хураамж хэсэгт тусгагдах дүн байсан учраас хассан. ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй 
байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн АМГ, СХЗГ, Усны газар, 
Геологийн төв лаборатори зэрэг байгууллагад албан бичгээр хандаж, холбогдох мэдээллийг авч, 
тохируулсан. 
 

9. Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа ус, рашаан ашигласны төлбөр, дундын суутгал зэргийг “Торгууль бусад” гэж ангилан 
давхардуулж тусгасан тул хасч, тохируулсан. 
 

10. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа андуурч тусгасан байна.  
 

11. Газрын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа Сүхбаатар аймгийн төсөт төлсөн төлбөрийг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
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12. Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
ЗГ анхны тайландаа Сүхбаатар аймгийн Асгат суманд төлсөн төлбөрийг тусгаагүй байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

13. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр /орон нутаг/ 
ЗГ анхны тайландаа Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын төсөвт төлсөн төлбөрийг тусгаагүй байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл 
авсанаар тохируулгыг хийсэн. 
 

14. Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн хураамж, үйлчилгээний хөлсийг тусгаагүй байна. Компани 
анхны тайландаа хураамж, үйлчилгээний ангиллыг буруу илэрхийлсэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар суманд албан бичиг 
илгээж, холбогдох хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 
 

15. Торгууль /орон нутаг/ 
Компани анхны тайландаа андуурч тусгасан нь дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул хасч, тохируулсан. 
 

16. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 
ЗГ анхны тайландаа Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар суманд төвлөрүүлсэн дүнг тусгаагүй байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад тус сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. Компани анхны 
тайландаа өмнөх онуудад төлсөн төлбөрийг шилжүүлэн тооцсон дүнг тусгасан тул компани талаас хасч, 
тохируулсан.  
 

17. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн дэмжлэг 
Компанийн мэдээлэлд үндэслэн ГИХАЭГ, Дорноговь аймгийн МХГ зэрэг байгууллагад албан бичгээр хандаж, 
холбогдох мэдээлэл авч, тохируулсан. 
Аймагт өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Дорноговь, Сүхбаатар зэрэг аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулгыг хийсэн. 
Сóìàíä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар, Халзан, Асгат зэрэг сумдын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулгыг хийж, зөрүүг шийдвэрлэсэн.  
Бусад áàéãóóëàãàä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Сүхбаатар аймгийн Эрүүл мэндийн нэгдэл, Онцгой байдлын хэлтэс, Цагдаагийн хэлтэс, Прокурорын газар, 
Автотээврийн газар зэрэг байгууллагуудаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 20-íä 
хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад бидний хүссэн мэдээллийг цаг алдалгүй гаргаж өгч, ажилласан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, хандив, дэмжлэг, байгаль хамгаалахтай 
холбогдон гарсан дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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Д-126. “Чамин алт” ХХК                 

№ 

5231337 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллаг

ын дүн 
/УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  161,380.0 - 161,380.0 (5,016.0) 156,364.0 156,364.0 156,364.0 -  

1.1 Татвар, хураамж 119,496.0 - 119,496.0 - 119,496.0 119,496.0 119,496.0 - 
 

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   400.0  400.0  400.0 400.0 400.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 

төлбөр  
24,583.0 

 
24,583.0 

 
24,583.0 24,583.0 24,583.0 - 2 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí 
òºëáºð                  -   - - -  

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  80,752.0 
 

80,752.0 
 

80,752.0 80,752.0 80,752.0 - 3 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 

13,761.0 
 

13,761.0 
 

13,761.0 13,761.0 13,761.0 - 4 

 1.2 Төлбөр  38,009.0 - 38,009.0 (1,141.0) 36,868.0 36,868.0 36,868.0 - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  38,009.0 
 

38,009.0 (1,141.0) 36,868.0 36,868.0 36,868.0 - 5 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  
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Д-126. “Чамин алт” ХХК                 

№ 

5231337 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллаг

ын дүн 
/УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - - - - - -  

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  
  

- 
  

- - - 
 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  

  
- 

  
- - - 

 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  3,875.0 - 3,875.0 (3,875.0) - - - -  
1.6.1  Торгууль  3,875.0 

 
3,875.0 (3,875.0) 

 
- - - 6 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  4,702.0 - 4,702.0 - 4,702.0 4,702.0 4,702.0 -  
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  467.0 - 467.0 - 467.0 467.0 467.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  467.0 

 
467.0 

 
467.0 467.0 467.0 - 7 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  4,235.0 - 4,235.0 - 4,235.0 4,235.0 4,235.0 -  
2.2.1  Газрын төлбөр  360.0 

 
360.0 

 
360.0 360.0 360.0 - 8 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  3,875.0  3,875.0  3,875.0 3,875.0 3,875.0 - 9 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
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№ 

5231337 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллаг

ын дүн 
/УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  
  

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    -   - - -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  166,082.0 - 166,082.0 (5,016.0) 161,066.0 161,066.0 161,066.0 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) - 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их - 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                               - 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-126. “Чамин алт” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Чамин алт” ХХК нь 100% Монголын эзэмшлийн компани бөгөөд Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын нутаг дэвсгэрт 
алт, мөнгө олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг. 
 
Компани нь нийслэлийн Сонгино хайрхан дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 
 

2. Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 
 

3. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 
 

4. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 
 

5. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 
ЗГ анхны тайландаа илүү тусгасан нь нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр 
нотлогдсон тул хасч, тохируулсан. 
 

6. Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа ус, рашаан ашигласны төлбөрийг “Торгууль бусад” гэж ангилан давхардуулж тусгасан 
тул хасч, тохируулсан. 
 

7. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 
 

8. Газрын төлбөр 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

9. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 20-íä 
хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн.  
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, хандив, дэмжлэг, байгаль хамгаалахтай 
холбогдон гарсан дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 
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№ 

2697947 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  9,803,933.0 10,430,597.7 (626,664.7) 442,152.6 (184,512.1) 10,246,085.6 10,246,085.6 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 6,162,778.0 6,910,537.0 (747,759.0) - (747,759.0) 6,162,778.0 6,162,778.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   3,034,752.0 3,557,458.3 (522,706.3)  (522,706.3) 3,034,752.0 3,034,752.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                101,152.0 431,321.3 (330,169.3) 
 

(330,169.3) 101,152.0 101,152.0 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  318,619.0 
 

318,619.0 
 

318,619.0 318,619.0 318,619.0 - 3 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  2,465,874.0 2,921,757.4 (455,883.4)  (455,883.4) 2,465,874.0 2,465,874.0 - 4 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                  

- 
  

- - - 
 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

242,381.0 
 

242,381.0 
 

242,381.0 242,381.0 242,381.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  349,603.0 - 349,603.0 (2,275.0) 347,328.0 347,328.0 347,328.0 - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  349,603.0  349,603.0 (2,275.0) 347,328.0 347,328.0 347,328.0 - 6 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
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№ 

2697947 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр  

  -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  3,237,299.0 3,520,060.7 (282,761.7) 448,248.5 165,486.8 3,685,547.5 3,685,547.5 - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  3,237,299.0 3,316,815.4 (79,516.4) 147,803.7 68,287.3 3,385,102.7 3,385,102.7 - 7 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   42,060.5 (42,060.5) 248,268.0 206,207.5 248,268.0 248,268.0 - 8 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

161,184.8 (161,184.8) 52,176.8 (109,008.0) 52,176.8 52,176.8 - 8 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  54,253.0 - 54,253.0 (3,820.9) 50,432.1 50,432.1 50,432.1 -  
1.6.1  Торгууль  54,253.0  54,253.0 (3,820.9) 50,432.1 50,432.1 50,432.1 - 9 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  119,198.0 456,310.9 (337,112.9) 154,741.5 (182,371.4) 273,939.5 273,939.5 -  
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  64,151.0 56,912.4 7,238.6 - 7,238.6 64,151.0 64,151.0 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  32,021.0 32,021.0 - 

  
32,021.0 32,021.0 - 

 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  32,130.0 24,891.4 7,238.6  7,238.6 32,130.0 32,130.0 - 10 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  55,047.0 399,398.5 (344,351.5) - (344,351.5) 55,047.0 55,047.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  14,753.0 14,783.5 (30.5) 
 

(30.5) 14,753.0 14,753.0 - 11 
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№ 

2697947 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  4,342.0 3,930.0 412.0 
 

412.0 4,342.0 4,342.0 - 12 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

35,952.0 35,952.0 - 
  

35,952.0 35,952.0 - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
 

344,733.0 (344,733.0) 
 

(344,733.0) - - - 13 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - 154,741.5 154,741.5 154,741.5 154,741.5 -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 154,741.5 154,741.5 154,741.5 154,741.5 - 14 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  29,987.0 21,937.0 8,050.0 (8,050.0) - 21,937.0 21,937.0 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  29,987.0 21,937.0 8,050.0 (8,050.0) - 21,937.0 21,937.0 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   1,000.0 (1,000.0) 1,000.0 
 

1,000.0 1,000.0 - 15 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    
- 5,562.5 5,562.5 5,562.5 5,562.5 - 15 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  10,000.0 10,000.0 -   10,000.0 10,000.0 - 15 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  15,880.0 3,374.5 12,505.5 (11,880.0) 625.5 4,000.0 4,000.0 - 15 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  4,107.0 
 

4,107.0 (2,732.5) 1,374.5 1,374.5 1,374.5 - 15 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

7,562.5 (7,562.5) 
 

(7,562.5) - - - 15 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  9,953,118.0 10,908,845.6 (955,727.6) 588,844.1 (366,883.5) 10,541,962.1 10,541,962.1 -  

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) - 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их - 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их        - 

Цэвэр зөрүү                                                                               - 
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Д-127. “Чинхуа МАК нарийн сухайт” ХХК 

Товч танилцуулга 

“×èíõóà Ìàê нарийн сухайт” ХХК íü Õÿòàäûí “×èíõóà” ãðóïï áîëîí “Ìîíãîëûí алт ÌÀÊ” êîìïàíèéí 50:50%-èéí 
õºðºíãº îðóóëàëò á¿õèé Ìîíãîë-Õÿòàäûí õàìòàðñàí êîìïàíè áîëíî. 

Òýðýýð ªìíºãîâü àéìãèéí Ãóðâàí Òýñ ñóìûí íóòàãò í¿¿ðñíèé óóðõàéòàé áºãººä Õÿòàä улс ðóó í¿¿ðñ 
ýêñïîðòëîäîã. 
Компани нь ¯ÒÅÃ-ò á¿ðòãýëòýé. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын 
зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг 
нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон 
тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Компани анхны тайландаа уг татварын илүү төлөлтөөс өөр татварын дутуу төлөлтөд суутган 
тооцсон дүнгээр илүү тусгасан байна. 

 
2. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа гаалийн албан татварын дүнд импортын бараанд төлсөн НӨАТ-ыг 
оруулж тусгасан байна. 
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа гаалийн албан татварын дүнд НӨАТ-ыг оруулж тусгасан тул гаалийн 
албан татварын дүнгээс хасч, НӨАТ-ын дүнд нэмж, тохируулсан. 
 

4. Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр 
Компани анхны тайландаа уг татварын илүү төлөлтөөс өөр татварын дутуу төлөлтөд суутган 
тооцсон дүнгээр илүү тусгасан байна. 
 

5. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаж ирүүлсэн боловч ЗГ-ын дүнгээс илүү тусгаж өгсөн. Компанид дахин хандаж асуухад 
төлөөгүй байгаа үлдэгдлийг оруулж тусгасан байна гэсэн хариу өгсөний дагуу зохих тохируулгыг 
хийсэн. 
 

6. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа илүү тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ өмнөх дүнгээ бууруулж тусгаж өгсөн. Компани анхны тайландаа уг төлбөрийг орон 
нутгийн төлбөр хэсэгт тусгасан байна. 
 

7. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
ЗГ, компани аль аль нь анхны тайландаа дутуу тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр 
талаас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

 
8. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 

ЗГ анхны тайландаа огт дүн тусгаагүй байна. Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн. Компанийн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн Автотээврийн газар, ГИХАЭГ зэрэг байгууллагад албан бичиг илгээж, 
холбогдох хариу мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

9. Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа иргэдээс суутгасан татвар, ус, рашаан ашигласны төлбөр, түгээмэл 
тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр зэргийг “Торгууль бусад” гэсэн ангилалд 
оруулж тусгаж ирүүлсэн нь давхардаж байгаа тул хасч, тохируулсан. 
 
 

10. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
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Компани анхны тайландаа ч нэгтгэл тайлангийн үеийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд ч дутуу тусгаж 
өгсөн. Компанид дахин хандсанаар нэмж тусгаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 
 

11. Газрын төлбөр 
Компани анхны тайландаа илүү тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд нэмж тусгагдаж ирээгүй байна. 
 

12. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
Компани анхны тайландаа ч нэмэлт мэдээлэлдээ ч дутуу тусгасан байна. ҮТЕГ болон Өмнөговь 
аймгийн татварын хэлтсээс ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн компани талд нэмж тохируулав. 
 

13. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð /орон нутаг/ 
Компани анхны тайландаа улсын төсөвт төлөх төлбөр хэсэгт тусгах дүнг энэ мөрөнд буруу 
тусгасан тул хасч, тохируулсан. 
 

14. Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн үйлчилгээний хөлсийг тусгаагүй байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад компаниас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь МХГ, СХЗГ зэрэг 
байгууллагуудад албан бичиг илгээж, холбогдох мэдээлэл авч, тохируулсан. 
 

15. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Яàì, àãåíòëàã өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компанийн мэдээлэлд үндэслэн АМГ, Өмнөговь аймгийн ХЦ-ийн 0166-р анги зэрэг байгууллагад 
албан бичиг хүргүүлж, хариу мэдээлэл авсанаар тохируулгыг хийж, зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
 
Аéìàãò өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани анхны тайландаа хандтивын ангиллыг буруу илэрхийлсэн байна. Компанийн тайланд 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдсан дүнг тулган баталгаажуулах зорилгоор Өмнөговь аймгийн 
ЗДТГ-т албан бичиг илгээсэн ба тус аймгийн ЗДТГ энэ компаниас хандив дэмжлэг хүлээн авсан 
тухайгаа хариу ирүүлсэн тул тохируулгыг хийсэн.  
 
Суманд өгсөн мөнгөн дэмжлэг 
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээс үзэхэд Өмнөговь Гурвантэс, Ноён сумдын ЗДТГ-т 
мөнгөн болон мөнгөн бус хандив дэмжлэг өгсөн ба тус сумдын ЗДТГ нь хандивыг хүлээн авсан 
тухайгаа хариу ирүүлсэн тул тохируулгыг хийсэн. 
 
Бусад áàéãóóëàãàä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани анхны тайландаа ХЦ-ийн 0166-р ангид өгсөн хандивыг тусгасан байна. Уг хандивын 
дүнг яам, агентлагт өгсөн мөнгөн бус хандив хэсэгт тусгаж, тохируулгыг хийлээ. 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 
20-íä хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Тус 
компани нь нэгтгэл тайлангийн явцад бидний хүссэн мэдээллийг цаг алдалгүй, шуурхай гаргаж өгч 
ажилласан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн 
талаар төр, төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. 
Компани болон төрийн байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон 
нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, хандив, дэмжлэг, байгаль 
хамгаалахтай холбогдон гарсан дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  547,001.0 539,874.8 7,126.2 (4,580.5) 2,545.7 542,420.5 542,420.5 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 366,465.0 356,404.2 10,060.8 - 10,060.8 366,465.0 366,465.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   25,500.0 25,500.0 - 

  
25,500.0 25,500.0 - 

 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                12,636.0 11,907.5 728.5 

 
728.5 12,636.0 12,636.0 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  26,460.0 25,005.7 1,454.3 
 

1,454.3 26,460.0 26,460.0 - 2 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  255,543.0 254,500.0 1,043.0  1,043.0 255,543.0 255,543.0 - 3 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí 
òºëáºð                

30,991.0 30,991.0 - 
  

30,991.0 30,991.0 - 
 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад 
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 

15,335.0 8,500.0 6,835.0 
 

6,835.0 15,335.0 15,335.0 - 4 

 1.2 Төлбөр  172,058.0 175,824.0 (3,766.0) (2,886.8) (6,652.8) 169,171.2 169,171.2 -   

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  
  

- 
  

- - -   

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  172,058.0 175,824.0 (3,766.0) (2,886.8) (6,652.8) 169,171.2 169,171.2 - 5 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    -   - - -   

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - -   

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    -   - - -   

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -   

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -   
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1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -   
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  2,046.0 6,346.6 (4,300.6) 2,886.4 (1,414.2) 4,932.4 4,932.4 -   

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  2,046.0 2,237.1 (191.1)  (191.1) 2,046.0 2,046.0 -   

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    -   - - -   

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс   

2,476.5 (2,476.5) 
 

(2,476.5) - - - 6 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  
 

1,633.0 (1,633.0) 2,886.4 1,253.4 2,886.4 2,886.4 - 6 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -   

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - -   

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -   

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    -   - - -   

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  6,432.0 1,300.0 5,132.0 (4,580.1) 551.9 1,851.9 1,851.9 - 

 
1.6.1  Торгууль  6,432.0 1,300.0 5,132.0 (4,580.1) 551.9 1,851.9 1,851.9 - 7 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  17,009.0 17,017.3 (8.3) - (8.3) 17,009.0 17,009.0 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  9,379.0 9,387.3 (8.3) - (8.3) 9,379.0 9,379.0 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  8,971.0 8,968.3 2.7  2.7 8,971.0 8,971.0 -  
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  408.0 419.0 (11.0)  (11.0) 408.0 408.0 -  
2.1.3  Áóñàä  

  
- 

  
- - - 

 
 2.2 Төлбөр  7,630.0 7,630.0 - - - 7,630.0 7,630.0 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  1,750.0 1,750.0 - 

  
1,750.0 1,750.0 - 

 
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  5,880.0 5,880.0 - 

  
5,880.0 5,880.0 - 

 
2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.4 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  
2.2.7 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  

  
- 

  
- - - 

 
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
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2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  9,100.0 11,400.0 (2,300.0) (1,400.0) (3,100.0) 7,700.0 8,300.0 (600.0)  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  1,000.0 - 1,000.0 - 1,000.0 1,000.0 1,000.0 -  

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  1,000.0  1,000.0  1,000.0 1,000.0 1,000.0 - 8 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  8,100.0 11,400.0 (3,300.0) (1,400.0) (4,100.0) 6,700.0 7,300.0 (600.0) 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   500.0 (500.0) 300.0 400.0 300.0 900.0 (600.0) 9 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  3,800.0 4,300.0 (500.0) (3,800.0) (4,300.0) - - -  

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  4,300.0 1,300.0 3,000.0 500.0 3,500.0 4,800.0 4,800.0 - 9 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

2,300.0 (2,300.0) 
 

(2,300.0) - - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   3,000.0 (3,000.0) 1,600.0 (1,400.0) 1,600.0 1,600.0 - 9 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  573,110.0 568,292.1 4,817.9 (5,980.5) (562.6) 567,129.5 567,729.5 (600.0)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их (600.0) 

Цэвэр зөрүү                                                        (600.0)  
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Д-128. “Шанлун” ХХК 

Товч танилцуулга 

Хятадын хөрөнгө оруулалттай “Шанлун” ХХК нь Дорнод аймгийн Чойбалсан суманд хар тугалга болон цайрын баяжмал 
олборлолтийн үйл ажиллагаа явуулж байна. 
Тус компани нь нийслэлийн Баянгол дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн 
тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор 
харуулав.  

 
1. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
импортын бараанд төлсөн НӨАТ-ыг гаалийн албан татварын дүнгээс салгаагүй байна. 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа уг татварын дүнг дутуу тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн тул компани талд нэмж тохируулсан. 

3. Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр 
Компани анхны тайландаа өөр татварын илүү төлөлтөөс суутган тооцсон дүн тусгаагүй байна. 

4. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани анхны тайландаа дутуу тусгаснаа дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн. 

5. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 
ЗГ анхны тайландаа буцаасан төлбөрийг, компани буцааж авсан төлбөрийг оруулж тусгасан нь хоёр талын 
дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул хасч, тохируулсан. 

6. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамжийг ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба ХХҮГ нь 
нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн байна. Компани анхны тайландаа 
ХХҮГ-т төлсөн дүнг Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс гэсэн мөрөнд тусгасан тул 
хасч зохих тохируулгыг хийсэн. 

7. Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа ус, рашаан ашигласны төлбөрийг “Торгууль бусад” гэж ангилан оруулж тусгасан нь 
давхардсан тул хасч, тохируулсан. ҮТЕГ, ГИХАЭГ зэрэг байгууллагуудаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн компани 
талд нэмж, тохируулсан. 

8. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 
Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж 
өгсөн.  

9. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Яàì, àãåíòëàã өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компанийн мэдээлэлд үндэслэн Баянгол дүүргийн ЗДТГ, НДХ зэрэг байгууллагад албан бичиг хүргүүлж, хариу 
мэдээлэл авахад аль аль нь тус компаниас хандив, дэмжлэг аваагүй гэсэн хариу өгсөн. Компанид дахин хандаж 
анхан шатны баримтыг хувилуулж авч, Баянгол дүүргийн 6-р хороо болон тус дүүргийн НДХ-т дахин хандсан. 
Баянгол дүүргийн 6-р хороо нь тус компаниас хандив, дэмжлэг хүлээн авсан тухайгаа хариу ирүүлсэн. Харин НДХ 
нь хандив, дэмжлэг аваагүй гэсэн хариу өгсөн тул 600.0 мянган төгрөгийн зөрүү үүссэн. Уг хандивыг компаниас 
ирүүлсэн анхан шатны баримаас нь үзэхэд БГД-ийн НДХ-ийн шинэ байрны нээлтэд 7 сарын 5-нд бэлнээр өгсөн 
хандив байна. 
Суманд өгсөн мөнгөн дэмжлэг 
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээс үзэхэд Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын ЗДТГ-т хандив дэмжлэг 
өгсөн ба тус сумын ЗДТГ нь хандивыг хүлээн авсан тухайгаа хариу ирүүлсэн тул тохируулгыг хийсэн. 
Бусад áàéãóóëàãàä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компанийн мэдээлэлд үндэслэн Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК, Халамж үйлчилгээний газар зэрэг 
байгууллагад албан бичгээр хандаж, хариу мэдээлэл авсанаар зөрүүг тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 21-íä хүргэсэн áà 
компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Тус компани нь нэгтгэл тайлангийн 
явцад бидний хүссэн мэдээллийг цаг алдалгүй, шуурхай гаргаж өгч ажилласан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн 
байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу 
утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр 
ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд Баянгол дүүргийн НДХ-т өгсөн хандивын хоёр талаас ирүүлсэн мэдээлэл зөрүүтэй байгаа учраас 
аль нэгэн талын баримтанд үндэслэн зөрүүг тохируулах боломжгүйд хүрсэн тул зөрүү шийдвэрлэгдсэнгүй. 
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№ 

2618621 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, ногдол 
ашиг  110,386.0 - 110,386.0 2,628.6 113,014.6 113,014.6 113,014.6 -  

1.1 Татвар, хураамж 110,306.0 - 110,306.0 - 110,306.0 110,306.0 110,306.0 - 
 

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   5.0 
 

5.0 
 

5.0 5.0 5.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                29,410.0  29,410.0  29,410.0 29,410.0 29,410.0 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  61,761.0  61,761.0  61,761.0 61,761.0 61,761.0 - 3 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí 
òºëáºð                19,130.0  19,130.0  19,130.0 19,130.0 19,130.0 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад 
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл   

- 
  

- - - 
 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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№ 

2618621 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  80.0 - 80.0 2,628.6 2,708.6 2,708.6 2,708.6 -  
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  80.0 

 
80.0 3.2 83.2 83.2 83.2 - 5 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 2,625.4 2,625.4 2,625.4 2,625.4 - 6 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж    -   - - -  
 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 

 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль    -   - - -  
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  248.0 - 248.0 1,261.9 1,509.9 1,509.9 1,509.9 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  248.0 - 248.0 - 248.0 248.0 248.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  248.0 

 
248.0 

 
248.0 248.0 248.0 - 7 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - 1,261.9 1,261.9 1,261.9 1,261.9 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр    - 1,261.9 1,261.9 1,261.9 1,261.9 - 8 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
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№ 

2618621 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  

  
- 

  
- - - 

 
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  

  
- 

  
- - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    -   - - -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  110,634.0 - 110,634.0 3,890.5 114,524.5 114,524.5 114,524.5 - 

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) -  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                               -  
 

 

 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-129. “Шар нарст” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Шар нарст” ХХК нь 100% Монголын эзэмшлийн компани бөгөөд Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сумын нутаг дэвсгэрт 
алт, мөнгө олборлох үйл ажиллагаа явуулдаг. 
 
Компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр зохих тохируулга хийгдсэн. 
 

2. Гаалийн албан татвар 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр зохих тохируулга хийгдсэн. 
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр зохих тохируулга хийгдсэн. 
 

4. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð              Компани санаачлагын 
ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт 
гаргаж өгсөнөөр зохих тохируулга хийгдсэн. 
 

5. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр зохих тохируулга хийгдсэн. 
Мөн компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ЗГ-ын дүнгээс илүү тусгаж өгсөн нь хувийн тээвэр зуучийн компанид 
төлсөн үйлчилгээний хураамжийг оруулж тусгасан тул хассан. 
 

6. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр зохих тохируулга хийгдсэн. 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-ын дэлгэрнгүй мэдээлэлд тусгагдаж 
ирсэнээр тохируулгыг хийсэн. 
 

7. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр зохих тохируулга хийгдсэн. 
 

8. Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн үед 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр зохих тохируулга хийгдсэн. 
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөрийг тусгаагүй ба компаниас ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сумын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 21-íä 
хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 01-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн.  
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, хандив, дэмжлэг, байгаль хамгаалахтай 
холбогдон гарсан дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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Д-130. “Шарын гол” ХХК                     

№ 

2050374 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  1,536,646.0 2,372,574.9 (835,928.9) 33,986.9 (801,942.0) 1,570,632.9 1,570,632.9 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 1,517,523.0 2,370,735.9 (853,212.9) 45,679.2 (807,533.7) 1,563,202.2 1,563,202.2 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   143,716.0 170,570.6 (26,854.6) 26,854.6 

 
170,570.6 170,570.6 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                18,365.0 17,682.7 682.3 
 

682.3 18,365.0 18,365.0 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  454,820.0 1,265,153.7 (810,333.7) 
 

(810,333.7) 454,820.0 454,820.0 - 3 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  228,371.0 233,870.1 (5,499.1) 5,499.1  233,870.1 233,870.1 - 4 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

1,145.0 10,556.1 (9,411.1) 13,325.5 3,914.4 14,470.5 14,470.5 - 5 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас 
гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

671,106.0 672,902.7 (1,796.7) 
 

(1,796.7) 671,106.0 671,106.0 - 6 

 1.2 Төлбөр  2,617.0 - 2,617.0 (25.0) 2,592.0 2,592.0 2,592.0 - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  2,617.0 
 

2,617.0 (25.0) 2,592.0 2,592.0 2,592.0 - 7 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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Д-130. “Шарын гол” ХХК                     

№ 

2050374 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  39.0 1,839.0 (1,800.0) 147.6 (1,652.4) 186.6 186.6 -  
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  39.0 

 
39.0 

 
39.0 39.0 39.0 - 

 
1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

тэмдэгтийн хураамж    
- 

  
- - - 

 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   1,839.0 (1,839.0) 122.6 (1,716.4) 122.6 122.6 - 8 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 25.0 25.0 25.0 25.0 - 8 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  16,467.0 - 16,467.0 (11,814.9) 4,652.1 4,652.1 4,652.1 - 

 
1.6.1  Торгууль  16,467.0 

 
16,467.0 (11,814.9) 4,652.1 4,652.1 4,652.1 - 9 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  91.0 76,922.9 (76,831.9) 77,706.7 874.8 77,797.7 77,797.7 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  20.0 9,966.4 (9,946.4) 9,946.4 - 9,966.4 9,966.4 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

 
8,462.4 (8,462.4) 8,462.4 

 
8,462.4 8,462.4 - 10 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

20.0 1,504.0 (1,484.0) 1,484.0 
 

1,504.0 1,504.0 - 11 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  71.0 63,716.5 (63,645.5) 64,520.3 874.8 64,591.3 64,591.3 -  
2.2.1  Газрын төлбөр  71.0 38,822.0 (38,751.0) 38,822.3 71.3 38,893.3 38,893.3 - 12 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр   24,894.5 (24,894.5) 25,698.0 803.5 25,698.0 25,698.0 - 13 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  
2.2.6 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
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Д-130. “Шарын гол” ХХК                     

№ 

2050374 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - 3,240.0 (3,240.0) 3,240.0 - 3,240.0 3,240.0 - 
 

2.5.1  Торгууль  
 

3,240.0 (3,240.0) 3,240.0 
 

3,240.0 3,240.0 - 14 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 2,514.0 (2,514.0) 914.0 (1,600.0) 914.0 914.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    -   - - -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 2,514.0 (2,514.0) 914.0 (1,600.0) 914.0 914.0 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   1,100.0 (1,100.0) 
 

(1,100.0) - - - 15 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   914.0 (914.0) 914.0 

 
914.0 914.0 - 15 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   500.0 (500.0)  (500.0) - - - 15 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  1,536,737.0 2,452,011.8 (915,274.8) 112,607.6 (802,667.2) 1,649,344.6 1,649,344.6 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                               -  
 

 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-130. “Шарын гол” ХХК 

Товч танилцуулга 

Тус компани нь Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын нутагт нүүрс олборлолтийн үйл ажиллагаа явуулдаг.  

Дархан-Уул аймгийн татварын хэлтэст харъяалагддаг.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

 
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 

ЗГ нь анхны тайландаа төсөвт байгууллагуудын цахилгааны үнийг тус компанийн нүүрсний үнээс тус 
татварт суутган тооцсон дүнг тусгаагүй байна. 
 

2. Гаалийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа дутуу тусгаснаа нэтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
нэмж тусгасан. 
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа худалдан авалтад төлсөн НӨАТ-ыг оруулж тусгасан тул хасч, тохируулсан. 
 

4. Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн төлбөрийг дутуу тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр 
талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

5. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  
ЗГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа дутуу тусгаснаа нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн 
дэлгээрнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн. 
 

6. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  
Компани анхны тайландаа төлөөгүй үлдэгдлийг оруулж тусгасан байна. 
 

7. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
ЗГ анхы тайландаа үйлчилгээний хөлсийг оруулж тусгасан байна. Компани анхны тайландаа төлсөн 
төлбөрийн дүнг огт тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 
 

8. Хураамж, үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэн. 
Компани анхны тайландаа илүү тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулсан. 
 

9. Торгууль 
Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн. 
ЗГ анхны тайландаа иргэдээс суутгасан татвар, бусад орлого зэргийг “Торгууль бусад” гэж ангилан тусгаж 
ирүүлсэн тул хасч, тохируулсан. 
 

10. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
ЗГ нь анхны тайландаа тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
9,000 мянган төгрөг хүлээн авсанаар ирүүлсэн байна. Зөрүү 537.6 мянган төгрөг нь ХХОАТ-ын дутуу 
төлөлтөд хаасан дүн байна. 
 

11. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа Дархан-Уул аймгийн төсөвт төлсөн дүнгээр дутуу тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад тус аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
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12. Газрын төлбөр 
ЗГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа дутуу тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Дархан-уул 
аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

13. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн дүнг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэн. Компани анхны тайлан болон дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ дутуу тусгасан учраас 
компанид дахин хандаж холбогдох мэдээллийг авсанаар зөрүүг тохируулсан байна. 
 

14. Торгууль /орон нутаг/ 
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн торгуулийн дүнг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад Дархан-Уул аймгийн МХГ-т албан бичиг илгээж, холбогдох мэдээлэл авч, тохируулсан. 
 

15. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Аймагт өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани анхны тайландаа андуурч тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлээгүй тул хасч, тохируулсан. 
Суманд өгсөн мөнгөн дэмжлэг 
Компанийн мэдээлэлд үндэслэн Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус 
сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн дэмжлэг 
Компани анхны тайландаа андуурч тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлээгүй тул хасч, тохируулсан. 
 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 20-íä 
хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Тус компани нь 
нэгтгэл тайлангийн явцад бидний хүссэн мэдээллийг цаг алдалгүй, шуурхай гаргаж өгч ажилласан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, хандив, дэмжлэг, байгаль хамгаалахтай 
холбогдон гарсан дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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Д-131. “Шейман” ХХК                   

№ 

5155436 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  265,272.4 372,400.4 (107,128.0) 7,043.4 (100,084.6) 272,315.8 272,315.8 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 34,996.4 34,996.4 - - - 34,996.4 34,996.4 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                

  
- 

  
- - - 

 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    -   - - -  

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                  

- 
  

- - - 
 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

34,996.4 34,996.4 - 
  

34,996.4 34,996.4 - 
 

 1.2 Төлбөр  230,276.0 330,050.0 (99,774.0) - (99,774.0) 230,276.0 230,276.0 - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
 

99,774.0 (99,774.0) 
 

(99,774.0) - - - 1 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  

136,654.0 136,654.0 - 
  

136,654.0 136,654.0 - 
 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

45,542.0 45,542.0 - 
  

45,542.0 45,542.0 - 
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№ 

5155436 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  

48,080.0 48,080.0 - 
  

48,080.0 48,080.0 - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - 7,354.0 (7,354.0) 7,043.4 (310.6) 7,043.4 7,043.4 - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  

 
118.0 (118.0) 

 
(118.0) - - - 2 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   157.6 (157.6)  (157.6) - - - 3 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

3,285.0 (3,285.0) 3,250.0 (35.0) 3,250.0 3,250.0 - 3 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж   3,793.4 (3,793.4) 3,793.4  3,793.4 3,793.4 - 3 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 

 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти                               -        
                   
-    

                   -                          -      

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  314.5 94,210.8 (93,896.3) 88,251.3 (5,645.0) 88,565.8 88,565.8 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  314.5 179.5 135.0 - 135.0 314.5 314.5 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

 
11.3 (11.3) 

 
(11.3) - - - 4 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  314.5 168.2 146.3  146.3 314.5 314.5 - 5 

2.1.3  Áóñàä    -   - - -  
 2.2 Төлбөр  - 94,031.3 (94,031.3) 88,251.3 (5,780.0) 88,251.3 88,251.3 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр   23,251.3 (23,251.3) 23,251.3  23,251.3 23,251.3 - 6 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг   70,780.0 (70,780.0) 65,000.0 (5,780.0) 65,000.0 65,000.0 - 7 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 
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5155436 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  1,000.0 72,362.6 (71,362.6) 44,870.0 (26,492.6) 45,870.0 45,870.0 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 26,442.6 (26,442.6) - (26,442.6) - - -  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   

26,442.6 (26,442.6) 
 

(26,442.6) - - - 8 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  1,000.0 45,920.0 (44,920.0) 44,870.0 (50.0) 45,870.0 45,870.0 - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  1,000.0 1,000.0 - 
  

1,000.0 1,000.0 - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

 
50.0 (50.0) 

 
(50.0) - - - 9 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

44,820.0 (44,820.0) 44,820.0 
 

44,820.0 44,820.0 - 9 

3.2.7 Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

50.0 (50.0) 50.0 
 

50.0 50.0 - 9 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  266,586.9 538,973.8 (272,386.9) 140,164.7 (132,222.2) 406,751.6 406,751.6 -  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их - 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                               - 
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Товч танилцуулга 

Тус компани нь Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын нутаг дэвсгэрт газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа 
эрхэлж байна.  

Тус компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй.  

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 
Компани анхны тайландаа андуурч тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаж өгөөгүй, мөн ХХҮГ-ын мэдээлэлд ч тусгагдаж ирээгүй учраас хасч, тохируулсан. 

2. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
Компани анхны тайландаа андуурч тусгасан байна.  

3. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
Компани анхны тайландаа хувийн нотариатад өгсөн үйлчилгээний төлбөрийг тусгасан байна.  
Зг анхны тайландаа огт тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ, ГИХАЭГ зэрэг байгууллагаас 
ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

4. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа андуурч тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас гаргаж ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн хасч, тохируулсан. 

5. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн. 

6. Газрын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад ГТГ-т албан бичгээр хандаж, мэдээлэл 
гаргуулан авсанаар тохируулгыг хийсэн. 

7. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг /орон нутаг/ 
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн ЗДТГ-т хамтран ажиллах гэрээний дагуу төлсөн төлбөрийн дүнг 
тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад Говьсүмбэр, Төв, Хэнтий зэрэг аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, 
холбогдох мэдээлэл авч, тохируулгыг хийсэн. 
 

8. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 
Компани анхны тайландаа хувийн үнэлгээний компанид төлсөн төлбөрийг оруулж тусгасан байна. 
 

9. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Суманд өгсөн мөнгөн дэмжлэг 
Компанийн мэдээлэлд үндэслэн Хэнтий, Төв, Говьсүмбэр зэрэг аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, эдгээр 
аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 
Бусад байгууллагад өгсөн мөнгөн дэмжлэг 
Нэгтгэл тайлангийн явцад Төм аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 24-íä 
хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Тус компани нь 
нэгтгэл тайлангийн явцад бидний хүссэн мэдээллийг цаг алдалгүй, шуурхай гаргаж өгч ажилласан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, хандив, дэмжлэг, байгаль хамгаалахтай 
холбогдон гарсан дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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№ 

2004879 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  2,528,543.0 2,486,736.1 41,806.9 (198,434.9) (156,628.0) 2,330,108.1 2,330,108.1 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 2,319,836.0 2,475,915.1 (156,079.1) 574.9 (155,504.2) 2,320,410.9 2,320,410.9 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   105,787.0 87,786.9 18,000.1 

 
18,000.1 105,787.0 105,787.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                50,554.0 140,216.9 (89,662.9) 
 

(89,662.9) 50,554.0 50,554.0 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  872,671.0 766,458.1 106,212.9 
 

106,212.9 872,671.0 872,671.0 - 3 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  569,815.0 569,815.0 -   569,815.0 569,815.0 -  

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                 

180,575.6 (180,575.6) 574.9 (180,000.7) 574.9 574.9 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 721,009.0 731,062.6 (10,053.6)  (10,053.6) 721,009.0 721,009.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  2,607.0 2,592.0 15.0 (15.0) - 2,592.0 2,592.0 - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  2,607.0 2,592.0 15.0 (15.0) 
 

2,592.0 2,592.0 - 6 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  
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дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  188.0 1,328.0 (1,140.0) 16.2 (1,123.8) 204.2 204.2 - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  188.0 1,170.7 (982.7) 1.2 (981.5) 189.2 189.2 - 7 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   

157.3 (157.3) 
 

(157.3) - - - 8 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 15.0 15.0 15.0 15.0 - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  205,912.0 6,901.0 199,011.0 (199,011.0) - 6,901.0 6,901.0 -  
1.6.1  Торгууль  205,912.0 6,901.0 199,011.0 (199,011.0) 

 
6,901.0 6,901.0 - 9 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  266,789.0 266,728.0 61.0 145.3 206.3 266,934.3 266,934.3 -  
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  64,946.0 64,946.0 - - - 64,946.0 64,946.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  64,000.0 64,000.0 - 

  
64,000.0 64,000.0 - 

 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

946.0 946.0 - 
  

946.0 946.0 - 
 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  201,843.0 201,782.0 61.0 - 61.0 201,843.0 201,843.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  1,638.0 1,638.0 - 
  

1,638.0 1,638.0 - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  200,205.0 200,144.0 61.0 
 

61.0 200,205.0 200,205.0 - 10 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    -   - - -  



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

654 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-132. “Шивээ Овоо” ХХК                     

№ 

2004879 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - 145.3 145.3 145.3 145.3 -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 145.3 145.3 145.3 145.3 - 11 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  27,937.0 35,937.0 (8,000.0) 8,000.0 - 35,937.0 35,937.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 

шилжүүлсэн дүн    
- 

  
- - - 

 
 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  27,937.0 35,937.0 (8,000.0) 8,000.0 - 35,937.0 35,937.0 - 

 
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   8,000.0 (8,000.0) 8,000.0 

 
8,000.0 8,000.0 - 12 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  27,937.0 27,937.0 - 
  

27,937.0 27,937.0 - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  2,823,269.0 2,789,401.1 33,867.9 (190,289.6) (156,421.7) 2,632,979.4 2,632,979.4 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их - 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                               - 
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Д-132. “Шивээ Овоо” ХХК 

Товч танилцуулга 

Монголын 100%-ийн хөрөнгө оруулалттай “Шивээ овоо” ХК нь Говь-сүмбэр аймгийн Шивээ говь суманд нүүрс 
олборлолтийн үйл ажиллагаа явуулж байна. 

“Шивээ овоо” ХК нь Говь-сүмбэр аймгийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн 
тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор 
харуулав.  

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Компани анхны тайландаа ч, дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ч уг татварыг дутуу тусгасан байна. Компанид дахин 
хандаж мэдээлэл авсанаар зөрүүг тохируулсан. 

2. Гаалийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа имдортын бараанд төлсөн НӨАТ-ыг гаалийн албан татварын дүнд оруулж тусгасан 
байна. ГЕГ-ын мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа гаалийн албан татварын дүнд оруулж тусгасан байна. ГЕГ-ын мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулав. 

4. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð            
Компани анхны тайландаа “Эрдэнэс МГЛ” ХХК-ийн өмнөөс төлсөн төлбөрийг оруулж тусгасан байна. 

5. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани анхны тайландаа оны эцсийн төлөөгүй үлдэгдлийг оруулж тусгасан байна.  

6. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
ЗГ анхны тайландаа үйлчилгээний хөлсийг оруулж тусгасан байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ зөв дүнгээр тусгаж өгсөн. 

7. Ãàалийн үйлчилгээний хураамж  
ЗГ анхны тайландаа дутуу компани анхны тайландаа хувийн тээвэр зуучийн компанид төлсөн үйлчилгээний 
хөлсийг оруулж тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулсан. 

8. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс  
Компани анхны тайландаа орон нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс хэсэгт тусгах дүнг 
тусгасан байна. Ийм учраас Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж хэсэгт тусгасан 
дүнг хасч, орон нутгийн тэмдэгтийн хураамжинд оруулж тусгасан. 

9. Торгууль  
ЗГ анхны тайландаа иргэдээс суутгасан татвар, ус, рашаан ашигласны төлбөр зэргийг “Торгууль бусад” гэж 
ангилан тусгасан нь зарим төлбөрийн хувьд давхардсан тул хасч, тохируулсан. 

10. Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
Компани анхны тайландаа дутуу тусгаснаа нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
нэмж тусгаж өгсөнөөр тохируулгыг хийсэн. 

11. Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, үйлчилгээний хөлс 
Компани анхны тайландаа Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж хэсэгт тусгасан 
байсан. Уг үйлчилгээний хөлс нь Говьсүмбэр аймгийн орон нутгийн төсөвт төлсөн дүн байна. 

12. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн дэмжлэг 
Компанийн мэдээлэлд үндэслэн Улсын онцгой байдлын ерөнхий газарт албан бичиг хүргүүлж, холбогдох хариу 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 20-íä хүргэсэн áà 
компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Тус компани нь нэгтгэл тайлангийн 
явцад бидний хүссэн мэдээллийг цаг алдалгүй, шуурхай гаргаж өгч ажилласан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн 
байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу 
утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр 
ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, хандив, дэмжлэг, байгаль хамгаалахтай холбогдон 
гарсан дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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байгууллагын 
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дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  892,284.0 709,955.4 182,328.6 (16,174.8) 166,153.8 876,109.2 876,109.2 -  

1.1 Татвар, хураамж 890,975.0 709,955.4 181,019.6 (17,994.6) 163,025.0 872,980.4 872,980.4 - 
 

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   2,979.0 2,979.0 - 
  

2,979.0 2,979.0 - 
 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  

175,765.0 151.6 175,613.4 (23,415.2) 152,198.2 152,349.8 152,349.8 - 1 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                 5,420.6 (5,420.6) 5,420.6  5,420.6 5,420.6 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  701,399.0 701,404.2 (5.2)  (5.2) 701,399.0 701,399.0 - 3 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас 
гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

10,832.0 
 

10,832.0 
 

10,832.0 10,832.0 10,832.0 - 4 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -  

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 1,409.8 1,409.8 1,409.8 1,409.8 -  

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ    -   - - -  

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    - 1,409.8 1,409.8 1,409.8 1,409.8 - 5 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти                               -                         -                     -                          -      

 1.6 Бусад  1,309.0 - 1,309.0 410.0 1,719.0 1,719.0 1,719.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  1,309.0 
 

1,309.0 410.0 1,719.0 1,719.0 1,719.0 - 6 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  5,321.4 5,399.3 (77.9) (3,621.4) (3,699.3) 1,700.0 1,700.0 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  3,621.4 - 3,621.4 (3,621.4) - - - - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

2.1.3  Áóñàä  3,621.4 
 

3,621.4 (3,621.4) 
 

- - - 7 

 2.2 Төлбөр  1,700.0 5,399.3 (3,699.3) - (3,699.3) 1,700.0 1,700.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  1,700.0 1,700.0 -   1,700.0 1,700.0 -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

 
3,699.3 (3,699.3) 

 
(3,699.3) - - - 8 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
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2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 500.0 (500.0) 500.0 - 500.0 500.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 

шилжүүлсэн дүн    
- 

  
- - - 

 
 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 500.0 (500.0) 500.0 - 500.0 500.0 - 

 
3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.3 Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   500.0 (500.0) 500.0 

 
500.0 500.0 - 9 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад байгууллагад 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  897,605.4 715,854.7 181,750.7 (19,296.2) 162,454.5 878,309.2 878,309.2 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                               -  
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Д-133. “Шижир талст” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Шижир талст” ХХК нь Сэлэнгэ аймгийн Баянгол суманд алт болон мөнгө олборлолтийн үйл ажиллагаа эрхэлж 
байна. 

Тус компани нь ҮТЕГ-т харъяалагддаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн төлбөрийг давхардуулж тусгасан байна. Компани анхны тайландаа 
мянган төгрөгөөр биш сая төгрөгөөр тусгасан байна. Хоёр талын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулсан. 
 

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж 
тусгаж өгсөн. 
 

3. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
Компани анхны тайландаа болон дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ илүү тусгаж өгсөн байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ илүү тусгасан дүнгээр дутуу тусгаж ирүүлсэн тул компани 
талаас хасч, тохируулсан. 
 

4. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  
Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
нэмж тусгаж өгсөн. 
 

5. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс  
Компани анхны тайландаа ус, рашаан ашигласны төлбөрийн дүнд оруулж тусгасан байна. нэгтгэл 
тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Усны газарт албан бичиг хүргүүлж, 
хариу мэдээлэл авсан тул тохируулсан. 

6. Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж 
тусгаж өгсөн. Уг торгууль нь татварын хяналт шалгалтын актаар тавигдсан хүү торгууль байна. 

7. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
Компани анхны тайландаа Усны газарт төлсөн үйлчилгээний хөлсийг оруулж тусгасан нь дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр нотлогдсон тул хасч, тохируулсан. 
 

8. Бусад албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа ХХОАТ-ыг тусгасан байна. Энэ нь ОҮИТБС-ын нэгтгэл тайланд нэгтгэгдэх санхүүгийн 
урсгал биш тул хасч, тохируулсан. 
 

9. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Аймагт өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 20-íä 
хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 01-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Тус компани нь 
нэгтгэл тайлангийн явцад бидний хүссэн мэдээллийг цаг алдалгүй, шуурхай гаргаж өгч ажилласан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, хандив, дэмжлэг, байгаль хамгаалахтай 
холбогдон гарсан дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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№ 

2072947 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компаний

н дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  4,582,726.0 - 4,582,726.0 161,508.9 4,744,234.9 4,744,234.9 4,744,234.9 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 4,215,137.0 - 4,215,137.0 399,752.1 4,614,889.1 4,614,889.1 4,614,889.1 - 

 
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   494,538.0 

 
494,538.0 

 
494,538.0 494,538.0 494,538.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                54,665.0 
 

54,665.0 
 

54,665.0 54,665.0 54,665.0 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  158,951.0 
 

158,951.0 
 

158,951.0 158,951.0 158,951.0 - 3 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  

644,995.0 
 

644,995.0 
 

644,995.0 644,995.0 644,995.0 - 4 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                1,350.0  1,350.0 11.0 1,361.0 1,361.0 1,361.0 - 5 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  2,847,760.0 
 

2,847,760.0 
 

2,847,760.0 2,847,760.0 2,847,760.0 - 6 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

12,878.0 
 

12,878.0 399,741.1 412,619.1 412,619.1 412,619.1 - 7 

 1.2 Төлбөр  57,100.0 - 57,100.0 2,419.0 59,519.0 59,519.0 59,519.0 - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  57,100.0  57,100.0 2,419.0 59,519.0 59,519.0 59,519.0 - 8 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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№ 

2072947 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компаний

н дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  185.0 - 185.0 69,641.8 69,826.8 69,826.8 69,826.8 - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  185.0  185.0  185.0 185.0 185.0 - 9 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    - 69,641.8 69,641.8 69,641.8 69,641.8 - 10 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  310,304.0 - 310,304.0 (310,304.0) - - - - 

 
1.6.1  Торгууль  310,304.0 

 
310,304.0 (310,304.0) 

 
- - - 11 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  486,739.0 - 486,739.0 (252,904.8) 233,834.2 233,834.2 233,834.2 -  
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  271,337.0 - 271,337.0 (258,720.0) 12,617.0 12,617.0 12,617.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  10,529.0 

 
10,529.0 

 
10,529.0 10,529.0 10,529.0 - 12 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

2,088.0 
 

2,088.0 
 

2,088.0 2,088.0 2,088.0 - 13 

2.1.3  Áóñàä  258,720.0 
 

258,720.0 (258,720.0) 
 

- - - 14 

 2.2 Төлбөр  215,402.0 - 215,402.0 5,815.2 221,217.2 221,217.2 221,217.2 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  5,824.0 
 

5,824.0 5,815.2 11,639.2 11,639.2 11,639.2 - 15 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  209,578.0 
 

209,578.0 
 

209,578.0 209,578.0 209,578.0 - 16 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  
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№ 

2072947 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компаний

н дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  9,000.0 - 9,000.0 5,000.0 14,000.0 14,000.0 14,000.0 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн    -   - - -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  9,000.0 - 9,000.0 5,000.0 14,000.0 14,000.0 14,000.0 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 - 17 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.3 Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  9,000.0 
 

9,000.0 
 

9,000.0 9,000.0 9,000.0 - 17 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
   Нийт дүн  5,078,465.0 - 5,078,465.0 (86,395.9) 4,992,069.1 4,992,069.1 4,992,069.1 -  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                               -  
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Д-134. “Шижир алт” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Шижир алт” ХХК нь Төв аймгийн Заамар сум, Булган аймгийн Бүрэгхангай суманд алт олборлох үйл ажиллагаа 
явуулдаг. 
Тус компани нь нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн. Компани өмнөх оны илүү төлөлтөөс 2010 оны татварын дутуу 
төлөлтөд суутган тооцсон 2,400.0 мянган төгрөгийг тусгасан байсан тул хасч, тохируулав. 
 

2. Ãààëèéí àëáàí òàòâàð    
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн. Гэхдээ Гаалийн албан татвар болон НӨАТ-ыг салгаж 
ирүүлээгүй тул ГЕГ-ын мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн àëáàí òàòâàð    
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн. Гэхдээ Гаалийн албан татвар болон НӨАТ-ыг салгаж 
ирүүлээгүй тул ГЕГ-ын мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
Мөн компани нь7,092.8 мянган төгрөгөөр дутуу тусгаж ирүүлсэн байна. Компанид дахин хандахад 2010 оны 
1 сард төлсөн НӨАТ-ыг буруу бичсэн байна гэж ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 
 

4. Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 
 

5. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан байна. Энэ нь “Монголросцветмет” ХХК тус компанийн өмнөөс төлсөн 
дүн байна. 
 

6. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 
 

7. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 
ЗГ анхны тайландаа Төв аймгийн Заамар сумын НДХ-т төлсөн дүнг тусгаагүй байна. нэгтгэл тайлангийн 
явцад тус сумын НДХ-т хандаж, холбогдох мэдээллийг авсанаар зөрүү тохируулагдсан байна. 
 

8. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан байна. НДЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулсан. 
 

9. Ãàалийн үйлчилгээний хураамж 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 
Гэхдээ компани гаалийн татварын дүнгээс салгаж ирүүлээгүй тул ГЕГ-ын мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

10. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 
ЗГ анхны тайландаа огт тусгаагүй байна. Компанийн мэдээлэлд үндэслэн Усны газар, УБ төмөр зам зэрэг 
байгууллагуудад албан бичиг хүргүүлж, тус газруудаас ирүүлсэн хариу мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
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11. Торгууль 

Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 1,048.1 мянган төгрөгийг Голомт банкинд зээлийн хугацаа хэтрүүлсэний 
торгууль гэж ирүүлсэн. Энэ торгуулийн дүн нь нэгтгэлд хамрагдахгүй учраас хасч, тохируулсан. 
ЗГ анхны тайландаа иргэдээс суутгасан татвар, ус, рашаан ашигласны төлбөр, ЗБҮӨАТатвар зэргийг 
“Торгууль бусад” гэж ангилан тусгасан нь зарим татвар, төлбөрийн хувьд давхардаж байгаа учраас ЗГ 
талаас хасч, тохируулсан. 
 

12. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 
 

13. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 
 

14. Бусад албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа ХХОАТ-ыг тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэл хамрагдах санхүүгийн урсгал биш 
учраас хасч, тохируулсан. 
 

15. Газрын төлбөр 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 
ЗГ анхны тайландаа Төв аймагт төлсөн төлбөр 5,815.2 мянган төгрөгийг дутуу тусгасан байна. Төв аймгийн 
ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

16. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 
 

17. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 
Компанийн мэдээлэлд үндэслэн Онцгой байдлын ерөнхий газарт албан бичиг хүргүүлж, хариу мэдээлэл 
авсанаар зөрүүг тохируулсан. Мөн ЭБЭХЯаманд өгсөн хандив биш эрдэс баялаг хөгжил төв ТББ-д өгсөн 
хандив байсан учраас хасч тохируулсан. 
 
Суманд өгсөн хандив 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 
Компанийн мэдээлэлд үндэслэн Төв аймгийн Заамар сумын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, тус сумын ЗДТГ-аас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä 
хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Тус компани нь 
нэгтгэл тайлангийн явцад бидний хүссэн мэдээллийг цаг алдалгүй, шуурхай гаргаж өгч ажилласан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, хандив, дэмжлэг, байгаль хамгаалахтай 
холбогдон гарсан дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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Д-135. “Шинь Шинь” ХХК                     

№ 

2830213 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  2,146,866.0 2,095,485.1 51,380.9 29,347.8 80,728.7 2,176,213.8 2,176,213.8 -  

1.1 Татвар, хураамж 1,406,522.0 1,862,499.9 (455,977.9) 169,820.0 (286,157.9) 1,576,342.0 1,576,342.0 - 
 

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   50.0 50.0 -   50.0 50.0 -  
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                199,391.0 186,438.2 12,952.8  12,952.8 199,391.0 199,391.0 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  419,646.0 813,470.6 (393,824.6)  (393,824.6) 419,646.0 419,646.0 - 2 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 

нэмэлт төлбөр  
612,780.0 782,600.0 (169,820.0) 169,820.0 

 
782,600.0 782,600.0 - 3 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                32,065.0  32,065.0  32,065.0 32,065.0 32,065.0 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

142,590.0 79,941.1 62,648.9 
 

62,648.9 142,590.0 142,590.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  557,021.0 196,033.3 360,987.7 (3,786.0) 357,201.7 553,235.0 553,235.0 -  

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð  

132,531.0 132,841.3 (310.3) 
 

(310.3) 132,531.0 132,531.0 - 6 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  424,490.0 63,192.0 361,298.0 (3,786.0) 357,512.0 420,704.0 420,704.0 - 7 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  
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№ 

2830213 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  10,961.0 25,374.9 (14,413.9) 8,256.6 (6,157.3) 19,217.6 19,217.6 -  
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  10,961.0 25,374.9 (14,413.9) 7,672.6 (6,741.3) 18,633.6 18,633.6 -  
1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

тэмдэгтийн хураамж    
- 

  
- - - 

 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 584.0 584.0 584.0 584.0 - 8 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  

  
- 

  
- - - 

 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  172,362.0 11,577.0 160,785.0 (144,942.8) 15,842.2 27,419.2 27,419.2 - 
 

1.6.1  Торгууль  172,362.0 11,577.0 160,785.0 (144,942.8) 15,842.2 27,419.2 27,419.2 - 9 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  143,616.0 206,808.0 (63,192.0) - (63,192.0) 143,616.0 143,616.0 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  23,130.0 23,130.0 - - - 23,130.0 23,130.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  22,450.0 22,450.0 -   22,450.0 22,450.0 -  

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

680.0 680.0 - 
  

680.0 680.0 - 
 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  120,486.0 183,678.0 (63,192.0) - (63,192.0) 120,486.0 120,486.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  1,770.0 1,770.0 -   1,770.0 1,770.0 -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  116,616.0 116,616.0 -   116,616.0 116,616.0 -  
2.2.3 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

2,100.0 2,100.0 - 
  

2,100.0 2,100.0 - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð   63,192.0 (63,192.0)  (63,192.0) - - - 10 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  
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№ 

2830213 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  42,300.0 20,024.0 22,276.0 (333.2) 21,942.8 41,966.8 41,966.8 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  5,000.0 9,824.0 (4,824.0) - (4,824.0) 5,000.0 5,000.0 - 

 
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 

шилжүүлсэн дүн  
5,000.0 9,824.0 (4,824.0) 

 
(4,824.0) 5,000.0 5,000.0 - 11 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  37,300.0 10,200.0 27,100.0 (333.2) 26,766.8 36,966.8 36,966.8 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   3,500.0 (3,500.0) 3,000.0 (500.0) 3,000.0 3,000.0 - 12 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг   300.0 (300.0) 
 

(300.0) - - - 12 

3.2.3 Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  6,000.0 
 

6,000.0 1,300.0 7,300.0 7,300.0 7,300.0 - 12 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  31,300.0 6,400.0 24,900.0 (4,633.2) 20,266.8 26,666.8 26,666.8 - 12 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  2,332,782.0 2,322,317.1 10,464.9 29,014.6 39,479.5 2,361,796.6 2,361,796.6 -  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                               -  
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Товч танилцуулга 

“Шинь Шинь” компани нь Хятадын 100 хувийн эзэмшлийн компани юм. Тус компани полиметаллын орд газраас 
цайр олборлох бэлтгэлийг хангаж байгаа бөгөөд өдөрт 3,000 тонн хүдэр боловсруулах хүчин чадалтай үйлдвэр 
барина. Шинь шинь компани нь Дорнод аймгийн Дашбалбарсумын нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг. 

Тус компани Дорнод аймгийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

 
1. Гаалийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа дутуу тайлагнасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ ЗГ-ын дүнгээр тусгасан байна. 
 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа ногдуулалтаар тусгасан байна. 
 

3. Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа Дорнод аймагт төлсөн дүнг дутуу тусгасан байна. ҮТЕГ*т дахин хандаж холбогдох 
мэдээллийг тодруулсанаар тохируулгыг хийсэн. 
 

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  
Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
тусгаж өгсөн байна. 
 

5. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  
Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад нэмж ирүүлсэн. 
 

6. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр  
Компани талд үүссэн зөрүү нь валютын ханшийн зөрүүгээс үүссэн нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон. 
 

7. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
ЗГ анхны тайландаа буцаасан төлбөрийг оруулж тусгасан байна. Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан 
ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгасан хэдий ч ЗГ-ын тайлангийн дүнгээс 
138,392 мянган төгрөгөөр дутуу байна. Уг дутуу тусгасан дүнг компани руу дахин хандаж тодруулахад ЗГ-
ын дүн давхардсан байна гэсэн хариу өгсөн. ХХҮГ-т дахин хандаж тодруулахад давхардуулаагүй гээд 
хүлээн авсан төлбөрийн дүнгээ ирүүлсэн. Компанийн Хятад, монгол 2 нягтлан бодогч зөрүүтэй дүнг 
тодруулж чадаагүй тул ХХҮГ-ын дүнгээр тохируулсан. 
 

8. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
ЗГ анхны тайландаа огт тусгаагүй байна. Компанийн мэдээлэлд үндэслэн Цөмийн энергийн газарт албан 
бичгээр хандаж, дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч, тохируулсан.  
 

9. Торгууль  
Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан байна. ГИХАЭГ-аас ирүүлсэн мэдээлэл болон ҮТЕГ-аас татварын 
хяналт шалгалтын актаар тавигдсан хүү торгууль зэрэгт үндэслэн компани талд нэмж, тохируулсан. 
ЗГ анхны тайландаа иргэдээс суутгасан татвар, ус, рашаан ашигласны төлбөр, түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, бусад орлого зэргийг “Торгууль бусад” гэж ангилан тусгасан нь 
давхардаж байгаа тул ЗГ талаас хасч, тохируулсан.  
 

10. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð /орон нутаг/  
Компани анхны тайландаа улсын төсөвт төлсөн төлбөрийг энэ төлбөр хэсэгт давхардуулж тусгасан тул 
хасч, тохируулсан. 
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11. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал  
Компани анхны тайландаа өмнө жилээс суутган тооцсон дүнг оруулж тусгасан тул уг дүнг хасч, тайлант 
жилд төвлөрүүлсэн дүнгээр тохируулсан. 
 

12. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Яàì, àãåíòëàã өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани анхны тайландаа АМГ-т 500.0 мянган төгрөгийн хандив илүү тусгаж өгсөн нь дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр нотлогдсон. Мөн Цөмийн энергийн газар биш Цөмийн судалгааны төв ТББ-д өгсөн 3,019.3 
төгрөгийн хандив, дэмжлэгийн дүнг хасч тохируулсан. 
 
Аéìàãò өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Дорнод аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 
Сóìàíä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Дорнод аймгийн Дашбалбар, Чойбалсан, Баяндун, Сэргэлэн, Хэрлэн сумдын ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд 
үндэслэн залруулсан. 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 20-íä 
хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Тус компани нь 
нэгтгэл тайлангийн явцад бидний хүссэн мэдээллийг цаг алдалгүй, шуурхай гаргаж өгч ажилласан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, хандив, дэмжлэг, байгаль хамгаалахтай 
холбогдон гарсан дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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№ 

5198445 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  1,007,099.0 - 1,007,099.0 - 1,007,099.0 1,007,099.0 1,007,099.0 - 

 
1.1 Татвар, хураамж 1,007,099.0 - 1,007,099.0 - 1,007,099.0 1,007,099.0 1,007,099.0 - 

 
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   90.0  90.0  90.0 90.0 90.0 - 1 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - - 

 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - - 

 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 

нэмэлт төлбөр    
- 

  
- - - 

 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                999,710.0  999,710.0  999,710.0 999,710.0 999,710.0 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - - 
 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

7,299.0 
 

7,299.0 
 

7,299.0 7,299.0 7,299.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - - 
 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - - 
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№ 

5198445 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - - 

 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр  

  -   - - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - - - - - - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  

  
- 

  
- - - 

 
1.3.2 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - - 

 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - - 

 
 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - - 

 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 

 
1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 

ногдох газрын тосны орлого    
- 

  
- - - 

 
1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - - 

 
 1.6 Бусад  - - - - - - - - 

 
1.6.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  3,950.3 - 3,950.3 - 3,950.3 3,950.3 3,950.3 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  3,950.3 - 3,950.3 - 3,950.3 3,950.3 3,950.3 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
2.1.2 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  3,950.3  3,950.3  3,950.3 3,950.3 3,950.3 - 4 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - - 
 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    -   - - - 

 
2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - - 
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байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
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Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - - 

 
2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 

зөвшөөрлийн хураамж    
- 

  
- - - 

 
 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - - 

 
2.3.2 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - - 

 
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 

 
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - - 

 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 2.5.1  Торгууль    -   - - - 
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - - 

 
3.2.3 Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - - 
 

   Нийт дүн  1,011,049.3 - 1,011,049.3 - 1,011,049.3 1,011,049.3 1,011,049.3 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                               -   
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Товч танилцуулга 

“Эм Өү Өү Ай Си Өү” компани нь гадаадын хөрөнгө оруулалттай бөгөөд Говь-Алтай аймгийн Алтай, Бугат зэрэг 
сумдын нутаг дэвсгэрт алт, мөнгөний хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж байна.  

Тус компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

 
1. Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð  

Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр тохируулсан. 
 

2. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр Компани 
санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр тохируулсан. 
 

3. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр тохируулсан. 
 

4. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр тохируулсан. 

 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä 
хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Тус компани нь 
нэгтгэл тайлангийн явцад бидний хүссэн мэдээллийг цаг алдалгүй, шуурхай гаргаж өгч ажилласан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, үйлчилгээний хөлс, хандив, дэмжлэг, байгаль хамгаалахтай 
холбогдон гарсан дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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№ 

2628236 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  1,425,699.1 218,699.0 1,207,000.1 - 1,207,000.1 1,425,699.1 1,425,699.1 -   

1.1 Татвар, хураамж 1,205,343.6 - 1,205,343.6 - 1,205,343.6 1,205,343.6 1,205,343.6 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   430,908.0 
 

430,908.0 
 

430,908.0 430,908.0 430,908.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - -   

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  421,812.6 
 

421,812.6 
 

421,812.6 421,812.6 421,812.6 - 2 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    -   - - -   

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                  

- 
  

- - -   

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - -   

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -   

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - -   

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -   

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

352,623.0 
 

352,623.0 
 

352,623.0 352,623.0 352,623.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  218,699.0 218,699.0 - - - 218,699.0 218,699.0 -   

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -   

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - -   

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - -   

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - -   
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№ 

2628236 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал  97,715.0 97,715.0 -   97,715.0 97,715.0 -   

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  81,898.0 81,898.0 -   81,898.0 81,898.0 -   

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - -   

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  39,086.0 39,086.0 -   39,086.0 39,086.0 -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - -   

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - - - - - -   

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ    -   - - -   

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - -   

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - -   

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - -   

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -   
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  

  
- 

  
- - -   

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  1,656.5 - 1,656.5 - 1,656.5 1,656.5 1,656.5 -  
1.6.1  Торгууль  1,656.5 

 
1,656.5 

 
1,656.5 1,656.5 1,656.5 - 4 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  363.4 - 363.4 - 363.4 363.4 363.4 -  
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  363.4 - 363.4 - 363.4 363.4 363.4 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  363.4  363.4  363.4 363.4 363.4 - 5 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
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№ 

2628236 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн    -   - - -  

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
   Нийт дүн  1,426,062.5 218,699.0 1,207,363.5 - 1,207,363.5 1,426,062.5 1,426,062.5 - 

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их - 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                               - 
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Д-137. “Эм Си Эс холдинг” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Эм Си Эс холдинг” компани нь 100 хувь Монголын эзэмшлийн бөгөөд Өмнөговь аймгийн Ноён, Гурвантэс, 
Баяндалай зэрэг сумдын нутаг дэвсгэрт газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж байна.  

Тус компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

 
1. Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð  

Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайландаа тусгаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөнөөр тохируулсан. 
 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайландаа тусгаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөнөөр тохируулсан. 
 

3. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайландаа тусгаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөнөөр тохируулсан. 
 

4. Торгууль  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайландаа тусгаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөнөөр тохируулсан. Уг торгууль татварын хяналт шалгалтын актаар 
тавигдсан хүү, торгууль байна. 
 

5. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайландаа тусгаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөнөөр тохируулсан. 
Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 5 сарын 31-нд төлсөн 24.0 мянган төгрөгийг дутуу тусгаж ирүүлсэн. Уг 
дүнг компанийн нягтлан бодогчоос утсаар асууж төлсөн эсэхийг тодруулсан. 

Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä 
хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Тус компани нь 
нэгтгэл тайлангийн явцад бидний хүссэн мэдээллийг нилээд хугацаанд шаардуулсаны эцэст гаргаж өгсөн хэдий 
ч 2010 оны тайлан биш 2011 оны тайлан, мэдээг гаргаж өгсөн. Компанид дахин хандаж 2010 оны тайлан, 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг гаргуулж авсан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөрийн дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-138. “Эмээлт майнз” ХХК                     

№ 

2776804 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн дүнгээс 

(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  270,411.0 106,735.5 163,675.5 (12,743.1) 150,932.4 257,667.9 257,667.9 -  

1.1 Татвар, хураамж 229,184.0 106,735.5 122,448.5 10,870.8 133,319.3 240,054.8 240,054.8 - 
 

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  1.0  1.0 (1.0)  - - - 1 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                122,124.0 106,735.5 15,388.5 10,871.8 26,260.3 132,995.8 132,995.8 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар    -   - - -  

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

107,059.0 
 

107,059.0 
 

107,059.0 107,059.0 107,059.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  7,841.0 - 7,841.0 (2,657.0) 5,184.0 5,184.0 5,184.0 -  

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  7,841.0 
 

7,841.0 (2,657.0) 5,184.0 5,184.0 5,184.0 - 4 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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№ 

2776804 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн дүнгээс 

(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр  

  -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  10,872.0 - 10,872.0 477.1 11,349.1 11,349.1 11,349.1 - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  

  
- 

  
- - - 

 
1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

тэмдэгтийн хураамж    
- 

  
- - - 

 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  10,872.0  10,872.0 429.1 11,301.1 11,301.1 11,301.1 - 5 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 48.0 48.0 48.0 48.0 - 5 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  22,514.0 - 22,514.0 (21,434.0) 1,080.0 1,080.0 1,080.0 - 

 
1.6.1  Торгууль  22,514.0 

 
22,514.0 (21,434.0) 1,080.0 1,080.0 1,080.0 - 6 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  30,475.0 35,666.0 (5,191.0) - (5,191.0) 30,475.0 30,475.0 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  6,334.0 6,334.0 - - - 6,334.0 6,334.0 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  5,985.0 5,985.0 -   5,985.0 5,985.0 -  

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

349.0 349.0 - 
  

349.0 349.0 - 
 

2.1.3  Áóñàä    -   - - -  
 2.2 Төлбөр  24,141.0 29,325.0 (5,184.0) - (5,184.0) 24,141.0 24,141.0 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  23,620.0 23,620.0 -   23,620.0 23,620.0 -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  521.0 521.0 - 

  
521.0 521.0 - 

 
2.2.3 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
 

5,184.0 (5,184.0) 
 

(5,184.0) - - - 7 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  
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байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн дүнгээс 

(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - 7.0 (7.0) - (7.0) - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
 

7.0 (7.0) 
 

(7.0) - - - 8 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  1,600.0 28,910.3 (27,310.3) 27,310.3 - 28,910.3 28,910.3 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 

дансанд шилжүүлсэн дүн    
- 

  
- - - 

 
 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  1,600.0 28,910.3 (27,310.3) 27,310.3 - 28,910.3 28,910.3 - 

 
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   3,000.0 (3,000.0) 3,000.0 

 
3,000.0 3,000.0 - 9 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 
3.2.3 Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    

- 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 - 9 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 22,510.3 22,510.3 22,510.3 22,510.3 - 9 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  1,600.0 25,910.3 (24,310.3) (200.0) (24,510.3) 1,400.0 1,400.0 -  
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  302,486.0 171,311.8 131,174.2 14,567.2 145,741.4 317,053.2 317,053.2 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                               -  
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Д-138. “Эмээлт майнз” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Эмээлт майнз” компани нь Хятадын 100 хувийн эзэмшлийн компани юм. Тус компани Дорнод аймгийн нутаг 
дэвсгэрт мардайн нөөцөд хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Тус компани нь Дорнод аймгийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа андуурч тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тус компаниас хүлээн авсан татварын дүнг ирүүлээгүй байна. 
 

2. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð    
ЗГ анхны тайландаа дутуу тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Цөмийн энергийн газарт албан бичиг 
хүргүүлж, тус газраас хариу мэдээлэл авч, зөрүүг тохируулсан. 
 

3. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани анхны тайландаа төлсөн шимтгэлийн дүнг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэн байна. 
 

4. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 
ЗГ анхны тайландаа үйлчилгээний хөлсийг оруулж тусгасан байна. Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн. Харин ЗГ нь анхны тайландаа тус 
компаниас “Вестерн проспектор” компанийн өмнөөс төлсөн 2,592.0 мянган төгрөгийн төлбөрийг энэ 
компанийн төлөлтөд оруулж тусгасан байсан тул ЗГ талаас хасч, тохируулсан. 
 

5. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
Цөмийн энергийн газар нь анхны тайландаа үйлчилгээний хөлсийг дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн 
явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн. Компани анхны тайландаа үйлчилгээний хөлсийг огт 
тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн. 
Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамжийн дүнг компани анхны тайландаа дутуу 
тусгасан байсан. Компанид дахин хандаж холбогдох мэдээллийг гаргуулж авсанаар зөрүүг тохируулсан. 
 

6. Торгууль 
ЗГ нь анхны тайландаа иргэдээс суутгасан татвар, ус, рашаан ашигласны төлбөр, түгээмэл тархацтай ашигт 
малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, бусад орлого зэргийг “Торгууль бусад” гэж ангилж тайланд тусгасан 
нь зарим татвар, төлбөрийн хувьд давхардах, нэтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн урсгал байгаа зэрэг 
шалтгааны улмаас ЗГ талаас хасч, тохируулсан. Тохируулагдсан дүн нь Цөмийн энергийн газарт төлсөн 
торгууль байна. 
 

7. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð /орон нутаг/  
Компани анхны тайландаа ХХҮГ-т төлсөн төлбөрийг орон нутагт төлсөн төлбөр хэсэгт андуурч тусгасан 
байна. 
 
 

8. Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, үйлчилгээний хөлс  
Компани анхны тайландаа андуурч тусгасан байна. Компанид дахин хандахад андуурч тусгасан тухайгаа 
тайлбар ирүүлсэн. 
 

9. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн дэмжлэг 
Компанийн мэдэээлэлд үндэслэн ГИХАЭГ-т албан бичиг хүргүүлж, тус газраас хариу мэдээлэл авч, 
тохируулсан. 
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Аéìàãò өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Дорнод аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлэхэд, тус 
аймгийн ЗДТГ-аас хандив, дэмжлэгийн дүнг хүлээн авсан тухайгаа хариу мэдээлэл ирүүлсн тул зөрүүг 
тохируулсан.  
 
Сóìàíä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Дорнод аймгийн Баяндун, 
Дашбалбар, Сэргэлэн зэрэг сумдын сум хөгжүүлэх санд хандив, дэмжлэг үзүүлсэн гэж тусгаж өгсөн. Энэ 
дагуу тус сумдын ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж, холбогдох хариуг авсаны үндсэн дээр зөрүүг тохируулсан.  
 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä 
хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Тус компани нь 
нэгтгэл тайлангийн явцад бидний хүссэн мэдээллийг цаг алдалгүй, шуурхай гаргаж өгч ажилласан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамжийн дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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Д-139. “Эн Пи Ай” ХХК 
  

№ 

5066417 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  310,565.0 301,648.9 8,916.1 573.7 9,489.8 311,138.7 311,138.7 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 50,083.0 41,821.7 8,261.3 442.5 8,703.8 50,525.5 50,525.5 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   28,726.0 28,683.3 42.7 (30.3) 12.4 28,695.7 28,695.7 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
 

1,467.0 (1,467.0) 472.8 (994.2) 472.8 472.8 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    -   - - -  

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                  

- 
  

- - - 
 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 21,357.0 11,671.4 9,685.6  9,685.6 21,357.0 21,357.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  259,593.0 259,593.0 - - - 259,593.0 259,593.0 - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал  

99,595.0 99,595.0 - 
  

99,595.0 99,595.0 - 
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Д-139. “Эн Пи Ай” ХХК 
  

№ 

5066417 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  26,189.0 26,189.0 -   26,189.0 26,189.0 -  

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  

133,809.0 133,809.0 - 
  

133,809.0 133,809.0 - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - 234.2 (234.2) 131.2 (103.0) 131.2 131.2 - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ   234.2 (234.2) 131.2 (103.0) 131.2 131.2 - 4 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  

  
- 

  
- - - 

 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  889.0 - 889.0 - 889.0 889.0 889.0 -  
1.6.1  Торгууль  889.0 

 
889.0 

 
889.0 889.0 889.0 - 5 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  284.0 3,605.7 (3,321.7) 405.0 (2,916.7) 689.0 689.0 -  
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  284.0 251.0 33.0 - 33.0 284.0 284.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

284.0 251.0 33.0 
 

33.0 284.0 284.0 - 6 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - 1,000.0 (1,000.0) 405.0 (595.0) 405.0 405.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
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№ 

5066417 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа 
 Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 
Компанийн 

дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг   

1,000.0 (1,000.0) 405.0 (595.0) 405.0 405.0 - 7 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - 2,354.7 (2,354.7) - (2,354.7) - - -  
2.5.1  Торгууль   2,354.7 (2,354.7)  (2,354.7) - - - 8 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  900.0 4,305.0 (3,405.0) 5,592.7 2,187.7 6,492.7 6,492.7 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  900.0 4,305.0 (3,405.0) 5,592.7 2,187.7 6,492.7 6,492.7 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  900.0 900.0 - 1,592.7 1,592.7 2,492.7 2,492.7 - 9 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

 
3,000.0 (3,000.0) 4,000.0 1,000.0 4,000.0 4,000.0 - 9 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

405.0 (405.0) 
 

(405.0) - - - 9 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  311,749.0 309,559.6 2,189.4 6,571.4 8,760.8 318,320.4 318,320.4 -  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                               -  
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Товч танилцуулга 

“Эн Пи Ай” компани нь Монголын 100 хувийн эзэмшлийн компани юм. Тус компани Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын 
нутаг дэвсгэрт газрын тосны хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Тус компани нь ҮТЕГ-т харъяалагддаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн 
тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор 
харуулав.  

1. Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð  
Компани анхны тайландаа ХХОАТ-ын илүү төлөлтөөс суутган тооцсон дүнг дутуу тусгасан байна. 

2. Ãààëèéí àëáàí òàòâàð 
Компани анхны тайландаа ААНОАТ-т төлсөн дүнг андуурч тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул хасч, тохируулсан. 

3. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани анхны тайландаа төлсөн шимтгэлийн дүнг дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж ирүүлсэн байна. 

4. Ãàалийн үйлчилгээний хураамж 
Компани анхны тайландаа андуурч тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ анхны тайланд тусгасан дүнг тусгаж ирүүлээгүй. 

5. Торгууль 
Компани анхны тайландаа төлсөн торгуулийн дүнг тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гарагж ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдэээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн. Энэ нь татварын хяналт шалгалтын актаар тавигдсан хүү, торгууль 
байна. 

6. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
нэмж тусгаж ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

7. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн ЗДТГ-т хамтран ажиллах гэрээний дагуу төлсөн төлбөрийг огт тусгаагүй байна. 
Компани анхны тайландаа илүү тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Дорнод аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

8. Торгууль /орон нутаг/ 
Компани анхны тайландаа андуурч тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд дүн тусгагдаж ирээгүй тул хасч, тохируулсан. 

9. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн дэмжлэг 
ЗГ болон компани анхны тайландаа аль аль нь хандив, дэмжлэгийн дүнг дутуу тусгасан байна. Компанийн 
мэдэээлэлд үндэслэн ГТГ-т албан бичиг хүргүүлж, тус газраас хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 
Сóìàíä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Дорнод аймгийн Чойбалсан, Гурванзагал 
зэрэг сумдын сум хөгжүүлэх санд хандив, дэмжлэг үзүүлсэн гэж тусгаж өгсөн. Энэ дагуу тус сумдын ЗДТГ-т албан 
бичиг хүргүүлж, холбогдох хариуг авсаны үндсэн дээр зөрүүг тохируулсан.  
Мөн компани анхны тайландаа бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу орон нутгийн ЗДТГ-т өгсөн төлбөрийг суманд 
өгсөн мөнгөн бус дэмжлэг хэсэгт давхардуулж тусгасан тул хасч, тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä хүргэсэн áà 
компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Тус компани нь нэгтгэл тайлангийн 
явцад бидний хүссэн мэдээллийг цаг алдалгүй, шуурхай гаргаж өгч ажилласан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, төсвийн 
байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн байгууллагууд руу 
утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай холбогдох зэргээр 
ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамж, хандив, дэмжлэгийн дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон 
учраас шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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№ 

2834421 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  133,726.0 - 133,726.0 (33,918.0) 99,808.0 99,808.0 99,808.0 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 106,688.0 - 106,688.0 (36,054.0) 70,634.0 70,634.0 70,634.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   17,452.0 

 
17,452.0 

 
17,452.0 17,452.0 17,452.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    -   - - -  

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

77,999.0 
 

77,999.0 (36,054.0) 41,945.0 41,945.0 41,945.0 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  11,237.0 
 

11,237.0 
 

11,237.0 11,237.0 11,237.0 - 3 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл   

- 
  

- - - 
 

 1.2 Төлбөр  27,024.0 - 27,024.0 - 27,024.0 27,024.0 27,024.0 -  
1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  27,024.0 

 
27,024.0 

 
27,024.0 27,024.0 27,024.0 - 4 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
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№ 

2834421 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  14.0 - 14.0 2,136.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  14.0 

 
14.0 (14.0) 

 
- - - 

 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 2,150.0 2,150.0 2,150.0 2,150.0 - 5 

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти                               -                          -                      -                          -      

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль    -   - - -  
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  92.0 - 92.0 4,842.2 4,934.2 4,934.2 4,934.2 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  92.0 - 92.0 2,022.2 2,114.2 2,114.2 2,114.2 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  92.0 

 
92.0 2,022.2 2,114.2 2,114.2 2,114.2 - 6 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 2,820.0 2,820.0 2,820.0 2,820.0 - 7 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 

төлбөр    
- 

  
- - - 
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Д-140. “Энгүй тал” ХХК                     

№ 

2834421 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - 30,000.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 

шилжүүлсэн дүн    
- 

  
- - - 

 
 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - 30,000.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
3.2.3 Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 30,000.0 30,000.0 30,000.0 30,000.0 - 8 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  133,818.0 - 133,818.0 924.2 134,742.2 134,742.2 134,742.2 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                               -  
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Д-140. “Энгүй тал” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Энгүй тал” компани нь Монголын 100 хувийн эзэмшлийн компани юм. Тус компани Сүхбаатар аймгийн 
Сүхбаатар сумын нутаг дэвсгэрт нүүрсний нөөцөд хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Тус компани нь нийслэлийн Сонгино хайрхан дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 

2. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн. ЗГ анхны тайландаа “Агит 
хангай” ХХК-ийн төлбөрийг тусгасан нь хоёр талын дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул ЗГ талаас хасч, 
тохируулсан. 

3. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн.  

4. Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн.  

5. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн.  
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж 
ирүүлсэнээр тохируулсан. 

6. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн. ЗГ анхны тайландаа Сүхбаатар 
дүүргийн татварын хэлтэст төлсөн татварын дүнг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Сүхбаатар 
дүүргийн татварын хэлтсээс ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

7. Газрын төлбөр  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн. ЗГ анхны тайландаа орон 
нутгийн төсөвт төлсөн төлбөрийг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Баянхонгор аймгийн 
Шинэжинст сумын ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авсанаар зөрүүг тохируулсан. 

8. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Сóìàíä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани анхны тайлан болон дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ "Агит хангай" компани дээрээ тусгасан байна. Уг 
хандив нь Өвөрхангай аймгийн, Уянга сумын ЗДТГ-т орон нутаг хөгжүүлэх санд өгсөн хандив байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад Өвөрхангай аймгийн Уянга сумаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 21-íä 
хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Тус компани нь 
нэгтгэл тайлангийн явцад бидний хүссэн мэдээллийг нилээд шаардуулсаны эцэст гаргаж өгсөн. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
Энэ компанийн хувьд татвар, төлбөр, хураамжийн дүнгүүд нь хоёр талын мэдээллээр нотлогдсон учраас 
шийдвэрлэгдээгүй зөрүү үүсээгүй байна.  
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Д-141. “Энержи ресурс” ХХК                     

№ 

2887746 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн дүнгээс 

(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  30,417,219.0 36,261,568.0 (5,844,349.0) 9,190,887.8 3,346,538.8 39,608,106.8 39,608,106.8 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 28,311,134.0 24,849,018.0 3,462,116.0 364,006.7 3,826,122.7 28,675,140.7 28,675,140.7 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   13,326,098.0 9,792,178.0 3,533,920.0 

 
3,533,920.0 13,326,098.0 13,326,098.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
 

577,904.0 (577,904.0) 577,904.0 
 

577,904.0 577,904.0 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  14,048,459.0 13,547,359.0 501,100.0 (213,897.3) 287,202.7 13,834,561.7 13,834,561.7 - 3 

1.1.7  Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

25,517.0 20,517.0 5,000.0 
 

5,000.0 25,517.0 25,517.0 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 911,060.0 911,060.0 -   911,060.0 911,060.0 -  

 1.2 Төлбөр  1,886,902.0 1,247,185.0 639,717.0 (639,717.0) - 1,247,185.0 1,247,185.0 - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð  1,246,617.0 1,246,617.0 -   1,246,617.0 1,246,617.0 -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  640,285.0 568.0 639,717.0 (639,717.0) 
 

568.0 568.0 - 5 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  
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№ 

2887746 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн дүнгээс 

(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр  

  -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - 10,158,885.0 (10,158,885.0) 9,679,301.1 (479,583.9) 9,679,301.1 9,679,301.1 - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  

 
10,020,000.0 (10,020,000.0) 9,595,016.2 (424,983.8) 9,595,016.2 9,595,016.2 - 6 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   138,885.0 (138,885.0) 6,748.7 (132,136.3) 6,748.7 6,748.7 - 7 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    - 63,867.0 63,867.0 63,867.0 63,867.0 - 7 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    - 13,669.2 13,669.2 13,669.2 13,669.2 - 7 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти                               -                                 
-    

                           
-    

                      -      

 1.6 Бусад  219,183.0 6,480.0 212,703.0 (212,703.0) - 6,480.0 6,480.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  219,183.0 6,480.0 212,703.0 (212,703.0) 
 

6,480.0 6,480.0 - 8 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  206,810.0 411,197.0 (204,387.0) 53,556.0 (150,831.0) 260,366.0 260,366.0 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  37,132.0 38,182.0 (1,050.0) 879.0 (171.0) 38,011.0 38,011.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  34,641.0 34,641.0 -   34,641.0 34,641.0 -  

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

2,491.0 2,461.0 30.0 879.0 909.0 3,370.0 3,370.0 - 9 

2.1.3  Áóñàä  
 

1,080.0 (1,080.0) 
 

(1,080.0) - - - 10 
 2.2 Төлбөр  169,678.0 149,974.0 19,704.0 (18,791.0) 913.0 150,887.0 150,887.0 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  168,765.0 149,974.0 18,791.0 (18,791.0) 

 
149,974.0 149,974.0 - 11 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  913.0  913.0  913.0 913.0 913.0 - 12 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 

дэмжлэг    
- 

  
- - - 
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№ 

2887746 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн дүнгээс 

(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - 223,041.0 (223,041.0) 71,468.0 (151,573.0) 71,468.0 71,468.0 - 

 
2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  

 
223,041.0 (223,041.0) 

 
(223,041.0) - - - 13 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    - 71,468.0 71,468.0 71,468.0 71,468.0 - 13 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  842,246.0 696,435.0 145,811.0 (272,474.0) (126,663.0) 569,772.0 569,772.0 - 
 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  5,500.0 150,000.0 (144,500.0) - (144,500.0) 5,500.0 5,500.0 - 
 

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  5,500.0 150,000.0 (144,500.0)  (144,500.0) 5,500.0 5,500.0 - 14 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  836,746.0 546,435.0 290,311.0 (272,474.0) 17,837.0 564,272.0 564,272.0 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   75,038.0 (75,038.0) 73,441.0 (1,597.0) 73,441.0 73,441.0 - 15 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    
- 63,939.0 63,939.0 63,939.0 63,939.0 - 15 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  16,219.0 1,000.0 15,219.0 (16,219.0) (1,000.0) - - - 15 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  319,535.0 
 

319,535.0 87,328.0 406,863.0 406,863.0 406,863.0 - 15 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  294,960.0 29,460.0 265,500.0 (294,960.0) (29,460.0) - - - 15 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  206,032.0 368,496.0 (162,464.0) (188,137.0) (350,601.0) 17,895.0 17,895.0 - 15 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   72,441.0 (72,441.0)  (72,441.0) - - - 15 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 2,134.0 2,134.0 2,134.0 2,134.0 - 15 

   Нийт дүн  31,466,275.0 37,369,200.0 (5,902,925.0) 8,971,969.8 3,069,044.8 40,438,244.8 40,438,244.8 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                               -   
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Товч танилцуулга 

“Энержи ресурс” компани нь Монголын 100 хувийн эзэмшлийн компани юм. Тус компани нь “Ухаа худаг” 
төслийн хүрээнд Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт байрлах Ухаа худаг коксжих нүүрсний ордыг 
ашиглахаар төлөвлөн үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. Ухаа худгийн нүүрсний нөөц баялаг нь “Энержи ресурс” ХХК-
ийн эзэмшиж байгаа 2962 га талбай бүхий 11952А ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн талбайн нүүрсний орд юм. 

Тус компани нь ҮТЕГ-т харъяалагддаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Компани анхны тайландаа НӨАТ-ын илүү төлөлтөөс суутган тооцсон дүнгээр дутуу тусгасан байна. 
 

2. Гаалийн албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсан, нэгтгэл тайлангийн явцад ГЕГ-т дахин хандаж зөрүүг тохируулсан. 
 

3. Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсвийн 30 хувийг төлбөрийг давхардуулж тусгасан байна. 
 

4. Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр 
Компани анхны тайлан болон дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ дутуу тусгасан байна. Компанид дахин хандаж 
холбогдох мэдээлэл авч, тохируулсан. 
 

5. Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа туслан гүйцэтгэгч компаниас төлсөн төлбөрийг оруулж тусгасан байна. Уг төлбөр нь 
тус компанийн төлөлт биш учраас ЗГ талаас хасч, тохируулсан.  
 

6. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн. Компани 
тээвэр зуучийн хувийн компанид төлсөн үйлчилгээний хөлсийг оруулж тусгасан тул компани талаас хасч, 
тохируулсан. 
 

7. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
Компани анхны тайландаа санхүүгийн урсгалыг андуурч тайлагнасан байна. Мөн АТӨЯХАТ-ыг, МХАҮТ-нд 
төлсөн төлбөр зэргийг оруулж тусгасан учир хасч тохируулсан. ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ, ХХҮГ зэрэг байгууллагуудаас дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэний 
дагуу зохих тохируулгыг хийсэн. 
 

8. Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа иргэдээс суутгасан татвар, ус, рашаан ашигласын төлбөр, тэмдэгтийн хураамж, бусад 
орлого зэргийг “Торгууль бусад” гэж ангилан тусгасан нь зарим татвар, төлбөрийн хувьд давхардах, мөн 
энэ нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн урсгалыг оруулж тусгасан зэрэг шалтгааны улмаас ЗГ талаас хасч, 
тохируулсан. 
 

9. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
ЗГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа дутуу тусгасан байна.  
Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

10. Бусад албан татвар 
Компани анхны тайландаа ХХОАТ-ыг тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэл тайлангийн нэтгэлд 
хамрагдахгүй санхүүгийн урсгал учраас хасч, тохируулсан. 
 

11. Газрын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа туслан гүйцэтгэгч компанийн төлөлтийг оруулж тусгасан тул хасч, тохируулсан. 
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12. Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн. 
 

13. Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, үйлчилгээний хөлс  
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн үйлчилгээний хөлсийг тусгаагүй байна. 
Компани нь анхны тайландаа улсын төсөвт төлсөн үйлчилгээний хөлсийг энэ хэсэгт андуурч тусгасан 
байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанийн мэдээлэлд үндэслэн Өмнөговь аймгийн МХГ, СХЗГ зэрэг 
байгууллагад албан бичиг илгээж, холбогдох хариу мэдээлэл авсанаар зөрүүг тохируулсан. 
 

14. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал  
Компани анхны тайландаа өмнөх жилд төлсөн зардлаа дараа жилийн зардалд суутган тооцсон дүнг оруулж 
тусгасан нь хоёр талын дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон тул хасч, тохируулсан. 
 

15. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн дэмжлэг 
Компанийн мэдээлэлд үндэслэн Ерөнхийлөгчийн тамгын газар, Сүхбаатар дүүргийн НДХ, ГИХАЭГ, ХЦЕГ 
зэрэг байгууллагуудад албан бичиг хүргүүлж, холбогдох хариу мэдээлэл авсаны үндсэн дээр зохих 
тохируулгыг хийсэн. 
Аéìàãò өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ анхны тайландаа тус компаниас авсан хандив, дэмжлэгийн дүнг тусгасан байна. 
Гэхдээ хандивын ангиллыг буруу илэрхийлсэн байна. 
Энэ ангилалд хамрагдах хандив нь Өмнөговь аймгийн дулааны станцад өгсөн нүүрс байна. 
Сóìàíä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ анхны тайландаа тус компаниас авсан хандив, дэмжлэгийн дүнг тусгасан байна. 
Гэхдээ хандивын ангиллыг буруу илэрхийлсэн байна. 
Энэ ангилалд хамрагдах хандив нь Өмнөговь аймгийн Цогтцэций, Ханбогд, Баян-Овоо зэрэг сумдын ЗДТГ-т 
өгсөн (нүүрс)мөнгөн бус хандив байна. 
 
Бусад áàéãóóëàãàä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Өмнөговь аймгийн ЗДТГ анхны тайландаа тус компаниас авсан хандив, дэмжлэгийн дүнг тусгасан байна. 
Гэхдээ хандивын ангиллыг буруу илэрхийлсэн байна. 
Энэ ангилалд хамрагдах хандив нь Өмнөговь аймгийн МХГ-т өгсөн тавилга, эд хогшлын мөнгөн бус хандив 
байна. 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 21-íä 
хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Тус компани нь 
нэгтгэл тайлангийн явцад бидний хүссэн мэдээллийг нилээд шаардуулсаны эцэст гаргаж өгсөн. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд улсын болон орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, төрийн байгууллагад 
үзүүлсэн хандив дэмжлэгийн дүнгүүд нь хоёр талын мэдээлэлд үндэслэн зөрүүгүй тохируулагдсан байна. 
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№ 

5069068 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  115,931.6 85,810.5 30,121.1 2,300.0 32,421.1 118,231.6 118,231.6 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 114,742.6 83,527.7 31,214.9 - 31,214.9 114,742.6 114,742.6 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                1,157.0  1,157.0  1,157.0 1,157.0 1,157.0 - 1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  2,430.0 
 

2,430.0 
 

2,430.0 2,430.0 2,430.0 - 2 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  

46,540.0 18,912.1 27,627.9 
 

27,627.9 46,540.0 46,540.0 - 3 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                37,357.6 37,357.6 -   37,357.6 37,357.6 -  

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 27,258.0 27,258.0 -   27,258.0 27,258.0 -  

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  
1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 

зурсаны урамшуулал    
- 

  
- - - 

 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  
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5069068 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  757.0 2,282.8 (1,525.8) 2,300.0 774.2 3,057.0 3,057.0 -  

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  757.0 
 

757.0 
 

757.0 757.0 757.0 - 4 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   282.8 (282.8)  (282.8) - - - 5 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

2,000.0 (2,000.0) 2,300.0 300.0 2,300.0 2,300.0 - 5 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  432.0 - 432.0 - 432.0 432.0 432.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  432.0 
 

432.0 
 

432.0 432.0 432.0 - 6 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  569.0 1,172.0 (603.0) 603.0 - 1,172.0 1,172.0 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  569.0 569.0 - - - 569.0 569.0 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

569.0 569.0 - 
  

569.0 569.0 - 
 

2.1.3  Áóñàä    -   - - -  
 2.2 Төлбөр  - 603.0 (603.0) 603.0 - 603.0 603.0 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр   603.0 (603.0) 603.0  603.0 603.0 - 7 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
  

- 
  

- - - 
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байгууллагын 
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 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

дэмжлэг  

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  50,200.0 400.0 49,800.0 (49,800.0) - 400.0 400.0 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  200.0 200.0 - - - 200.0 200.0 - 

 
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 

дансанд шилжүүлсэн дүн  
200.0 200.0 - 

  
200.0 200.0 - 

 
 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  50,000.0 200.0 49,800.0 (49,800.0) - 200.0 200.0 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.3 Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  50,000.0 

 
50,000.0 (50,000.0) 

 
- - - 8 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   200.0 (200.0) 200.0  200.0 200.0 - 8 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  166,700.6 87,382.5 79,318.1 (46,897.0) 32,421.1 119,803.6 119,803.6 - 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их         - 

Цэвэр зөрүү                                                                               -  
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Д-142. “Эрвэн хүдэр” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Эрвэн хүдэр” компани нь Монголын 100 хувийн эзэмшлийн компани юм. Тус компани Сүхбаатар аймгийн нутаг 
дэвсгэрт төмрийн хүдэр олборлох үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Тус компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Ãààëèéí àëáàí òàòâàð  
Компани анх тайландаа огт тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж 
өгсөнөөр тохируулсан. 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
Компани анх тайландаа огт тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж 
өгсөнөөр тохируулсан. 

3. Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр 
Компани анх тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ нэмж тусгаж 
өгсөнөөр тохируулсан. 

4. Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ 
Компани анх тайландаа огт тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж 
өгсөнөөр тохируулсан. 

5. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
Компани анхны тайландаа зарим үйлчилгээний хөлсийг андуурч тусгахаас гадна тусгагдах ёстой дүнг дутуу 
тайлагнасан байна.  
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-аас дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж 
ирүүлсэн. 

6. Торгууль 
Компани анхны тайландаа татварын хүү торгуулийн дүнг тусгаагүй байна. нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр 
талаас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

7. Газрын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөрийг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, тохируулсан. 

8. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Аймагт өгсөн мөнгөн дэмжлэг 
ЗГ анхны тайландаа андуурч нэгтгэл хийсэн байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
Сóìàíä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын 
ЗДТГ-т хандив, дэмжлэг үзүүлсэн гэж тусгаж өгсөн. Энэ дагуу тус сумын ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж, 
холбогдох хариу мэдээлэл авсаны үндсэн дээр зөрүүг тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 21-íä 
хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дугаар сарын 29-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Тус компани нь 
нэгтгэл тайлангийн явцад бидний хүссэн мэдээллийг нилээд шаардуулсаны эцэст гаргаж өгсөн. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд улсын болон орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, төрийн байгууллагад 
үзүүлсэн хандив дэмжлэгийн дүнгүүд нь хоёр талын мэдээлэлд үндэслэн зөрүүгүй тохируулагдсан байна. 
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№ 

2715619 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  265,176.0 - 265,176.0 23,274.3 288,450.3 288,450.3 288,450.3 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 265,176.0 - 265,176.0 - 265,176.0 265,176.0 265,176.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   120.0 

 
120.0 

 
120.0 120.0 120.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    -   - - -  

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

239,596.0 
 

239,596.0 
 

239,596.0 239,596.0 239,596.0 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

25,460.0 
 

25,460.0 
 

25,460.0 25,460.0 25,460.0 - 3 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
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№ 

2715619 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - - 
 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 23,274.3 23,274.3 23,274.3 23,274.3 - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  

  
- 

  
- - - 

 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 23,274.3 23,274.3 23,274.3 23,274.3 - 4 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  - - - - - - - -  
1.6.1  Торгууль    -   - - -  
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  9,338.6 - 9,338.6 (8,162.0) 1,176.6 1,176.6 1,176.6 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  9,338.6 - 9,338.6 (9,212.0) 126.6 126.6 126.6 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

126.6 
 

126.6 
 

126.6 126.6 126.6 - 5 

2.1.3  Áóñàä  9,212.0  9,212.0 (9,212.0)  - - - 6 

 2.2 Төлбөр  - - - 1,050.0 1,050.0 1,050.0 1,050.0 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    - 1,050.0 1,050.0 1,050.0 1,050.0 - 7 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  
2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 

дэмжлэг    
- 

  
- - - 
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байгууллагын 
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компанийн 

дүнгээс (+) их, 
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дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
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 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - 16,661.3 16,801.3 16,661.3 16,801.3 (140.0) 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - 2,911.3 3,051.3 2,911.3 3,051.3 (140.0) 

 
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 

шилжүүлсэн дүн    
- 2,911.3 3,051.3 2,911.3 3,051.3 (140.0) 8 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - 13,750.0 13,750.0 13,750.0 13,750.0 -  
3.2.1 Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.3 Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 10,000.0 10,000.0 10,000.0 10,000.0 - 9 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 3,750.0 3,750.0 3,750.0 3,750.0 - 9 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  274,514.6 - 274,514.6 31,773.6 306,428.2 306,288.2 306,428.2 (140.0) 
 

ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их  

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 
                           
(140.0) 

Цэвэр зөрүү                                                                               (140.0)  
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Д-143. “Эрдэнэ жас” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Эрдэнэ жас” компани нь Монголын 100 хувийн эзэмшлийн компани юм. Тус компани Баян-Өлгий, Дундговь, Төв 
аймгуудын нутаг дэвсгэрт алт, зэсний хайгуулын үйл ажиллагаа эрхэлж байна. 

Тус компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэстэй харьцдаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

 

1. Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр тохируулгыг хийсэн. 
 

2. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр тохируулгыг хийсэн. 
Мөн гаргаж өгсөн тайландаа 22,067.6 мянган төгрөгийн төлбөрийг дутуу ирүүлсэн ба дахин компанид 
хандаж мэдээллийг авч тохируулав. АМГ-т дахин хандаж 6,523.7 мянган төгрөгийн төлбөрийг тодруулж 
зохих тохируулгыг хийсэн. 
 

3. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр тохируулгыг хийсэн. 
 

4. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр тохируулгыг хийсэн. ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба 
нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

5. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр тохируулгыг хийсэн.  
 

6. Бусад албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа ХХОАТ-ын дүнг тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн 
урсгал учраас хасч, тохируулсан. 
 

7. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр тохируулгыг хийсэн.  
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн төлбөрийн дүнг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад компанийн мэдээлэлд үндэслэн Баян-Өлгий, Төв зэрэг аймгуудын ЗДТГ-т албан бичгээр хандаж, 
хариу мэдээлэл авсан тул зөрүүг тохируулсан. 
 

8. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн ЗДТГ-ын дэргэдэх байгаль орчныг хамгаалах санд “Х” лицензтэй 
холбоотой төвлөрүүлсэн зардлын дүнг тусгаагүй байна.  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөнөөр тохируулгыг хийсэн.  
Компанийн мэдээлэлд үндэслэн Төв, Дундговь, Дорнод, Баян-Өлгий, Баянхонгор зэрэг аймгийн ЗДТГ-т 
албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авч, зөрүүг тохируулсан. Харин Дундговь аймгийн Адаацаг сумын 
ЗДТГ-аас 140.0 мянган төгрөг компанийн дүнгээс дутуу ирсэн тул зөрүү үүссэн. 
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9. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Аймагт өгсөн мөнгөн дэмжлэг 
Компанийн мэдээлэлд үндэслэн Баян-Өлгийн аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, хариу мэдээлэл авсан 
тул зөрүүг тохируулсан. 
Сóìàíä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Дорнод аймгийн Дашбалбар, Төв 
аймгийн Бүрэн, Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр зэрэг сумдын ЗДТГ-т хандив, дэмжлэг үзүүлсэн гэж тусгаж 
өгсөн. Энэ дагуу тус сумдын ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж, холбогдох хариу мэдээлэл авсаны үндсэн дээр 
зөрүүг тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 21-íä 
хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Тус компани нь 
нэгтгэл тайлангийн явцад бидний хүссэн мэдээллийг цаг алдалгүй, шуурхай гаргаж өгч ажилласан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд улсын болон орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, төрийн байгууллагад 
үзүүлсэн хандив дэмжлэгийн дүнгүүд нь хоёр талын мэдээлэлд үндэслэн зөрүүгүй тохируулагдсан байна. Харин 
байгаль хамгаалах зардлын 50 хувь болох 140.0 мянган төгрөгийн зөрүү шийдэгдээгүй үлдсэн. Хоёр талын 
мэдээлэл зөрүүтэй учраас шийдвэрлэх боломжгүйд хүрсэн. 
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Д-144. “Эрдэнэс МГЛ” ХХК                     

№ 

5124913 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  12,386,975.0 - 12,386,975.0 3,737.9 12,390,712.9 12,390,712.9 12,390,712.9 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 12,386,975.0 - 12,386,975.0 - 12,386,975.0 12,386,975.0 12,386,975.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   9,156,527.0 

 
9,156,527.0 

 
9,156,527.0 9,156,527.0 9,156,527.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - - 
 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  11,792.0 
 

11,792.0 
 

11,792.0 11,792.0 11,792.0 - 2 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  3,000,000.0  3,000,000.0  3,000,000.0 3,000,000.0 3,000,000.0 - 3 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

145,739.0 
 

145,739.0 
 

145,739.0 145,739.0 145,739.0 - 4 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

72,917.0 
 

72,917.0 
 

72,917.0 72,917.0 72,917.0 - 5 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  
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Д-144. “Эрдэнэс МГЛ” ХХК                     

№ 

5124913 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 3,737.9 3,737.9 3,737.9 3,737.9 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ    -   - - -  

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    - 3,737.9 3,737.9 3,737.9 3,737.9 - 6 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  - - - - - - - - 

 
1.6.1  Торгууль    -   - - -  
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  24,952.1 - 24,952.1 (17,050.4) 7,901.7 7,901.7 7,901.7 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  17,142.8 - 17,142.8 (17,050.4) 92.4 92.4 92.4 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 

татвар  
92.4 

 
92.4 

 
92.4 92.4 92.4 - 7 

2.1.3  Áóñàä  17,050.4 
 

17,050.4 (17,050.4) 
 

- - - 8 
 2.2 Төлбөр  7,809.3 - 7,809.3 - 7,809.3 7,809.3 7,809.3 -  
2.2.1  Газрын төлбөр  7,809.3 

 
7,809.3 

 
7,809.3 7,809.3 7,809.3 - 9 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр    -   - - -  
2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 

төлбөр    
- 

  
- - - 

 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

707 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-144. “Эрдэнэс МГЛ” ХХК                     

№ 

5124913 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль  
  

- 
  

- - - 
 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  12,411,927.1 - 12,411,927.1 (13,312.5) 12,398,614.6 12,398,614.6 12,398,614.6 -  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -   
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                               -  
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-144. “Эрдэнэс МГЛ” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Эрдэнэс МГЛ” компани нь Монголын 100 хувийн эзэмшлийн компани юм. Тус компани Өмнөговь аймгийн 
Цогтцэций сумын нутаг дэвсгэрт нүүрс олборлох үйл ажиллагаа явуулж байна.Тус компани нь ҮТЕГ-тай 
харьцдаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 

3. Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 

4. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð Компани санаачлагын ажлын 
албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт 
гаргаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 

5. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 

6. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-аас дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж 
ирүүлсэн. 

7. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 

8. Бусад албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа ХХОАТ-ын дүнг тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн 
урсгал учраас хасч, тохируулсан. 

9. Газрын төлбөр 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээллийн хамт гаргаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 
 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 21-íä 
хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Тус компани нь 
нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийг гаргаж өгөхдөө ихээхэн хойрго хандсанаас гадна бидний 
хүссэн мэдээллийг нилээд шаардуулсаны эцэст гаргаж өгсөн. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд улсын болон орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамжийн дүнгүүд нь хоёр 
талын мэдээлэлд үндэслэн зөрүүгүй тохируулагдсан байна. 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-145. “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК                     

№ 

2074192 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 
Тайлб

ар   Үзүүлэлт  
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  603,190,440.0 640,418,395.6 (37,227,955.6) 35,571,842.7 (1,656,112.9) 638,762,282.7 638,762,282.7 -  

1.1 Татвар, хураамж 558,922,843.0 599,164,813.6 (40,241,970.6) 36,643,601.8 (3,598,368.8) 595,566,444.8 595,566,444.8 - 
 

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   54,121,344.0 53,420,098.2 701,245.8 (701,245.8) 
 

53,420,098.2 53,420,098.2 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                6,318,105.0 7,314,273.2 (996,168.2) 
 

(996,168.2) 6,318,105.0 6,318,105.0 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  15,355,597.0 18,868,045.3 (3,512,448.3) 
 

(3,512,448.3) 15,355,597.0 15,355,597.0 - 3 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   1,652,168.0 1,734,596.4 (82,428.4) 
 

(82,428.4) 1,652,168.0 1,652,168.0 - 4 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   33,643.0 
 

33,643.0 
 

33,643.0 33,643.0 33,643.0 - 5 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  66,371,429.0 66,007,081.7 364,347.3  364,347.3 66,371,429.0 66,371,429.0 -  

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

650,716.0 506.3 650,209.7 (55,610.1) 594,599.6 595,105.9 595,105.9 - 6 

1.1.8 
 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан 
татвар  398,297,997.0 435,698,454.7 (37,400,457.7) 37,400,457.7  435,698,454.7 435,698,454.7 - 7 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, 
ашиглалтын дараа газар нөхөн сэргээх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, 
худалдах, угсрах, байрлуулах, түрээслэх, 
үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, задлах, 
хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

16,121,844.0 16,121,757.9 86.1 
 

86.1 16,121,844.0 16,121,844.0 - 8 

 1.2 Төлбөр  988,889.0 - 988,889.0 (4,571.7) 984,317.3 984,317.3 984,317.3 -  
1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 

òºëáºð    
- 

  
- - - 

 

1.2.2 
 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð  988,889.0  988,889.0 (4,571.7) 984,317.3 984,317.3 984,317.3 - 9 

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт 
эхэлсэний урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  
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710 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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№ 

2074192 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 
Тайлб

ар   Үзүүлэлт  
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -  

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний 
шимтгэл  

  -   - - -  

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  245,007.0 299,394.0 (54,387.0) 298,319.6 243,932.6 543,326.6 543,326.6 - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  245,007.0 299,394.0 (54,387.0)  (54,387.0) 245,007.0 245,007.0 - 10 

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 298,319.6 298,319.6 298,319.6 298,319.6 - 11 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  40,954,188.0 40,954,188.0 - - - 40,954,188.0 40,954,188.0 -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  40,954,188.0 40,954,188.0 -   40,954,188.0 40,954,188.0 -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - -  

1.5.1  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн 
газарт ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти      
                         
-                                 -                             -    

                      
-      

 1.6 Бусад  2,079,513.0 - 2,079,513.0 (1,365,507.0) 714,006.0 714,006.0 714,006.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  2,079,513.0  2,079,513.0 (1,365,507.0) 714,006.0 714,006.0 714,006.0 - 12 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  3,255,170.0 14,373,456.8 (11,118,286.8) 9,901,158.8 (1,217,128.0) 13,156,328.8 13,156,328.8 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  1,691,445.0 1,699,739.0 (8,294.0) - (8,294.0) 1,691,445.0 1,691,445.0 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  1,666,367.0 1,666,367.0 -   1,666,367.0 1,666,367.0 -  
2.1.2 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн 
албан татвар  25,078.0 24,807.0 271.0  271.0 25,078.0 25,078.0 -  

2.1.3  Áóñàä  
 

8,565.0 (8,565.0) 
 

(8,565.0) - - - 13 
 2.2 Төлбөр  1,563,725.0 12,673,717.8 (11,109,992.8) 9,784,800.0 (1,325,192.8) 11,348,525.0 11,348,525.0 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр   9,844,800.5 (9,844,800.5) 9,784,800.0 (60,000.5) 9,784,800.0 9,784,800.0 - 14 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  1,563,725.0 1,844,600.0 (280,875.0) 
 

(280,875.0) 1,563,725.0 1,563,725.0 - 15 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5 
 Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû 
òºëáºð   

984,317.3 (984,317.3) 
 

(984,317.3) - - - 16 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
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№ 

2074192 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  
Тохируулгын 

дараах 
шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 
Тайлб

ар   Үзүүлэлт  
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - 116,358.8 116,358.8 116,358.8 116,358.8 -  
2.5.1  Торгууль    - 116,358.8 116,358.8 116,358.8 116,358.8 - 17 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  1,985,000.0 3,862,959.0 (1,877,959.0) 966,041.9 (911,917.1) 2,951,041.9 2,951,041.9 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 132,800.0 (132,800.0) - (132,800.0) - - -  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн   

132,800.0 (132,800.0) 
 

(132,800.0) - - - 18 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  1,985,000.0 3,730,159.0 (1,745,159.0) 966,041.9 (779,117.1) 2,951,041.9 2,951,041.9 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   59,454.2 (59,454.2) 84,863.2 25,409.0 84,863.2 84,863.2 - 19 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    
- 437.0 437.0 437.0 437.0 - 19 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   619,580.0 (619,580.0) 813,208.0 193,628.0 813,208.0 813,208.0 - 19 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  1,985,000.0  1,985,000.0  1,985,000.0 1,985,000.0 1,985,000.0 - 19 

3.2.5 Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  
 

10,846.0 (10,846.0) 
 

(10,846.0) - - - 
 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг   12,899.7 (12,899.7) 
 

(12,899.7) - - - 
 

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   839,021.6 (839,021.6) 8,500.0 (830,521.6) 8,500.0 8,500.0 - 19 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
 

2,188,357.5 (2,188,357.5) 59,033.7 (2,129,323.8) 59,033.7 59,033.7 - 19 

   Нийт дүн  608,430,610.0 658,654,811.4 (50,224,201.4) 46,439,043.5 (3,785,158.0) 654,869,653.5 654,869,653.5 -  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их - 

  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                              - 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-145. “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК 

Товч танилцуулга 

Монгол-Оросын “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК нь анх 1971 онд үүсгэн байгуулагдаж, 1978 оноос ашиглалтанд орсон ба 
Орхон аймагт оршин үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

Компанийн эрхэлдэг үндсэн үйл ажиллагаа нь зэс молибдений хүдэр олборлож, улмаар зэсийн болон 
молибдений баяжмал үйлдвэрлэх, экспортлохоос гадна өөрсдийн дотоод хэрэгцээ, Эрдэнэт хотын болон бусад 
байгууллагуудын хэрэгцээнд зориулан дулаан, уур, ус, кислород, ацетилин зэргийг үйлдвэрлэдэг байна. 

“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК нь ҮТЕГ-ын том татвар төлөгчидтэй харьцах албатай харьцдаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

 

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа компаниас төлсөн татварын хяналт шалгалтын актын төлбөрийг оруулж тусгасан 
байна. Уг дүнг торгууль хэсэгт тохируулсан. 

2. Гаалийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа гаальд төлсөн НӨАТ-ыг оруулж тусгасан байна. 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа илүү тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

4. Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð  
Компани анхны тайландаа аâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàðын дүнг оруулж байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

5. Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð  
Компани анхны тайландаа аâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàðын дүнд оруулж тусгасан байна. 
Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

6. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð  
ЗГ анхны тайландаа илүү тусгасан байна. Компани анхны тайландаа ам.доллароор тусгасан байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

7. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа өөр татвараас суутган тооцсон дүнгээр дутуу тусгасан байна. Мөн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ ч дутуу ирүүлсэн. ҮТЕГ-т дахин хандаж зөрүүг тохируулсан. 

8. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн. 

9. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 
ЗГ анхны тайландаа буцаасан төлбөрийг оруулж тусгасан байна. Компани анхны тайландаа орон нутгийн 
төсөвт төлөх төлбөр хэсэгт тусгасан байна. 

10. Ãàалийн үйлчилгээний хураамж 
Компани анхны тайландаа илүү тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 

11. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
АМГ-т төлсөн лицензийн сунгалтын төлбөр, үйлчилгээний хөлс, Усны газарт төлсөн үйлчилгээний хөлс 
байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2 талын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэнээр тохируулав.  

12. Торгууль 
Компани анхны тайландаа 706,336.0 мянган төгрөгийн татварын хяналт шалгалтын актаар тавигдсан 
торгууль, мөн МХЕГ-ын торгууль 2,580.0 мянган төгрөгийн дүнг тусгаагүй байна. ЗГ анхны тайландаа 
иргэдээс суутгасан татвар, ус, рашаан ашигласны төлбөр, бууны татвар зэргийг “Торгууль бусад” гэж 
ангилан тусгасан нь зарим татвар, төлбөрийг хувьд давхардах, мөн энэ нэгтгэлд хамрагдахгүй зэрэг 
шалтгааны улмаас ЗГ талаас хасч, тохируулсан. 
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13. Бусад албан татвар 
Компани анхны тайландаа ХХОАТ-ыг тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн 
урсгал учраас хасч, тохируулсан. 

14. Газрын төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа Орхон аймгийн төсөвт төлсөн төлбөрийг нэгтгээгүй байна. Компани анхны тайландаа 
илүү тусгасан байна. Компани нь Орхон аймагт 7,772,037.1 мянган төгрөг газрын төлбөрийг (бэлэн бусаар) 
шилжүүлгээр төлж, 2,012,762.9 мянган төгрөгийг "Эрдэнэт-Ус ДТС" ОНӨХК-нд төлөх усны төлбөрт суутган 
тооцуулсан байна.  

15. Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
Компани анхны тайландаа Усны газар төлсөн дүнг тусгасан байна. Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс хэсэгт 281,774.7 мянган төгрөгөөр тусгаж тохируулсан. 

16. Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð 
Компани анхны тайландаа төлбөрийн урсгалыг буруу илэрхийлсэн байна. Улсын төсөвт төлсөн төлбөрийн 
дүнг орон нутгийн төсөвт төлсөн хэсэгт тусгасан тул хасч, тохируулсан. 

17. Торгууль /орон нутаг/ 
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн ЗДТГ-т төлсөн торгуулийн дүнг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад компаниас гаргаж өгсөн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн Орхон аймгийн ЗДТГ-т албан бичиг илгээж, 
хариу мэдээлэл авч, тохируулгыг хийсэн. 

18. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал 
Компани анхны тайландаа байгаль хамгаалах арга хэмжээнд зарцуулсан зардлын дүнг тусгасан байна. 

19. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Яàì, àãåíòëàã өгсөн ìºíãºí äýìæëýã  
Компаниас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ ХХЕГ, Замын-Үүдийн Цагдаагийн хэлтэс, МХГ, 
МҮОНРТ, ГХЯ, ОХУ, Лондонд-д суугаа Монгол улсын элчин сайдын яам, ШШҮТөв зэрэг байгууллагуудад 
хандив, дэмжлэг үзүүлсэн тухай тусгасан байна. Хандив, дэмжлэгийн дүнг баталгаажуулах зорилгоор 
эдгээр байгууллагуудад албан бичиг хүргүүлсэнээр дээрхи байгууллагууд нь хандив, дэмжлэгийг хүлээн 
авсан тухайгаа хариу ирүүлсэний дагуу зөрүүг тохируулсан.  
Аймагт өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Орхон аймгийн ЗДТГ-т “Бурхан 
багшийн сэрэг дүрийг бүрээх” ажилд, цэвэр бохир усны шугам хоолой шинэчлэх зэрэг ажилд зориулан, мөн 
Орхон аймгийн орон нутгийг хөгжүүлэх санд, Өвөрхангай, Увс аймгуудын ЗДТГ-т, Хөвсгөл аймгийн 
малжуулах санд хандив, дэмжлэг үзүүлсэн гэж тусгаж өгсөн. Энэ дагуу тус аймгуудын ЗДТГ-т албан бичиг 
хүргүүлж, холбогдох хариу мэдээллийг авсаны үндсэн дээр зөрүүг тохируулсан.  
Бусад áàéãóóëàãàä өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Орхон аймгийн Гаалийн газар, нэгдсэн эмнэлэг зэрэг байгууллагад 
хандив, дэмжлэг үзүүлсэн тухайгаа тусгаж ирүүлсэн. Энэ дагуу нэгтгэл тайлангийн явцад эдгээр 
байгууллагууд руу албан бичиг хүргүүлж, тус байгууллагуудаас хариу мэдээлэл авч, зөрүүг тохируулсан. 
Компанийн мэдээлэлд тусгагдсан дүнгээс Гаалийн газар бага дүнгээр хариу ирүүлсэн байна. Учир нь 5,250 
мянган төгрөгийн хандив нь ГОК-ийн албан тушаалтнууд тус байгууллагын ойн арга хэмжээн дээр бэлэн 
мөнгөөр зарим нэгэн ажилтныг шагнасан байна. Иймд энэ хандив нь хувь хүнд өгсөн шагнал учраас хасч, 
тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä 
хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Тус компани нь 
нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээллийг болон цаг тухай бүрд хэрэгтэй мэдээллийг цаг алдалгүй, 
шуурхай гаргаж өгч ажилласан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд улсын болон орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, төрийн байгууллагад 
үзүүлсэн хандив дэмжлэгийн дүнгүүд нь хоёр талын мэдээлэлд үндэслэн зөрүүгүй тохируулагдсан байна.  
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Д-146. “Эрдэс холдинг” ХХК                     

№ 

2655772 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  705,587.0 723,698.0 (18,111.0) 17,359.8 (751.2) 722,946.8 722,946.8 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 705,369.0 694,835.2 10,533.8 (12,500.5) (1,966.7) 692,868.5 692,868.5 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   390.0 390.0 - 

  
390.0 390.0 - 

 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                8,422.0 3,873.5 4,548.5 

 
4,548.5 8,422.0 8,422.0 

 
1 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  17,685.0 8,134.4 9,550.6 (16,500.5) (6,949.9) 1,184.5 1,184.5 - 2 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - - 
 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр    -   - - -  

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

10,116.0 15,586.2 (5,470.2) 4,000.0 (1,470.2) 14,116.0 14,116.0 - 3 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  633,376.0 633,376.0 - 
  

633,376.0 633,376.0 - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас 
гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

35,380.0 33,475.1 1,904.9 
 

1,904.9 35,380.0 35,380.0 - 4 

 1.2 Төлбөр  - 25,602.7 (25,602.7) 25,655.0 52.3 25,655.0 25,655.0 - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð   25,602.7 (25,602.7) 25,655.0 52.3 25,655.0 25,655.0 - 5 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -  
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№ 

2655772 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  82.0 3,010.1 (2,928.1) 4,205.3 1,277.2 4,287.3 4,287.3 - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  82.0 72.4 9.6 (14.4) (4.8) 67.6 67.6 - 6 

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж   637.1 (637.1)  (637.1) - - - 7 

1.3.3  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   

2,300.6 (2,300.6) 4,219.7 1,919.1 4,219.7 4,219.7 - 7 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 

 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти  
  

- 
  

- - - 
 

 1.6 Бусад  136.0 250.0 (114.0) - (114.0) 136.0 136.0 - 
 

1.6.1  Торгууль  136.0 250.0 (114.0) 
 

(114.0) 136.0 136.0 - 8 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  4,959.0 45,765.7 (40,806.7) 40,582.7 (224.0) 45,541.7 45,541.7 -  
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  4,823.0 4,923.0 (100.0) - (100.0) 4,823.0 4,823.0 -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  4,823.0 4,823.0 -   4,823.0 4,823.0 -  

2.1.3  Áóñàä  
 

100.0 (100.0) 
 

(100.0) - - - 9 

 2.2 Төлбөр  136.0 40,582.7 (40,446.7) 40,582.7 136.0 40,718.7 40,718.7 - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
 

3,755.2 (3,755.2) 3,755.2 
 

3,755.2 3,755.2 - 10 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  136.0 1,000.0 (864.0) 1,000.0 136.0 1,136.0 1,136.0 - 11 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр   

35,827.5 (35,827.5) 35,827.5 
 

35,827.5 35,827.5 - 12 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  
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Д-146. “Эрдэс холдинг” ХХК                     

№ 

2655772 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - 260.0 (260.0) - (260.0) - - - 
 

2.5.1  Торгууль   260.0 (260.0)  (260.0) - - - 13 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 3,360.0 (3,360.0) 2,360.0 (1,000.0) 2,360.0 2,360.0 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 3,360.0 (3,360.0) 2,360.0 (1,000.0) 2,360.0 2,360.0 - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   2,360.0 (2,360.0) 1,360.0 (1,000.0) 1,360.0 1,360.0 - 14 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   1,000.0 (1,000.0) 1,000.0 
 

1,000.0 1,000.0 - 14 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  710,546.0 772,823.7 (62,277.7) 60,302.5 (1,975.2) 770,848.5 770,848.5 -  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                               -  
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Д-146. “Эрдэс холдинг” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Эрдэс холдинг” компани нь Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын нутагт алт олборлолтийн үйл ажиллагаа явуулдаг. 
 
Тус компани нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Гаалийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа гаалийн албан татварын дүнгээс НӨАТ-ыг салгаж тусгаагүй байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад ГЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа гаалийн албан татварын дүнгээс НӨАТ-ыг салгаж тусгаагүй байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад ГЕГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

3. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð  
Компани анхны тайландаа үйлчилгээний хөлсийг оруулж тусгасан байна. 
 

4. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани анхны тайландаа өмнөх оны үлдэгдлийг 2010 онд төлсөн дүнгээр дутуу тусгасан байна. 
 

5. Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð  
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй байсан ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж өгсөн. 
Компанийн зөрүү нь валютын ханшаас үүссэн зөрүү байна. 
 

6. Гаалийн үйлчилгээний хураамж 
ЗГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа илүү тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас 
ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

7. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
Компани анхны тайландаа санхүүгийн урсгалыг андуурч тусгасан байна. АМГ-т төлсөн үйлчилгээний хөлс 
тайлангийн маягтны 1.3.3 мөрөнд тусгагдах учир 1.3.2 мөрнөөс хасч, тохируулсан. ЗГ анхны тайландаа 
тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-аас ирсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэн тул 
тохируулгыг хийсэн. 
 

8. Торгууль 
Компани анхны тайландаа илүү тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

9. Бусад албан татвар 
Компани анхны тайландаа ХХОАТ-ыг тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн 
урсгал учраас хасч, тохируулсан. 
 

10. Газрын òºëáºð 
ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн төлбөрийг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Сэлэнгэ 
аймгийн газрын албанд албан бичиг хүргүүлж, тус байгууллагаас уг төлбөрийг хүлээн авсан тухайгаа хариу 
ирүүлсэний дагуу зөрүүг тохируулсан. 
 

11. Ус, рашаан ашигласны òºëáºð 
ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн төлбөрийг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Сэлэнгэ 
аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
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12. Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөр 

ЗГ анхны тайландаа орон нутагт төлсөн төлбөрийг тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Сэлэнгэ 
аймгийн Хүдэр сумын ЗДТГ-аас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

13. Торгууль /орон нутаг/  
Компани анхны тайландаа андуурч тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

14. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Суманд өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын ЗДТГ-т 
хандив, дэмжлэг үзүүлсэн гэж тусгаж өгсөн. Энэ дагуу тус сумын ЗДТГ-т албан бичиг хүргүүлж, холбогдох 
хариу мэдээлэл авсаны үндсэн дээр зөрүүг тохируулсан.  
Бусад байгууллгад өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компанийн мэдээлэлд үндэслэн Сэлэнгэ аймгийн Дулаанхаан тосгоны сургуулийн захиргаанд хандаж, хариу 
мэдээлэл авсан тул зөрүүг тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 20-íä 
хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Тус компани нь 
нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цаг тухай бүрд хэрэгтэй мэдээллийг нилээд олон удаа 
шаардуулсаны эцэст гаргаж өгсөн ба энэ ажилд хойрго хандаж байсан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд улсын болон орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, төрийн байгууллагад 
үзүүлсэн хандив дэмжлэгийн дүнгүүд нь хоёр талын мэдээлэлд үндэслэн зөрүүгүй тодорхойлогдсон байна.
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Д-147. “Эринговь” ХХК                   

№ 

5026474 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  94,164.0 - 94,164.0 1,750.0 95,914.0 95,914.0 95,914.0 -  

1.1 Татвар, хураамж 94,164.0 - 94,164.0 - 94,164.0 94,164.0 94,164.0 - 
 

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   20.0  20.0  20.0 20.0 20.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                  -   - - -  
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар    -   - - -  
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  

1.1.6  Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                94,144.0  94,144.0  94,144.0 94,144.0 94,144.0 - 2 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  -   - - -  

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - - 

 

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл   

- 
  

- - - 
 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -  

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    

- 
  

- - - 
 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

1.2.3  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

720 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-147. “Эринговь” ХХК                   

№ 

5026474 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 1,750.0 1,750.0 1,750.0 1,750.0 - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  

  
- 

  
- - - 

 
1.3.2 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 1,750.0 1,750.0 1,750.0 1,750.0 - 3 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    -   - - -  

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã    -   - - -  
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 

 
1.5.1 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    

- 
  

- - - 
 

1.5.2  Үүнээс рояльти                               -                         -                     -                          -      

 1.6 Бусад  - - - - - - - - 
 

1.6.1  Торгууль    -   - - -  
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  - - - - - - - -  
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - - - - - - - -  
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар    

- 
  

- - - 
 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

2.2.1  Газрын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    -   - - -  

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
  

- 
  

- - - 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

721 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-147. “Эринговь” ХХК                   

№ 

5026474 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

дэмжлэг  

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 
 

2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - -  

3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн    

- 
  

- - - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 

3.2.1 Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.3 Аймаг, 
нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.5 Сум, дүүрэгт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 
3.2.7 Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
   Нийт дүн  94,164.0 - 94,164.0 1,750.0 95,914.0 95,914.0 95,914.0 -  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-) 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их - 

Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                               - 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-147. “Эринговь” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Эринговь” компани нь Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын нутагт төмрийн хүдэр олборлолтийн үйл ажиллагаа 
явуулдаг. 
 
Тус компани нийслэлийн Сонгино хайрхан дүүргийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй. 
 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

 

1. Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð  
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 
 

2. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð Компани санаачлагын ажлын 
албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг 
хийсэн. 
 

3. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулсан. 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä хүргэсэн 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд улсын болон орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамжийн дүнгүүд нь хоёр 
талын мэдээлэлд үндэслэн зөрүүгүй тохируулагдсан байна.  

 

 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-148. “Эрэл” ХХК                     

№ 

2027194 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  956,259.0 1,362,725.3 (406,466.3) (14,414.2) (420,880.5) 941,844.8 941,844.8 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 904,384.0 1,220,374.0 (315,990.0) (1,279.2) (317,269.2) 903,104.8 903,104.8 - 
 

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   
 

2,100.0 (2,100.0) 
 

(2,100.0) - - - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                53,899.0 51,887.3 2,011.7 
 

2,011.7 53,899.0 53,899.0 - 2 

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  653,420.0 644,233.0 9,187.0 (12,517.0) (3,330.0) 640,903.0 640,903.0 - 3 

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð     -   - - -  
1.1.6 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  7,446.0 11,878.5 (4,432.5) 4,432.5  11,878.5 11,878.5 - 4 

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                 

122,801.3 (122,801.3) 6,805.3 (115,996.0) 6,805.3 6,805.3 - 5 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

189,619.0 387,473.9 (197,854.9) 
 

(197,854.9) 189,619.0 189,619.0 - 6 

 1.2 Төлбөр  26,693.0 142,219.3 (115,526.3) - (115,526.3) 26,693.0 26,693.0 - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð  26,693.0 142,219.3 (115,526.3)  (115,526.3) 26,693.0 26,693.0 - 7 

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

724 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-148. “Эрэл” ХХК                     

№ 

2027194 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр  

  -   - - -  

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  418.0 132.0 286.0 - 286.0 418.0 418.0 - 

 
1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ  418.0 132.0 286.0  286.0 418.0 418.0 -  
1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 

тэмдэгтийн хураамж    
- 

  
- - - 

 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -  

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  24,764.0 - 24,764.0 (13,135.0) 11,629.0 11,629.0 11,629.0 - 

 
1.6.1  Торгууль  24,764.0 

 
24,764.0 (13,135.0) 11,629.0 11,629.0 11,629.0 - 8 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  61,203.0 94,700.4 (33,497.4) 33,677.6 180.2 94,880.6 94,880.6 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  43,858.0 45,734.4 (1,876.4) 2,056.6 180.2 45,914.6 45,914.6 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  37,289.0 39,345.6 (2,056.6) 2,056.6 

 
39,345.6 39,345.6 - 9 

2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

6,569.0 6,300.8 268.2 
 

268.2 6,569.0 6,569.0 - 10 

2.1.3  Áóñàä  
 

88.0 (88.0) 
 

(88.0) - - - 11 
 2.2 Төлбөр  17,345.0 48,937.0 (31,592.0) 31,592.0 - 48,937.0 48,937.0 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  17,345.0 48,937.0 (31,592.0) 31,592.0  48,937.0 48,937.0 - 12 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.3 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  

2.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
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Д-148. “Эрэл” ХХК                     

№ 

2027194 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - 29.0 (29.0) 29.0 - 29.0 29.0 -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
 

29.0 (29.0) 29.0 
 

29.0 29.0 - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 14,932.0 (14,932.0) 5,995.1 (8,936.9) 5,995.1 5,995.1 - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - 1,711.1 1,711.1 1,711.1 1,711.1 - 

 
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 

дансанд шилжүүлсэн дүн    
- 1,711.1 1,711.1 1,711.1 1,711.1 - 13 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 14,932.0 (14,932.0) 4,284.0 (10,648.0) 4,284.0 4,284.0 - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    - 

  
- - - 

 

3.2.3 
Аймаг, нийслэлд 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг   14,932.0 (14,932.0) 4,284.0 (10,648.0) 4,284.0 4,284.0 - 14 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.6 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    -   - - -  

3.2.7 
Бусад байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  1,017,462.0 1,472,357.6 (454,895.6) 25,258.5 (429,637.2) 1,042,720.5 1,042,720.5 -  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                               -   
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Д-148. “Эрэл” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Эрэл” ХХК нь 100 хувь хувийн өмчит компани бөгөөд Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт алт олборлодог. 
Компани нь Нийслэлийн татварын газарт бүртгэлтэй. 
 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

 

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Компани анхны тайландаа НӨАТ-ын буцаалтаас суутган тооцсон дүнг оруулж тусгасан байна. Уг татвар нь 
мөнгөөр төлөгдсөн биш учраас хасч тохируулав. 
 

2. Гаалийн албан татвар 
Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн. 
 

3. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа татварын хяналт шалгалтын актаар нөхөн тавигдсан төлбөрийн дүнг давхардуулсан 
байна. Энэ дүн нь торгууль хэсэгт тусгагдсан дүн учраас ЗГ талаас хасч, тхируулсан. Компани анхны 
тайландаа илүү тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулсан. 
 

4. Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр 
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлдэг 30 хувийн төлбөрийг тусгаагүй байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад Дорноговь аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

5. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð  
ЗГ анхны тайландаа тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ тусгаж 
өгсөн хэдий ч 1,035.7 мянган төгрөгийн төлбөрийг дутуу ирүүлсэн тул АМГ-т дахин хандаж шалтгааныг 
тодруулсанаар зохих тохируулгыг хийсэн. 
Компани анхны тайландаа уëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºðийг давхардуулж тусгасан 
тул хасч, тохируулсан.  
 

6. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани анхны тайландаа “Эрэл цемент” ХХК-ийн төлөлтийг оруулж тусгасан байна. 
Компаниас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

7. Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð 
Компани анхны тайландаа илүү тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас гаргаж ирүүлсэн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

8. Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа иргэдээс суутгасан татвар, бууны татвар, үл хөдлөх эд хөрөнгө борлуулсаны татвар 
зэргийг “Торгууль бусад” гэж ангилан тусгасан нь энэ тайлангийн нэгтгэлд хамрагдахгүй санхүүгийн урсгал 
учраас ЗГ талаас хасч, тохируулсан. 
Тохируулагдсан 11,629.0 мянган төгрөг нь татварын хяналт шалгалтын актаар тавигдсан торгууль байна. 
 

9. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар 
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн татварын дүнг дутуу тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад Дархан-Уул аймгийн татварын хэлтэст албан бичиг хүргүүлсэн. Тус аймгийн татварын хэлтэс нь 
2,056.6 мянган төгрөгийн татварыг хүлээн авсан тухайгаа хариу ирүүлсэн тул зохих тохируулгыг хийж, 
зөрүүг шийдвэрлэсэн. 
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10. Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 

Компани анхны тайландаа компанийн эзэмшлээс нэр нь шилжээгүй боловч эзэмшигч нь өөрчлөгдсөн 
тээврийн хэрэгслийн татвараар дутуу тусгасан байна Өөрөөр хэлбэл худалдан авсан талаас тухайн 
компанийн нэр дээр төлсөн татвар байна. Одоогоор тээврийн хэрэгсэл нь энэ компанийн эзэмшилд байгаа 
учраас компани талд нэмж тохируулсан. 
 

11. Бусад албан татвар 
Компани анхны тайландаа бууны албан татварыг тусгасан байна. Энэ татвар нь нэгтгэлд хамрагдахгүй 
санхүүгийн урсгал учраас компани талаас хасч, тохируулсан. 
 

12. Газрын òºëáºð 
ЗГ анхны тайландаа орон нутгийн төсөвт төлсөн татварын дүнг дутуу тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн 
явцад Дархан-Уул аймгийн Хонгор сум, нийслэлийн газрын албанаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд 
үндэслэн тохируулсан. 
 

13. Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд төвлөрүүлсэн байдал  
ЗГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ тусгаж ирүүлсэн. 

 
14. Төрийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 

Суманд өгсөн ìºíãºí äýìæëýã 
Компани нэгтгэл тайлангийн явцад ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ Дархан-Уул аймгийн ЗДТГ-т “Дархан-
50 цогцолбор”-т цементээр өгсөн хандив, дэмжлэг гэж тусгаж өгсөн. Энэ дагуу тус аймгийн ЗДТГ-т албан 
бичиг хүргүүлж, холбогдох хариу мэдээлэл авсаны үндсэн дээр зөрүүг тохируулсан. Мөн компани анхны 
тайландаа илүү тусгасан байна. 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä хүргэсэн 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Тус компани нь нэгтгэл 
тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цаг тухай бүрд хэрэгтэй мэдээллийг нилээд олон удаа 
шаардуулсаны эцэст гаргаж өгсөн ба энэ ажилд хойрго хандаж байсан. 
ЗГ-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох байгууллагуудаас гаргуулан авч, хандив, дэмжлэгийн талаар төр, 
төсвийн байгууллагуудад албан бичгийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 21-нд явуулсан. Компани болон төрийн 
байгууллагууд руу утсаар ярьж шаардах, татварын зөрүү үүссэн аймаг, орон нутгийн татварын байгууллагуудтай 
холбогдох зэргээр ажилласан.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд улсын болон орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, байгаль хамгаалах 
зардал, төрийн байгууллагад үзүүлсэн хандив дэмжлэгийн дүнгүүд нь хоёр талын мэдээлэлд үндэслэн зөрүүгүй 
тохируулагдсан байна.  
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№ 

5184851 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  142,778.0 129,020.0 13,758.0 (8,778.0) 4,980.0 134,000.0 134,000.0 -   

1.1 Татвар, хураамж 134,000.0 129,020.0 4,980.0 - 4,980.0 134,000.0 134,000.0 -   

1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   10.0 
 

10.0 
 

10.0 10.0 10.0 - 1 

1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                
  

- 
  

- - -   

1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  

- 
  

- - -   

1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   
  

- 
  

- - -   

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  22,594.0 22,594.0 -   22,594.0 22,594.0 -   

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

2,090.0 2,090.0 - 
  

2,090.0 2,090.0 -   

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  96,975.0 96,975.0 - 
  

96,975.0 96,975.0 -   

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - -   

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - -   

1.1.11 
 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - -   

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

  
- 

  
- - -   

1.1.13 
Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

12,331.0 7,361.0 4,970.0 
 

4,970.0 12,331.0 12,331.0 - 2 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - -   

1.2.1  Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí òºëáºð    -   - - -   

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - -   

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    

- 
  

- - -   

1.2.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    -   - - -   

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал    

- 
  

- - -   

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    -   - - -   

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    

- 
  

- - -   
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729 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 
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№ 

5184851 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.8 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - -   

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -   

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - - - - - -   

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ    -   - - -   

1.3.2  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж    

- 
  

- - -   

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    -   - - -   

1.3.4  Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - -   

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -   

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  8,778.0 - 8,778.0 (8,778.0) - - - - 

 
1.6.1  Торгууль  8,778.0 

 
8,778.0 (8,778.0) 

 
- - - 3 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  2,000.0 3,024.0 (1,024.0) 1,024.0 - 3,024.0 3,024.0 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - - - - - - - - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар    -   - - -  
2.1.2  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар    -   - - -  
2.1.3  Áóñàä  

  
- 

  
- - - 

 
 2.2 Төлбөр  2,000.0 3,024.0 (1,024.0) 1,024.0 - 3,024.0 3,024.0 - 

 
2.2.1  Газрын төлбөр  

 
1,024.0 (1,024.0) 1,024.0 

 
1,024.0 1,024.0 - 4 

2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  2,000.0 2,000.0 - 
  

2,000.0 2,000.0 - 
 

2.2.3  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

2.2.6  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг    -   - - -  

2.2.7  Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - 

 

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж    -   - - -  
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№ 

5184851 Анхны нэгтгэлийн зөрүү  ЗГ-ын 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.3.2 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  
  

- 
  

- - - 
 

 2.5 Бусад  - - - - - - - -  
2.5.1  Торгууль    -   - - -  
 3. Бусад төлбөр ба зардал  1,500.0 1,500.0 - - - 1,500.0 1,500.0 -  
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  1,500.0 1,500.0 - - - 1,500.0 1,500.0 -  

3.1.1 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

1,500.0 1,500.0 - 
  

1,500.0 1,500.0 - 
 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 
 

3.2.1 
Яам, агентлагт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.3 
Аймаг, 

нийслэлд өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    
- 

  
- - - 

 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  

3.2.7 Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 
  

- - - 
 

3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  
  

- 
  

- - - 
 

   Нийт дүн  146,278.0 133,544.0 12,734.0 (7,754.0) 4,980.0 138,524.0 138,524.0 -  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                               -  
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Товч танилцуулга 

“Эс Би Эф” компани нь Монголын 100 хувийн эзэмшлийн компани юм. Тус компани Булган, Төв аймгийн нутаг 
дэвсгэрт алт олборлох ажиллагаа явуулж байна. 

Тус компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

 

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 
Компани анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 
тусгаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 
 

2. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани анхны тайландаа тдутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн тул тохируулгыг хийсэн. 
 

3. Торгууль 
ЗГ анхны тайландаа ус, рашаан ашигласны төлбөр, зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 
зэргийг “Торгууль бусад” гэж ангилан тусгасан нь зарим татвар, төлбөрийн хувьд давхардаж байгаа тул ЗГ 
талаас хасч, тохируулсан. 
 

4. Газрын төлбөр  
ЗГ анхны тайландаа Төв аймгийн төсөвт төлсөн төлбөрийг нэгтгээгүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад Төв 
аймгийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 20-íä хүргэсэн 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн.  
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд улсын болон орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамжийн дүнгүүд нь хоёр 
талын мэдээлэлд үндэслэн зөрүүгүй тохируулагдсан байна.  
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№ 

2875578 Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  242,824.0 - 242,824.0 2,000.0 244,824.0 244,824.0 244,824.0 - 

 

1.1 Татвар, хураамж 242,824.0 - 242,824.0 - 242,824.0 242,824.0 242,824.0 -  
1.1.1  Àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãûí àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.2  Ãààëèéí àëáàí òàòâàð                

  
- 

  
- - - 

 
1.1.3  Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 
1.1.4  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé онцгой àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 
1.1.5  Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé àëáàí òàòâàð   

  
- 

  
- - - 

 

1.1.6 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр    -   - - -  

1.1.7 
 Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé 
çºâøººðëèéí òºëáºð                

26,534.0 
 

26,534.0 
 

26,534.0 26,534.0 26,534.0 - 1 

1.1.8  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  
  

- 
  

- - - 
 

1.1.9 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.1.10 
 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

  -   - - -  

1.1.11 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

  
- 

  
- - - 

 

1.1.12 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

  -   - - -  

1.1.13 Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

216,290.0 
 

216,290.0 
 

216,290.0 216,290.0 216,290.0 - 2 

 1.2 Төлбөр  - - - - - - - - 
 

1.2.1 
 Óëñûí òºñâèéí õºðºíãººð õàéãóóë õèéñýí îðäûí íºõºí 
òºëáºð    -   - - -  

1.2.2  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð  
  

- 
  

- - - 
 

1.2.3 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал    -   - - -  

1.2.4  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал    

- 
  

- - - 
 

1.2.5 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал    -   - - -  
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Д-150. “Юниверсал копеер” ХХК                     

№ 

2875578 Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

1.2.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин    

- 
  

- - - 
 

1.2.7 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл    -   - - -  

1.2.8  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр    

- 
  

- - - 
 

1.2.9  Агаарын бохирдлын төлбөр    -   - - -  
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 - 

 

1.3.1  Ãààëèéí ¿éë÷èëãýýíèé õóðààìæ    -   - - -  

1.3.2 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж    

- 
  

- - - 
 

1.3.3 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    - 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 - 3 

1.3.4 
 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж    

- 
  

- - - 
 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - 
 

1.4.1  Òºðèéí ºì÷èéí íîãäîë àøèã  
  

- 
  

- - - 
 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - 
 

1.5.1 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого    -   - - -  

1.5.2  Үүнээс рояльти    -   - - -  
 1.6 Бусад  - - - - - - - - 

 
1.6.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  621.9 - 621.9 - 621.9 621.9 621.9 - 

 
 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  621.9 - 621.9 - 621.9 621.9 621.9 - 

 
2.1.1  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  

  
- 

  
- - - 

 

2.1.2 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

621.9 
 

621.9 
 

621.9 621.9 621.9 - 4 

2.1.3  Áóñàä  
  

- 
  

- - - 
 

 2.2 Төлбөр  - - - - - - - -  
2.2.1  Газрын төлбөр    -   - - -  
2.2.2  Ус, рашаан ашигласны төлбөр  

  
- 

  
- - - 

 
2.2.3 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр    -   - - -  

2.2.4  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр    

- 
  

- - - 
 

2.2.5  Ãàäààäûí ìýðãýæèëòýí, àæèë÷íû àæëûí áàéðíû òºëáºð    -   - - -  
2.2.6 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг    -   - - -  
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Д-150. “Юниверсал копеер” ХХК                     

№ 

2875578 Анхны нэгтгэлийн зөрүү 
 ЗГ-ын 

байгууллагын 
тайлагнасан дүн 

компанийн дүнгээс 
(+) их, бага (-)  

Тохируулга Тохируулгын дараа  Тохируулгын 
дараах 

шийдвэрлэг-
дээгүй зөрүү  

 Тайлбар  
 Үзүүлэлт  

 ЗГ-ын 
байгууллагын 
дүн /УТОХГ/  

 Компанийн 
дүн  ЗГ Компани ЗГ Компани 

2.2.7 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж    -   - - -  

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - -  

2.3.1  Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  
  

- 
  

- - - 
 

2.3.2  Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс    

- 
  

- - - 
 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - -  
2.4.1  Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг    -   - - -  
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 

 
2.5.1  Торгууль  

  
- 

  
- - - 

 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - - - - - - 

 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - 

 
3.1.1  Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 

шилжүүлсэн дүн    
- 

  
- - - 

 
 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - -  
3.2.1 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.2  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.3 

Аймаг, нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.4  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    

- 
  

- - - 
 

3.2.5 
Сум, дүүрэгт өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.6  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг    -   - - -  
3.2.7 Бусад байгууллагад 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг    - 

  
- - - 

 
3.2.8  Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  

  
- 

  
- - - 

 
   Нийт дүн  243,445.9 - 243,445.9 2,000.0 245,445.9 245,445.9 245,445.9 - 

 
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, бага (-)  
ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс их -  
Компанийн тайлагнасан дүн ЗГ-ын байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 

Цэвэр зөрүү                                                                               -  
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Д-150. “Юниверсал копеер” ХХК 

Товч танилцуулга 

“Юниверсал коппер” компани нь Баянхонгор аймгийн Баянговь нутаг дэвсгэрт зэс, өнгөт металлын нөөцөд 
хайгуулын үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Тус компани нь нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 

Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын зөрүү  

Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг нэгтгэлийн үеэр 
хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон тохируулгуудын талаарх 
тайлбаруудыг дор харуулав.  

1. Àøèãò ìàëòìàëûí àøèãëàëòûí áîëîí õàéãóóëûí òóñãàé çºâøººðëèéí òºëáºð Компани санаачлагын ажлын 
албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг 
хийсэн. 
АМГ нь анхны тайландаа 26,534 мянган төгрөгөөр тусгаж өгсөн ба нэгтгэл тайлангийн явцад гаргаж өгсөн 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлдээ 6,364.6 мянган төгрөгөөр дутуу тусгаж өгсөн байна. АМГ-т дахин хандаж холбогдох 
мэдээллийг авч, тохируулсан. 
 

2. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 
 

3. Хураамж болон үйлчилгээний хөлс 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 
ЗГ анхны тайландаа тусгаагүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад АМГ-аас ирүүлсэн мэдээлэлд үндэслэн 
тохируулсан. 
 

4. Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 
Компани санаачлагын ажлын албанд 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй ба нэгтгэл тайлангийн явцад 
гаргаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 
 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг 2011 îíû 11 дүгээр сарын 09-íä хүргэсэн 
áà компани õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн. Энэ компанийн хаяг байршил 
тодорхойгүй байснаас албан бичгийг оройтуулж хүргэсэн хэдий ч мэдээллийг богино хугацаанд гаргаж ирүүлсэн. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Энэ компанийн хувьд улсын болон орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамжийн дүнгүүд нь хоёр 
талын мэдээлэлд үндэслэн зөрүүгүй тохируулагдсан байна.  
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Хавсралт Д-Нэтгэлийн дүнд үүссэн тохируулгууд – II. Сумын түвшний 
ОҮИТБС-ын тайлан (компаниудаар) 

 

д/д Компанийн нэр Ашигт малтмалын төрөл 

Д-1 Айвенхоу майнз /Оюу толгой/ ХХК алт, зэс /олборлож 
эхлээгүй/ 

Д-2 ОНТРЭ ХХК алт, зэс   
Д-3 Таван толгой ХК чулуун нүүрс 
Д-4 Энержи ресурс ХХК нүүрс 
Д-5 Эрдэнэс МГЛ ХХК нүүрс 
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Д-1 "Айвенхоу майнз инк монголиа" /Оюу толгой/ ХХК 
       

д/д 

Регистр-2657457 Анхны нэгтгэл Орон нутгийн 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн 
компанийн 
дүнгээс (+) 
их, бага (-) 

Тохируулга Тохируулгын дараа 

Шийдвэрлэгдээгүй 
үлдсэн зөрүү 
/мян.төг-р/ 

Тайлбар Компаниас орон нутгийн төсөвт төлсөн 
татвар, төлбөр 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

1 Татварын орлого 2,062,734.0 238,347.5 1,824,386.5 - 1,824,386.5 2,062,734.0 2,062,734.0 -  

1.1 

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, 
урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах 
хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогод ногдохоос 
бусад хувь хүний орлогын албан татвар 

1,574,337.8  1,574,337.8  1,574,337.8 1,574,337.8 1,574,337.8 - 1 

1.2 Бууны албан татвар 
  

- 
  

- - - 
 

1.3 Улсын тэмдэгтийн хураамж   -   - - -  

1.4 Байгалийн баялаг ашиглахад олгох 
зөвшөөрлийн хураамж   -   - - -  

1.5 Газрын төлбөр 248,257.2  248,257.2  248,257.2 248,257.2 248,257.2 - 2 

1.6 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 
ашигласны төлбөр 226,437.6 226,437.6 -   226,437.6 226,437.6 -  

1.7 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 13,701.4 11,909.9 1,791.5  1,791.5 13,701.4 13,701.4 - 3 

1.8 
Ашигт малтмалын хайгуулын болон тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөрийн 25 хувь (АМНАТ-
ийн)   -   - - -  

1.9 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөрийн 10 хувь   -   - - -  

2 Татварын бус орлого 902,908.6 478,647.0 424,261.6 - 424,261.6 902,908.6 902,908.6 -  

2.1 Байгууллагын орон нутгийн өмчид ногдох 
хувьцааны ногдол ашиг   -   - - -  

2.2 
Орон нутгийн (сумын) өмчийн эд хөрөнгийг 
ашигласны төлбөр болон борлуулсаны 
орлого, хүү торгуулийн орлого 

815,181.6 145,170.0 670,011.6  670,011.6 815,181.6 815,181.6 - 4 

2.3 Хууль тогтоомжийн дагуу сумын төсөвт орох 
бусад орлого 87,727.0 333,477.0 (245,750.0)  (245,750.0) 87,727.0 87,727.0 - 5 
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Д-1 "Айвенхоу майнз инк монголиа" /Оюу толгой/ ХХК 

д/д 

Регистр-2657457 Анхны нэгтгэл Орон нутгийн 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн 
компанийн 
дүнгээс (+) 
их, бага (-) 

Тохируулга Тохируулгын дараа 

Шийдвэрлэгдээгүй 
үлдсэн зөрүү 
/мян.төг-р/ 

Тайлбар Компаниас орон нутгийн төсөвт төлсөн 
татвар, төлбөр 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

3 Бусад орлого 892,811.4 904,091.5 (11,280.1) 27,724.6 16,444.5 920,536.0 920,536.0 - 
 

3.1 Сумын хөгжлийн санд оруулсан хандив, 
дэмжлэг  9,280.0 (9,280.0) 9,280.0  9,280.0 9,280.0 - 6 

3.2 Аж ахуйн нэгжээс сумын төр захиргааны 
байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 

3,263.0 
 

3,263.0 
 

3,263.0 3,263.0 3,263.0 - 6 

3.3 Аж ахуйн нэгжээс сумын төр захиргааны 
байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэг 225,362.1 225,362.1 - 17,544.6 17,544.6 242,906.7 242,906.7 - 6 

3.4 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн 
дэмжлэг 21,914.5 21,914.5 - (1,100.0) (1,100.0) 20,814.5 20,814.5 - 6 

3.5 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн бус 
дэмжлэг 3,846.8 3,846.8 -   3,846.8 3,846.8 -  

3.6 Сумын төр захиргааны байгууллагад төлсөн 
сайн дурын бусад төлбөр 6,625.0 11,888.1 (5,263.1) 2,000.0 (3,263.1) 8,625.0 8,625.0 - 6 

3.7 Ашигт малтмалын тухай хуулийн 43-р зүйл 
ажиллах хүчний төлбөр 631,800.0 631,800.0 -   631,800.0 631,800.0 -  

3.8 Хайгуулын лиценз эзэмшигчийн байгаль 
орчин нөхөн сэргээх барьцааны урьдчилгаа   -   - - -  

  Нийт дүн 3,858,454.0 1,621,086.0 2,237,368.0 27,724.6 2,265,092.6 3,886,178.6 3,886,178.6 -  

           Орон нутгийн байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, (-) бага       Орон нутгийн байгууллагын  дүн компанийн дүнгээс их 
        Компанийн тайлагнасан дүн Орон нутгийн байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их 

      Цэвэр зөрүү 
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Д-1. “Айвенхоу майнз монголия инк” (Оюу толгой) ХХК 
 
Товч танилцуулга 
“Айвенхоу майнз монголия инк” (Оюу толгой) ХХК нь 100 хувийн Канадын хөрөнгө оруулалт бүхий 
компани бөгөөд дэлхийн хэмжээнд хамгийн том ордуудын нэг болох Өмнөговь аймгийн Ханбогд 
суманд алт, зэсийн îðäîä хайгуул хийж байна. 
Компани ҮТЕГ-т бүртгэлтэй. 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын 
зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг 
нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон 
тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  
1. Хувь хүний орлогын албан татвар 

ОҮИТБС-ын нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй мэдээлэл ирүүлсэн. Уг дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд тусгагдаж ирсэн тул тохируулсан. 
 

2. Газрын төлбөр 
Компани анхны тайландаа хууль тогтоомжийн дагуу сумын төсөвт орох бусад орлого (2.3) 
хэсэгт тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

3. Ус, рашаан ашигласны төлбөр  
Компани нь анхны тайландаа 12 дугаар сарын 10-нд төлсөн төлбөрийг тусгаагүй байна. Нэгтгэл 
тайлангийн явцад хоёр талаас гаргаж ирүүлсэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
 

4. Торгууль 
Компани нь анхны тайландаа орон нутагт төлсөн төрөл бүрийн хүү торгуулийн дүнг дутуу 
тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад компанид дахин хандаж, хүү торгуулийн дэлгэрэнгүй 
жагсаалтыг гаргуулан авч, тохируулсан. 
 

5. Бусад орлого 
Компани нь анхны тайландаа газрын төлбөрийг энэ орлогын дүнд оруулж тайлагнасан тул хасч, 
тайлангийн маягтын 1.5 мөрний газрын төлбөр хэсэгт тохируулсан. Бусад орлого хэсэгт 
автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 10,678.8 мянган төгрөг, үл хөдлөх эд 
хөрөнгийн албан татвар 77,048.2 мянган төгрөгийг тусгасан байна. 
 

6. Орон нутгийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
 
Сумын хөгжлийн санд оруулсан мөнгөн дэмжлэг 
Компани нь 400 ширхэг альбом борлуулж орлогыг сумын хөгжлийн санд төвлөрүүлсэн байна. 
Компани уг дүнг сум хөгжлийн санд тусгаж, харин орон нутгийн ЗДТГ нь тусгаагүй байна. 
нэтгэл тайлангийн явцад тус сумын ЗДТГ-т албан томилолтоор очиж ажилласны үр дүнд хоёр 
талын анхан шатны баримт материалд үндэслэн тохируулсан. 
 
Сумын төр захиргааны байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Компани нь анхны тайландаа тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад ажлын багийн гишүүд 
тухайн орон нутагт албан томилолтоор ажиллаж, тус компаниас өгсөн хандив, дэмжлэгийн 
зарцуулалтад хяналт хийж, нотлох анхан шатны баримт материалыг хувилж авсан. Энэ хандив 
нь Соёлын өвийг хамгаалх дурсгалт газруудыг хаягжуулж, Хайрхан, Номгон, Гавилуудын овоо 
тахилга зэрэг үйл ажиллагаанд зарцуулагдсан байна. 
 
Сумын төр захиргааны байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэг 
Компани болон орон нутгийн ЗДТГ аль аль нь анхны тайландаа сумын дизель станцад өгсөн 
дизель түлшийг дутуу тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талын мэдээлэлд 
үндэслэн нэмж, тохирулсан. 
 
Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Компани болон орон нутгийн ЗДТГ нь анхны тайландаа тус компанийн ухсан нүхэнд орж үхсэн тэмээний 
нөхөн төлбөрийг хандив мэтээр тусгасан байна. Уг төлбөр нь хандив биш хувь хүнд өгсөн нөхөн төлбөр 
учраас 2 талаас хасч тохируулсан. 
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Сумын төр захиргааны байгууллагад төлсөн сайн дурын бусад төлбөр 
Компани нь анхны тайландаа төр захиргааны байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг мөрөнд 
тусгах хандивын дүнг энэ хандив, дэмжлэг хэсэгт тусгасан тул хасч, тохируулсан. Орон нутаг 
нь анхны тайландаа сумын ЗДТГ-т семинар, зөвлөгөөнийг санхүүжүүлэхээр өгсөн хандивын 
дүнг тусгаагүй байна. Уг хандивыг үндсэн баримт мэдээлэлд үндэслэн нэмж, тохируулсан.  
 

Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг орон нутагт 2011 îíû 10 
дугаар ñàðûí 21-íä хүргэсэн áà õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр дутуу гаргаж 
ирүүлсэн. Харин компанид 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 
оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр дутуу гаргаж ирүүлсэн.  
Компанид дахин хандаж мэдээллийг бүрэн гүйцэд гаргуулж авсан.  
Орон нутагт нэгтгэл тайлангийн багийн гишүүд 11 дүгээр сарын 21-26-ний хооронд албан 
томилолтоор очиж ажиллаж бүх мэдээллийг холбогдох мэргэжилтнүүдээс гаргуулан авч, хоёр 
талын мэдээллийг газар дээр нь тохируулж ажилласан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Албан томилолтоор очиж ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү 
үүсээгүй байна. 
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Д-2 "ОНТРЭ" ХХК 
         

           

д/д 

Регистр-2705133 Анхны нэгтгэл 
Орон нутгийн 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-) 

Тохируулга Тохируулгын дараа 

Шийдвэрлэгд
ээгүй үлдсэн 

зөрүү 
/мян.төг-р/ 

Тайлбар Компаниас орон нутгийн төсөвт 
төлсөн татвар, төлбөр 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

1 Татварын орлого 410.5 315,287.6 (314,877.1) - (314,877.1) 410.5 410.5 -  

1.1 

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, 
урамшуулал болон тэдгээртэй 
адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн 
орлогод ногдохоос бусад хувь хүний 
орлогын албан татвар 

  -   - - -  

1.2 Бууны албан татвар   -   - - -  
1.3 Улсын тэмдэгтийн хураамж   -   - - -  
1.4 Байгалийн баялаг ашиглахад олгох 

зөвшөөрлийн хураамж   -   - - -  
1.5 Газрын төлбөр 148.0  148.0  148.0 148.0 148.0 - 1 

1.6 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 
ашигласны төлбөр   -   - - -  

1.7 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 262.5 262.5 -   262.5 262.5 -  

1.8 
Ашигт малтмалын хайгуулын болон 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн 25 
хувь (АМНАТ-ийн)  315,025.1 (315,025.1)  (315,025.1) - - - 2 

1.9 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөрийн 10 хувь   

- 
  

- - - 
 

2 Татварын бус орлого - - - - - - - -  
2.1 Байгууллагын орон нутгийн өмчид 

ногдох хувьцааны ногдол ашиг   -   - - -  

2.2 

Орон нутгийн (сумын) өмчийн эд 
хөрөнгийг ашигласны төлбөр болон 
борлуулсаны орлого, хүү торгуулийн 
орлого 

  -   - - -  

2.3 
Хууль тогтоомжийн дагуу сумын 
төсөвт орох бусад орлого   -   - - -  
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Д-2 "ОНТРЭ" ХХК 
 

д/д 

Регистр-2705133 Анхны нэгтгэл Орон нутгийн 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-) 

Тохируулга Тохируулгын дараа 

Шийдвэрлэгд
ээгүй үлдсэн 

зөрүү 
/мян.төг-р/ 

Тайлбар Компаниас орон нутгийн төсөвт 
төлсөн татвар, төлбөр 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

3 Бусад орлого 30,000.0 30,000.0 - - - 30,000.0 30,000.0 -  
3.1 Сумын хөгжлийн санд оруулсан 

хандив, дэмжлэг  30,000.0 (30,000.0)  (30,000.0) - - - 3 

3.2 
Аж ахуйн нэгжээс сумын төр 
захиргааны байгууллагад үзүүлсэн 
мөнгөн дэмжлэг   -   - - -  

3.3 
Аж ахуйн нэгжээс сумын төр 
захиргааны байгууллагад үзүүлсэн 
мөнгөн бус дэмжлэг 

30,000.0  30,000.0  30,000.0 30,000.0 30,000.0 - 3 

3.4 
Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн 
дэмжлэг   -   - - -  

3.5 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн 
бус дэмжлэг   -   - - -  

3.6 Сумын төр захиргааны байгууллагад 
төлсөн сайн дурын бусад төлбөр   -   - - -  

3.7 Ашигт малтмалын тухай хуулийн 43-
р зүйл ажиллах хүчний төлбөр   -   - - -  

3.8 
Хайгуулын лиценз эзэмшигчийн 
байгаль орчин нөхөн сэргээх 
барьцааны урьдчилгаа   -   - - -  

  Нийт дүн 30,410.5 345,287.6 (314,877.1) - (314,877.1) 30,410.5 30,410.5 -  

 
         

 Орон нутгийн байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, (-) бага     Орон нутгийн байгууллагын  дүн компанийн дүнгээс их - 
    Компанийн тайлагнасан дүн Орон нутгийн байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 
    Цэвэр зөрүү - 
    



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-2. “ОНТРЭ” ХХК 
 
Товч танилцуулга 
 
“ОНТРЭ” ХХК Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг Херуга ордод алт олборлолтын лиценз 
эзэмшдэг. 
Тус компани нь нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст харъяалагддаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд 
хоорондын зөрүү  
 
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг 
нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон 
тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  
 
1. Газрын төлбөр 
Компани анхны тайландаа тусгаагүй байна. ОҮИТБС-ын нэгтгэл тайлангийн явцад 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл ирүүлсэн. Уг дэлгэрэнгүй мэдээлэлд тусгагдаж ирсэн тул тохируулсан. 
 
2. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр  
  Компани нь анхны тайландаа мөнгөн сууриар бус аккруэл сууриар тайлагнасан байна. Мөн 
АМНАТ 10 хувь гэсэн мөрөнд тусгагдах байсан ба компани андуурч тусгасан байна. 
 
3. Орон нутгийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Сумын хөгжлийн санд оруулсан мөнгөн дэмжлэг 
Компани нь анхны тайландаа хандивыг буруу ангилан тусгасан байна. нэгтгэл тайлангийн 
явцад сумын төр захиргааны байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэг хэсэгт тохируулсан. 
 
Сумын төр захиргааны байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэг 
Компани нь анхны тайландаа тус сумын сургуулийн шалыг шинэчлэх засварын ажлыг 
санхүүжүүлэх, мөн хүн эмнэлэгт тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил өгсөн хандивын дүнгээ 
сумын хөгжлийн санд өгсөн хандив, дэмжлэг мөрөнд тусгасан байсан тул сумын төр 
захиргааны байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэгийн мөрөнд нэмж, тохируулсан. 
 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг орон нутагт 2011 
îíû 10 дугаар ñàðûí 21-íä хүргэсэн áà õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр 
дутуу гаргаж ирүүлсэн. Харин компанид 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 19-íä хүргэсэн áà компани 
õàðèóã бидэнд 2011 оны 10 дугаар сарын 24-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн.  
Орон нутагт нэгтгэл тайлангийн багийн гишүүд 11 дүгээр сарын 21-26-ний хооронд албан 
томилолтоор очиж ажиллаж бүх мэдээллийг холбогдох мэргэжилтнүүдээс гаргуулан авч, хоёр 
талын мэдээллийг газар дээр нь тохируулж ажилласан. 
 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Албан томилолтоор очиж ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү 
үүсээгүй байна.



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-3 "Таван толгой" ХК 
         

           

д/д 

Регистр-2016656 Анхны нэгтгэл Орон нутгийн 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-) 

Тохируулга Тохируулгын дараа Шийдвэрлэг
дээгүй 
үлдсэн 
зөрүү 

/мян.төг-р/ 

Тайлбар Компаниас орон нутгийн төсөвт 
төлсөн татвар, төлбөр 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

1 Татварын орлого  1,747,287.0    1,747,287.0                        -                        -                            
-    

   
1,747,287.0    1,747,287.0                     -      

1.1 

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, 
урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах 
хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогод ногдохоос 
бусад хувь хүний орлогын албан татвар 

              
137.0                 137.0                        -                        

137.0  
              
137.0                     -      

1.2 Бууны албан татвар                           -                              
-                        -                      -      

1.3 Улсын тэмдэгтийн хураамж                           -                              
-                        -                      -      

1.4 Байгалийн баялаг ашиглахад олгох 
зөвшөөрлийн хураамж 

                          -                              
-    

                    -                      -      

1.5 Газрын төлбөр         49,000.0           49,000.0                        -                  
49,000.0  

         
49,000.0                     -      

1.6 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 
ашигласны төлбөр 

                          -                              
-    

                    -                      -      

1.7 Ус, рашаан ашигласны төлбөр           3,150.0             3,150.0                        -                    
3,150.0  

           
3,150.0                     -      

1.8 
Ашигт малтмалын хайгуулын болон тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөрийн 25 хувь (АМНАТ-
ийн) 

                          -                              
-                        -                      -      

1.9 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөрийн 10 хувь    1,695,000.0      1,695,000.0                        -             

1,695,000.0      1,695,000.0                     -      

2 Татварын бус орлого                    -                        -                          -                        -    
                        
-                         -                       -                       -      

2.1 Байгууллагын орон нутгийн өмчид ногдох 
хувьцааны ногдол ашиг                           -                              

-                        -                      -      

2.2 

Орон нутгийн (сумын) өмчийн эд 
хөрөнгийг ашигласны төлбөр болон 
борлуулсаны орлого, хүү торгуулийн 
орлого 

                          -                              
-    

                    -                      -      

2.3 
Хууль тогтоомжийн дагуу сумын төсөвт 
орох бусад орлого                           -        

                      
-                        -                      -      



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

745 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 
 
Д-3 "Таван толгой" ХК       

д/д 

Регистр-2016656 Анхны нэгтгэл Орон нутгийн 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-) 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэг

дээгүй 
үлдсэн 
зөрүү 

/мян.төг-р/ 

Тайлбар Компаниас орон нутгийн төсөвт 
төлсөн татвар, төлбөр 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

3 Бусад орлого 4,970.0 7,500.0 (2,530.0) 2,530.0 - 7,500.0 7,500.0 -  

3.1 Сумын хөгжлийн санд оруулсан хандив, 
дэмжлэг 4,970.0  4,970.0 (4,970.0)  - - - 1 

3.2 Аж ахуйн нэгжээс сумын төр захиргааны 
байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг  4,000.0 (4,000.0) 3,500.0 (500.0) 3,500.0 3,500.0 - 1 

3.3 
Аж ахуйн нэгжээс сумын төр захиргааны 
байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн бус 
дэмжлэг  

3,500.0 (3,500.0) 
 

(3,500.0) - - - 1 

3.4 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн 
дэмжлэг   -   - - -  

3.5 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн бус 
дэмжлэг   - 4,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 - 1 

3.6 Сумын төр захиргааны байгууллагад 
төлсөн сайн дурын бусад төлбөр   -   - - -  

3.7 Ашигт малтмалын тухай хуулийн 43-р зүйл 
ажиллах хүчний төлбөр   -   - - -  

3.8 
Хайгуулын лиценз эзэмшигчийн байгаль 
орчин нөхөн сэргээх барьцааны 
урьдчилгаа   -   - - -  

  Нийт дүн 1,752,257.0 1,754,787.0 (2,530.0) 2,530.0 - 1,754,787.0 1,754,787.0 - 
 

           Орон нутгийн байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, (-) бага      Орон нутгийн байгууллагын  дүн компанийн дүнгээс их - 
    Компанийн тайлагнасан дүн Орон нутгийн байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 
    Цэвэр зөрүү 

    
- 

     



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Д-3. “Таван толгой” ХК 
 
Товч танилцуулга 
“Тавантолгой” ХК-ийн 51 хувийг Өмнөговь аймаг, 49 хувийг нь өөр бусад хувьцаа эзэмшигчид 
эзэмшдэг орон нутгийн өмчит хувьцаат компани юм.  
 
Тус компани Өмнөговь аймгийн Цогт-Цэций суманд нүүрс олборлодог. 2004 оноос эхлэн 
гадаадад нүүрсээ экспортолж эхэлсэн Тус компани нь Өмнөговь аймгийг нүүрсээр хангаад 
зогсохгүй зэргэлдээх Дундговь, Дорноговь аймгийн сумдуудыг нүүрсээр хангаж байна. 
Өмнөговь аймгийн төсвийн 70-80 гаруй хувийг бүрдүүлдэг. 
Тус компани нь ҮТЕГ-т бүртгэлтэй. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд 
хоорондын зөрүү  
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг 
нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон 
тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  
1. Орон нутгийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 

Сумын хөгжлийн санд оруулсан мөнгөн дэмжлэг 
Орон нутгийн байгууллага анхны тайландаа андуурч тусгасан байна. 
 
Сумын төр захиргааны байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Компаниас овоо тахилгын үйл ажиллагаанд өгсөн хандив, дэмжлэгийн дүнг орон нутгийн 
ЗДТГ анхны тайландаа тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн орон нутаг талд нэмж тохируулсан. Компани анхны тайландаа илүү 
тусгасан байна.  
 
Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэг 
Орон нутгийн ЗДТГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа хандивын ангиллыг 
андуурч тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн 2 талд нэмж, тохируулсан. Уг хандив нь сумын Улаан загалмайн 
нийгэмлэгт сургалт зохион байгуулах зардлыг санхүүжүүлэхэд зориулж өгсөн хандив 
байна. 
 

 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг орон нутагт 2011 
îíû 10 дугаар ñàðûí 21-íä хүргэсэн áà õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр 
дутуу гаргаж ирүүлсэн. Харин компанид 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 21-íä хүргэсэн áà компани 
õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн.  
Орон нутагт нэгтгэл тайлангийн багийн гишүүд 11 дүгээр сарын 21-26-ний хооронд албан 
томилолтоор очиж ажиллаж бүх мэдээллийг холбогдох мэргэжилтнүүдээс гаргуулан авч, хоёр 
талын мэдээллийг газар дээр нь тохируулж ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 

Албан томилолтоор очиж ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү 
үүсээгүй байна. 

 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
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Д-4 "Энержи ресурс" ХХК 
         

           

д/д 

Регистр-2887746 Анхны нэгтгэл Орон нутгийн 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-) 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгд
ээгүй үлдсэн 

зөрүү 
/мян.төг-р/ 

Тайлбар 
 Компаниас орон нутгийн төсөвт 

төлсөн татвар, төлбөр 
Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

1 Татварын орлого 1,719,644.0 1,451,364.1 268,279.9 - 268,279.9 1,719,644.0 1,719,644.0 -  

1.1 

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, 
урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах 
хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогод 
ногдохоос бусад хувь хүний орлогын 
албан татвар 

6,722.5 9,608.9 (2,886.4)  (2,886.4) 6,722.5 6,722.5 - 1 

1.2 Бууны албан татвар   -   - - -  
1.3 Улсын тэмдэгтийн хураамж   -   - - -  

1.4 Байгалийн баялаг ашиглахад олгох 
зөвшөөрлийн хураамж   -   - - -  

1.5 Газрын төлбөр 116,402.5  116,402.5  116,402.5 116,402.5 116,402.5 - 2 

1.6 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 
ашигласны төлбөр   -   - - -  

1.7 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
 

11,871.9 (11,871.9) 
 

(11,871.9) - - - 3 

1.8 
Ашигт малтмалын хайгуулын болон 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн 25 хувь 
(АМНАТ-ийн) 

 5,129.4 (5,129.4)  (5,129.4) - - - 4 

1.9 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөрийн 10 хувь 1,596,519.0 1,424,753.9 171,765.1  171,765.1 1,596,519.0 1,596,519.0 - 5 

2 Татварын бус орлого - - - - - - - -  

2.1 Байгууллагын орон нутгийн өмчид 
ногдох хувьцааны ногдол ашиг   -   - - -  

2.2 

Орон нутгийн (сумын) өмчийн эд 
хөрөнгийг ашигласны төлбөр болон 
борлуулсаны орлого, хүү торгуулийн 
орлого 

  -   - - -  

2.3 Хууль тогтоомжийн дагуу сумын төсөвт 
орох бусад орлого   -   - - -  
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Д-4 "Энержи ресурс" ХХК 

д/д 

Регистр-2887746 Анхны нэгтгэл Орон нутгийн 
байгууллагын 
тайлагнасан 

дүн компанийн 
дүнгээс (+) их, 

бага (-) 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгд
ээгүй үлдсэн 

зөрүү 
/мян.төг-р/ 

Тайлбар Компаниас орон нутгийн төсөвт 
төлсөн татвар, төлбөр 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

3 Бусад орлого           
426,682.4  

      
422,211.4  

               
4,471.0  

          
(8,288.0)        (3,817.0)         

418,394.4  
       
418,394.4                     -      

3.1 Сумын хөгжлийн санд оруулсан хандив, 
дэмжлэг 9,224.5  9,224.5 (4,970.0) 4,254.5 4,254.5 4,254.5 - 6 

3.2 Аж ахуйн нэгжээс сумын төр захиргааны 
байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг  24,254.5 (24,254.5)  (24,254.5) - - - 6 

3.3 
Аж ахуйн нэгжээс сумын төр захиргааны 
байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн бус 
дэмжлэг 

416,937.9  416,937.9 (202,798.0) 214,139.9 214,139.9 214,139.9 - 6 

3.4 
Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн 
дэмжлэг  29,460.6 (29,460.6)  (29,460.6) - - - 6 

3.5 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн бус 
дэмжлэг  368,496.3 (368,496.3)  (368,496.3) - - - 6 

3.6 Сумын төр захиргааны байгууллагад 
төлсөн сайн дурын бусад төлбөр   - 200,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0 - 6 

3.7 Ашигт малтмалын тухай хуулийн 43-р зүйл 
ажиллах хүчний төлбөр   -   - - -  

3.8 
Хайгуулын лиценз эзэмшигчийн байгаль 
орчин нөхөн сэргээх барьцааны 
урьдчилгаа 

520.0  520.0 (520.0)  - - - 7 

  Нийт дүн 2,146,326.4 1,873,575.5 272,750.9 (8,288.0) 264,462.9 2,138,038.4 2,138,038.4 -  

 
         

 Орон нутгийн байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, (-) бага     
 Орон нутгийн байгууллагын  дүн компанийн дүнгээс их - 

    Компанийн тайлагнасан дүн Орон нутгийн байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 
    Цэвэр зөрүү 

    
- 
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Д-4. “Энержи ресурс” ХК 
 
Товч танилцуулга 
 
“Энержи ресурс” компани нь Монголын 100 хувийн эзэмшлийн компани юм. Тус компани нь “Ухаа 
худаг” төслийн хүрээнд Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт байрлах Ухаа худаг коксжих 
нүүрсний ордыг ашиглахаар төлөвлөн үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. Ухаа худгийн нүүрсний нөөц 
баялаг нь “Энержи ресурс” ХХК-ийн эзэмшиж байгаа 2,962 га талбай бүхий 11952А ашиглалтын 
тусгай зөвшөөрлийн талбайн нүүрсний орд юм. 
Тус компани нь ҮТЕГ-т харъяалагддаг. 
 
Засгийн газрын хүлээн авсан орлого болон Компанийн төлсөн төлбөрүүд хоорондын 
зөрүү  
 
Засгийн газрын нэгжүүд болон компаниудаас анхлан ирүүлсэн маягтууд хоорондын зөрүүг 
нэгтгэлийн үеэр хийгдсэн тохируулгуудын хамт дээрх хүснэгтэнд харуулав. Зөрүүнүүд болон 
тохируулгуудын талаарх тайлбаруудыг дор харуулав.  
 
1. Хувь хүний орлогын албан татвар 

Компани нь нийт төлөлтөө оруулж тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талын 
дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн хасч, тохируулсан. 
 

2. Газрын төлбөр 
Компани анхны тайландаа тусгаагүй байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлдээ нэмж тусгаж өгсөн тул зохих тохируулгыг хийсэн. 
 

3. Ус, рашаан ашигласны төлбөр 
Компани анхны тайландаа туслан гүйцэтгэгч компаниас төлсөн төлбөрийг тусгасан тул хасч, 
тохируулсан. Нэгтгэл тайлангийн явцад 2 талын дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон. 
 

4. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр (25 хувь) 
Компани анхны тайландаа андуурч тусгасан тул хасч, тохируулсан. Нэгтгэл тайлангийн явцад 
2 талын дэлгэрэнгүй мэдээллээр нотлогдсон. 
 

5. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт төлбөр (10 хувь) 
Компани анхны тайландаа дутуу тусгасан ба нэгтгэл тайлангийн явцад 2 талын дэлгэрэнгүй 
мэдээллээр нотлогдсон тул нэмж, тохируулсан. 
 

6. Орон нутгийн байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Сумын хөгжлийн санд оруулсан мөнгөн дэмжлэг 
Орон нутгийн байгууллага анхны тайландаа илүү тусгасан байна. Компани анхны тайландаа 
хандивыг буруу ангилж тусгасан байна. нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талын баримт 
материалд үндэслэн тохируулсан. 
 
Сумын төр захиргааны байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Компани нь анхны тайландаа хандивын төрөл зүйлийг андуурч тусгасан тул компани талаас 
хасч, тохируулсан. 
 
Сумын төр захиргааны байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэг 
Орон нутгийн ЗДТГ нь анхны тайландаа компнаниас өгсөн хандив, дэмжлэгийн ангиллыг 
андуурч тусгасан тул энэ хандивын дүнгээс хасч, сумын төр захиргааны байгууллагад төлсөн 
сайн дурын бусад төлбөр хэсэгт тохируулсан. Мөн компани ч гэсэн хандивын ангиллыг 
андуурч тусгасан байна. Компанийн дүнг сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэгийн 
дүнгээс хасч, энэ хандив хэсэгт нэмж, тохируулсан. Уг хандив нь ЗДТГ, сургууль, эмнэлэгт 
өгсөн хандив байна. 
 
Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 
Компани анхны тайландаа хандивын анхгиллыг андуурч тусгасан байна. нэгтгэл тайлангийн 
явцад 2 талын дэлгэрэнгүй мэдээлэлд үндэслэн тохируулсан. 
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Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэг 
Компани нь анхны тайландаа хандивын ангиллыг андуурч тусгасан тул хасч, тохируулсан. 
 
Сумын төр захиргааны байгууллагад төлсөн сайн дурын бусад төлбөр 
Орон нутгийн ЗДТГ болон компани аль аль нь анхны тайландаа хандивын ангиллыг буруу 
илэрхийлж тусгасан байна. Нэгтгэл тайлангийн явцад хоёр талаас ирүүлсэн дэлгэрэнгүй 
мэдээлэлд үндэслэн зохих тохируулгыг хийсэн. Уг хандив нь тус компаниас хогийн цэгийг 
тэгшлэн, байгаль орчныг нөхөн сэргээхэд зориулан зарцуулсан хөрөнгө байна. 
 
Хайгуулын лиценз эзэмшигчийн байгаль орчин нөхөн сэргээх барьцааны 
урьдчилгаа 
Орон нутгийн ЗДТГ нь анхны тайландаа туслан гүйцэтгэгч компаниас төлсөн төлбөрийн дүнг 
тусгасан тул хасч, тохируулсан. 

 
Òîäðóóëãà: 
 
Тайлагнасан дүнгийн талаархи дэлгэрэнгүй мýäýýëýë õ¿ññýí албан бичгийг орон нутагт 2011 îíû 10 
дугаар ñàðûí 21-íä хүргэсэн áà õàðèóã бидэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр дутуу гаргаж 
ирүүлсэн. Харин компанид 2011 îíû 10 дугаар ñàðûí 21-íä хүргэсэн áà компани õàðèóã бидэнд 2011 
оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр гаргаж ирүүлсэн.  
Орон нутагт нэгтгэл тайлангийн багийн гишүүд 11 дүгээр сарын 21-26-ний хооронд албан 
томилолтоор очиж ажиллаж бүх мэдээллийг холбогдох мэргэжилтнүүдээс гаргуулан авч, хоёр 
талын мэдээллийг газар дээр нь тохируулж ажилласан. 
 
Õóðààíãóé òàéëáàð: 
 
Албан томилолтоор очиж ажилласны үр дүнд энэ компанийн хувьд шийдвэрлэгдээгүй зөрүү 
үүсээгүй байна. 
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Д-5 "Эрдэнэс МГЛ" ХХК 
         

           

д/д 

Регистр-5124913 Анхны нэгтгэл Орон нутгийн 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-) 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгд
ээгүй үлдсэн 

зөрүү 
/мян.төг-р/ 

Тайлбар Компаниас орон нутгийн төсөвт 
төлсөн татвар, төлбөр 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

1 Татварын орлого 7,809.3 7,809.3 - - - 7,809.3 7,809.3 - 
 

1.1 

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, 
урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах 
хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогод ногдохоос 
бусад хувь хүний орлогын албан татвар 

  -   - - -  

1.2 Бууны албан татвар   -   - - -  
1.3 Улсын тэмдэгтийн хураамж   -   - - -  

1.4 Байгалийн баялаг ашиглахад олгох 
зөвшөөрлийн хураамж   -   - - -  

1.5 Газрын төлбөр 7,809.3 7,809.3 -   7,809.3 7,809.3 -  

1.6 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 
ашигласны төлбөр   -   - - -  

1.7 Ус, рашаан ашигласны төлбөр   -   - - -  

1.8 
Ашигт малтмалын хайгуулын болон 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн 25 хувь 
(АМНАТ-ийн)   -   - - -  

1.9 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөрийн 10 хувь   -   - - -  

2 Татварын бус орлого - - - - - - - -  
2.1 Байгууллагын орон нутгийн өмчид 

ногдох хувьцааны ногдол ашиг   
- 

  
- - - 

 

2.2 

Орон нутгийн (сумын) өмчийн эд 
хөрөнгийг ашигласны төлбөр болон 
борлуулсаны орлого, хүү торгуулийн 
орлого 

  -   - - -  

2.3 Хууль тогтоомжийн дагуу сумын төсөвт 
орох бусад орлого   

- 
  

- - - 
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Д-5 "Эрдэнэс МГЛ" ХХК 
 

д/д 

Регистр-5124913 Анхны нэгтгэл Орон нутгийн 
байгууллагын 

тайлагнасан дүн 
компанийн 

дүнгээс (+) их, 
бага (-) 

Тохируулга Тохируулгын дараа 
Шийдвэрлэгд
ээгүй үлдсэн 

зөрүү 
/мян.төг-р/ 

Тайлбар Компаниас орон нутгийн төсөвт 
төлсөн татвар, төлбөр 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

Орон нутаг 
/мян.төг-р/ 

Компани 
/мян.төг-р/ 

3 Бусад орлого - - - - - - - -  

3.1 Сумын хөгжлийн санд оруулсан 
хандив, дэмжлэг   -   - - -  

3.2 
Аж ахуйн нэгжээс сумын төр 
захиргааны байгууллагад үзүүлсэн 
мөнгөн дэмжлэг   -   - - -  

3.3 
Аж ахуйн нэгжээс сумын төр 
захиргааны байгууллагад үзүүлсэн 
мөнгөн бус дэмжлэг   -   - - -  

3.4 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн 
дэмжлэг   -   - - -  

3.5 
Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн 
бус дэмжлэг   -   - - -  

3.6 Сумын төр захиргааны байгууллагад 
төлсөн сайн дурын бусад төлбөр   -   - - -  

3.7 
Ашигт малтмалын тухай хуулийн 43-р 
зүйл ажиллах хүчний төлбөр   -   - - -  

3.8 
Хайгуулын лиценз эзэмшигчийн 
байгаль орчин нөхөн сэргээх 
барьцааны урьдчилгаа   -   - - -  

  Нийт дүн 7,809.3 7,809.3 - - - 7,809.3 7,809.3 -  

           Орон нутгийн байгууллагын тайлагнасан дүн компанийн дүнгээс (+) их, (-) бага      Орон нутгийн байгууллагын  дүн компанийн дүнгээс их - 
    Компанийн тайлагнасан дүн Орон нутгийн байгууллагын тайлагнасан дүнгээс их - 
    Цэвэр зөрүү 

    
- 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт  - I. ОҮИТБС-ын тайлан         

Үзүүлэлт 

Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Д-5 Д-6 Д-7 Д-8 Д-9 Д-10 

Агит 
хангай 

ХХК 

Агм 
майнинг 

ХХК 

Адамас 
майнинг 

ХХК 

Адамас 
маунтин 

ХХК 

Адил-Оч 
ХХК 

Адуун 
чулуун ХХК 

Азиа гоулд 
монголиа 

ХХК 

Айвенхоу 
майнз 

Монголия ХХК 

Алтайн 
хүдэр ХХК 

Алтан 
дорнод 
монгол 

ХХК 
 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 

хураамж, ногдол ашиг  
115,459.0 271,851.0 167,843.0 300,901.0 175,910.0 60,067.7 460,091.0 (3,992,387.6) 229,434.6 283,340.0 

1.1 Татвар, хураамж 110,942.0 267,539.0 165,485.0 300,901.0 168,642.0 22,996.7 457,472.0 (1,669,673.9) (64,032.1) 277,384.0 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  17,259.0 11,436.0 34,807.0 13,083.0 252.0 - 173,146.0 - 10.0 - 
 Гаалийн албан татвар   - - - 21,949.0 11,031.0 - (543,351.6) (1,039,831.7) - 
 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар   - - 111,956.0 46,236.0 23,165.2 - (1,135,323.3) 953,038.6 - 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар   - - - - - - 9,001.0 - - 
 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар   - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  10,693.0 - - - 67,956.0 (11,199.5) - - - 480.0 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  23,978.0 205,615.0 114,601.0 146,182.0 - - 233,539.0 - 22,751.0 273,928.0 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  50,007.0 - - - - - - - - - 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж   - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж   - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж   - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

 - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 9,005.0 50,488.0 16,077.0 29,680.0 32,249.0 - 50,787.0 - - 2,976.0 

 1.2 Төлбөр   4,312.0 - - - - 2,619.0 234,198.0 13,095.0 5,956.0 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр   - - - - - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   4,312.0 - - - - 2,619.0 234,198.0 13,095.0 5,956.0 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал   - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал   - - - - - - - - - 
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754 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт  - I. ОҮИТБС-ын тайлан         

Үзүүлэлт 

Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Д-5 Д-6 Д-7 Д-8 Д-9 Д-10 

Агит 
хангай 

ХХК 

Агм 
майнинг 

ХХК 

Адамас 
майнинг 

ХХК 

Адамас 
маунтин 

ХХК 

Адил-Оч 
ХХК 

Адуун 
чулуун ХХК 

Азиа гоулд 
монголиа 

ХХК 

Айвенхоу 
майнз 

Монголия ХХК 

Алтайн 
хүдэр ХХК 

Алтан 
дорнод 
монгол 

ХХК 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал   - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин   - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл   - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр   - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр   - - - - - - - - - 
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж   

- 7.0 - 7,268.0 104.0 - (71,531.2) 189,713.8 - 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж   - 7.0 - 7,268.0 104.0 - (1,381.7) 209,717.2 - 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж   

- - - - - - (101.6) (172.2) - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс   - - - - - - (64,482.9) (19,831.2) - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж   

- - - - - - (5,565.0) - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг   - - - - - - - - - 
 Төрийн өмчийн ногдол ашиг   - - - - - - - - - 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого 

 
- - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого   - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти   - - - - - - - - - 
 1.6 Бусад  4,517.0 - 2,351.0 - - 36,967.0 - (2,485,380.5) 90,658.0 - 
 Торгууль  4,517.0 - 2,351.0 - - 36,967.0 - (2,485,380.5) 90,658.0 - 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг   30,830.5 69.0 11,446.2 862.0 (637.5) 183.0 (3,038,268.7) (52,100.3) 22,682.0 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар   29,804.3 69.0 11,446.2 24.0 (637.5) 183.0 (2,321,193.2) 3,132.6 22,682.0 
 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар   - - - - (637.5) - - 640.0 8,351.0 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар   595.2 69.0 - 24.0 - 183.0 - 2,492.6 14,331.0 
 Бусад    

 
29,209.1 - 11,446.2 - - - (2,321,193.2) - - 

 2.2 Төлбөр   1,026.2 - - 838.0 - - (715,457.5) (43,129.8) - 
 Газрын төлбөр   144.2 - - 688.0 - - (83,657.5) (645.5) - 
 Ус, рашаан ашигласны төлбөр   882.0 - - 150.0 - - - (1,291.0) - 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр   - - - - - - - - - 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр   - - - - - - - (41,193.3) - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   
 

- - - - - - (631,800.0) - - 
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт  - I. ОҮИТБС-ын тайлан         

Үзүүлэлт 

Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Д-5 Д-6 Д-7 Д-8 Д-9 Д-10 

Агит 
хангай 

ХХК 

Агм 
майнинг 

ХХК 

Адамас 
майнинг 

ХХК 

Адамас 
маунтин 

ХХК 

Адил-Оч 
ХХК 

Адуун 
чулуун ХХК 

Азиа гоулд 
монголиа 

ХХК 

Айвенхоу 
майнз 

Монголия ХХК 

Алтайн 
хүдэр ХХК 

Алтан 
дорнод 
монгол 

ХХК 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг   - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж   - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс   - - - - - - (1,618.0) (8,103.0) - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж   - - - - - - (1,550.0) (2,436.8) - 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс   - - - - - - (68.0) (5,666.2) - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг   - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг   - - - - - - - - - 
 2.5 Бусад   - - - - - - - (4,000.0) - 
 Торгууль   - - - - - - - (4,000.0) - 
 3. Бусад төлбөр ба зардал   1,118.0 - - 3,000.0 (12,915.4) - (1,536,042.6) (172,393.2) - 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа   - - - - 990.0 - - (31,125.0) - 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн   - - - - 990.0 - - (31,125.0) - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг   1,118.0 - - 3,000.0 (13,905.4) - (1,536,042.6) (141,268.2) - 
Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   - - - - - - (1,672,793.8) (11,145.0) - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг   - - - - - - (45,443.7) - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   - - - 2,000.0 (1,849.9) - (10,789.0) (53,086.4) - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг   - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   1,118.0 - - 1,000.0 1,500.0 - 718,070.9 (64,145.2) - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг   - - - - - - (469,537.0) - - 

Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг   - - - - (13,555.5) - (55,550.0) (12,891.6) - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг   - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  115,459.0 303,799.5 167,912.0 312,347.2 179,772.0 46,514.8 460,274.0 (8,566,698.9) 4,941.1 306,022.0 

 
 
 
 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

756 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

 
Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл             

Үзүүлэлт 

Д-11 Д-12 Д-13 Д-14 Д-15 Д-16 Д-17 Д-18 Д-19 Д-20 

Амин цэцэг 
ХХК 

Андын-Илч 
ХХК 

Андын 
тэмүүлэл 

ХХК 

Анхай-
Интеннэшнл 

ХХК 
АУМ ХХК АФК ТАВТ 

ХХК 
Багануур 

ХХК 
Багатаян 

ХХК 

Баян-Айраг 
эксплорэйшн 

ХХК 

Баян-Эрч 
ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  115,352.0 (241,418.4) (123,718.9) (72,484.0) 3,548,497.0 (34,046.6) 373,847.6 (56,308.3) 224,258.3 62,443.7 

1.1 Татвар, хураамж 115,352.0 (138,940.5) (120,228.9) 11,944.0 3,389,410.0 (52,906.6) 270,838.6 (55,708.3) 213,133.3 25,856.0 

 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  3,378.0 (389.0) (2,169.5) - 28,408.0 - - - 56,519.0 12,355.2 

 Гаалийн албан татвар  - - - 5,974.0 474.0 (80.5) (9,709.4) - - 8,555.0 
 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  5.0 (871.5) - 12,545.5 995.0 80.2 159,401.0 (55,707.8) 28,260.0 17,966.0 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  107,500.0 (137,916.0) (19,873.7) - 604,370.0 3,097.0 77.0 - - 79,530.1 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  - 236.0 (9,355.6) (6,575.5) 24,311.0 52.7 53,145.0 - 141,978.0 (9,371.5) 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - (85,614.2) - 2,637,477.0 - - - - - 

 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас 
гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 4,469.0 - (3,215.9) - 93,375.0 (56,056.0) 67,925.0 (0.5) (13,623.7) (83,178.8) 

 1.2 Төлбөр  - 1,399.0 - (18,147.0) 8,491.0 13,142.0 - - - 53,964.0 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр  - 1,399.0 - - - - - - - 67.0 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  - - - (18,147.0) 8,491.0 13,142.0 - - - 53,897.0 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  - - - - - - - - - - 
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл             

Үзүүлэлт 

Д-11 Д-12 Д-13 Д-14 Д-15 Д-16 Д-17 Д-18 Д-19 Д-20 

Амин цэцэг 
ХХК 

Андын-Илч 
ХХК 

Андын 
тэмүүлэл 

ХХК 

Анхай-
Интеннэшнл 

ХХК 
АУМ ХХК АФК ТАВТ 

ХХК 
Багануур 

ХХК 
Багатаян 

ХХК 

Баян-Айраг 
эксплорэйшн 

ХХК 

Баян-Эрч 
ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  - (103,876.9) (2,490.0) (106,281.0) 46.0 49.0 187.0 (600.0) (223.0) (40,642.3) 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  - (103,876.9) - (105,681.0) 46.0 49.0 187.0 - 35.0 (40,642.3) 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - (600.0) - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - (2,490.0) - - - - - - - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  - - - (600.0) - - - - (258.0) - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого  - - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 
 1.6 Бусад  - - (1,000.0) 40,000.0 150,550.0 5,669.0 102,822.0 - 11,348.0 23,266.0 
 Торгууль  - - (1,000.0) 40,000.0 150,550.0 5,669.0 102,822.0 - 11,348.0 23,266.0 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  672.0 290.8 (8,514.0) (32,852.5) 29,784.0 7,505.0 (253,623.0) (9.0) (14,412.1) (106,311.7) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  240.0 440.8 (339.0) (28,020.5) 830.0 25.0 (48.0) - (11,327.5) (6,435.6) 
 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - 179.3 - - - - - - - - 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  240.0 - (339.0) 53.7 830.0 25.0 - - - (6,435.6) 

 Бусад    - 261.5 - (28,074.3) - - (48.0) - (11,327.5) - 
 2.2 Төлбөр  432.0 (150.0) (8,175.0) (4,832.0) 28,954.0 7,480.0 (253,575.0) (9.0) (3,084.6) (99,876.1) 
 Газрын төлбөр  432.0 - (1,000.0) (4,832.0) 8,290.0 318.0 (253,600.0) (3.0) - - 
 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - (150.0) (7,175.0) - 20,664.0 7,162.0 25.0 (6.0) (3,084.6) 127.0 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц - - - - - - - - - 1,700.0 
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл             

Үзүүлэлт 

Д-11 Д-12 Д-13 Д-14 Д-15 Д-16 Д-17 Д-18 Д-19 Д-20 

Амин цэцэг 
ХХК 

Андын-Илч 
ХХК 

Андын 
тэмүүлэл 

ХХК 

Анхай-
Интеннэшнл 

ХХК 
АУМ ХХК АФК ТАВТ 

ХХК 
Багануур 

ХХК 
Багатаян 

ХХК 

Баян-Айраг 
эксплорэйшн 

ХХК 

Баян-Эрч 
ХХК 

ашигласны төлбөр  
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр   - - - - - - - - - (101,703.1) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  

- - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - - 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - - - 
 Торгууль  - - - - - - - - - - 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - (36,633.0) (6,500.0) (11,400.0) 5,000.0 - 93,400.0 - (200,304.3) (94,258.0) 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - (2,500.0) (5,000.0) - 5,000.0 - - - (3,800.0) - 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

- (2,500.0) (5,000.0) - 5,000.0 - - - (3,800.0) - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  - (34,133.0) (1,500.0) (11,400.0) - - 93,400.0 - (196,504.3) (94,258.0) 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

- - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - (11,400.0) - - 10,000.0 - - (56,500.0) 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  - - - - - - 93,400.0 - - - 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - (1,500.0) - - - (10,000.0) - - (37,758.0) 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  - - - - - - - - (196,504.3) - 

Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - (34,133.0) - - - - - - - - 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  116,024.0 (277,760.6) (138,732.9) (116,736.5) 3,583,281.0 (26,541.6) 213,624.6 (56,317.3) 9,541.9 (138,126.0) 
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-21 Д-22 Д-23 Д-24 Д-25 Д-26 Д-27 Д-28 Д-29 Д-30 

Бүүргэнт 
ХХК 

Болд төмөр ерөө 
гол ХХК 

Бороо гоулд 
ХХК 

Брэйв харт 
ресорсиз 

ХХК 

Буд-Инвест 
ХХК 

Булган 
гангат ХХК Бумбат ХХК Бумбат 

ресорсис ХХК 
Бэрх 

ресорсис ХХК 
Бэрх-Уул 

ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  979.3 35,620,690.1 1,496,750.3 96,825.0 73,514.7 42,358.0 155,814.0 183,379.0 191,738.0 37,208.5 

1.1 Татвар, хураамж 1,988.0 33,378,492.0 1,701,379.1 96,825.0 33,643.7 10,960.0 83,257.0 183,379.0 191,738.0 32,571.5 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  - 6,132,767.1 - - 1,000.0 - - 1,225.0 10.0 360.1 
 Гаалийн албан татвар  2.0 5,747,464.7 346.4 - - (14,887.0) - - - - 
 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  - 12,119,675.9 1,474,714.0 - 9,706.0 - 5,000.0 - - 32,680.0 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  - 8,818,693.4 226,093.3 - 15,756.6 - - - - (1,257.1) 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  (766.1) 28,362.7 - 96,825.0 (32.5) (4,003.9) 21,928.0 182,154.0 186,719.0 725.7 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  (299.9) - - - - - - - - 62.8 

 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 3,052.0 531,528.2 225.4 - 7,213.6 29,850.9 56,329.0 - 5,009.0 - 

 1.2 Төлбөр  - 923,450.6 (6,455.0) - - - 26,699.0 - - - 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төбөр  - - - - - - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр  - 923,450.6 (6,455.0) - - - 26,699.0 - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  - - - - - - - - - - 
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-21 Д-22 Д-23 Д-24 Д-25 Д-26 Д-27 Д-28 Д-29 Д-30 

Бүүргэнт 
ХХК 

Болд төмөр ерөө 
гол ХХК 

Бороо гоулд 
ХХК 

Брэйв харт 
ресорсиз 

ХХК 

Буд-Инвест 
ХХК 

Булган 
гангат ХХК Бумбат ХХК Бумбат 

ресорсис ХХК 
Бэрх 

ресорсис ХХК 
Бэрх-Уул 

ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  (1,198.7) 1,318,747.5 (280,190.8) - 14.0 - - - - - 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  8.0 1,318,975.5 (254,796.7) - 14.0 - - - - - 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  - (136.9) (9,758.0) - - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  (1,206.7) - (15,175.3) - - - - - - - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  - (91.1) (460.8) - - - - - - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого  - - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 
 1.6 Бусад  190.0 - 82,017.0 - 39,857.0 31,398.0 45,858.0 - - 4,637.0 
 Торгууль  190.0 - 82,017.0 - 39,857.0 31,398.0 45,858.0 - - 4,637.0 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  (7,869.5) 69,417.8 (2,183,890.5) - (839.0) (2,960.0) 84,884.0 - - (2,238.1) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (3,918.5) 12,317.6 (2,166,271.8) - 1,670.0 - 39,025.0 - - - 
 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - 1,726.9 - - - - 18,522.0 - - - 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  - 10,720.5 35.3 - (330.0) - - - - - 

 Бусад    (3,918.5) (129.8) (2,166,307.0) - 2,000.0 - 20,503.0 - - - 

 2.2 Төлбөр  (3,951.0) 57,100.2 (17,618.8) - (2,024.0) (2,960.0) 45,859.0 - - (2,238.1) 
 Газрын төлбөр  (451.0) 16,854.8 (17,618.8) - (3,024.0) (2,960.0) - - - (544.3) 
 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - 1,198.8 - - 1,000.0 - 1,784.0 - - (1,693.8) 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  (3,500.0) 39,958.0 - - - - 44,075.0 - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр   - (911.4) - - - - - - - - 
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-21 Д-22 Д-23 Д-24 Д-25 Д-26 Д-27 Д-28 Д-29 Д-30 

Бүүргэнт 
ХХК 

Болд төмөр ерөө 
гол ХХК 

Бороо гоулд 
ХХК 

Брэйв харт 
ресорсиз 

ХХК 

Буд-Инвест 
ХХК 

Булган 
гангат ХХК Бумбат ХХК Бумбат 

ресорсис ХХК 
Бэрх 

ресорсис ХХК 
Бэрх-Уул 

ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - - 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 2.5 Бусад  - - - - (485.0) - - - - - 
 Торгууль  - - - - (485.0) - - - - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  (3,100.0) (420.6) (1,223,666.3) - 619.0 (5,213.0) - (1,700.0) - (9,100.0) 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  (2,500.0) - 44,700.0 - - - - - - (9,100.0) 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  (2,500.0) - 44,700.0 - - - - - - (9,100.0) 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  (600.0) (420.6) (1,268,366.3) - 619.0 (5,213.0) - (1,700.0) - - 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - (45,500.6) - - - - - - - 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  - - (8,426.4) - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - (101.0) (349,008.8) - - - - (1,700.0) - - 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (600.0) (314.6) (751,161.3) - 619.0 (5,213.0) - - - - 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  - - (6,522.2) - - - - - - - 

Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - (5.0) (100,774.2) - - - - - - - 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  - - (6,973.0) - - - - - - - 

 Нийт дүн  (9,990.2) 35,689,687.3 (1,910,806.6) 96,825.0 73,294.7 34,185.0 240,698.0 181,679.0 191,738.0 25,870.4 
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-31 Д-32 Д-33 Д-34 Д-35 Д-36 Д-37 Д-38 Д-39 Д-40 

Бэрэн 
групп ХХК 

Бэрэн 
майнинг ХХК 

Вестерн 
Простектор 

Монголиа ХХК 

Гаррисон-
Азия ХХК Гацуурт ХХК Геосан ХХК Гео-Эрэл 

ХХК 
Гүн билэг 
трейд ХХК 

Гоби Коул 
энд Энержи 

ХХК 

Гоби 
Энержи 

партнерс 
ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  151,920.0 62,518.0 62,898.2 38,633.9 (189,898.2) 345,833.0 82,678.0 32,336.1 15,384.2 5,285.4 

1.1 Татвар, хураамж 132,325.0 62,518.0 65,265.2 35,548.9 (190,355.1) 345,833.0 82,568.0 21,359.1 15,341.2 5,779.4 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  - 20.0 - - 300.0 4,366.0 500.0 - 7,500.0 - 
 Гаалийн албан татвар  16,195.0 - - (30,118.4) (426,700.6) - - - - - 
 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  34,010.0 - - 26,396.0 46,796.2 247,673.0 364.0 - - - 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - 22,146.0 - - - - - 
 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  22,500.0 - - - 4,423.2 - 5,437.0 - - - 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  45,817.0 22,268.0 13,923.2 23,622.0 16,736.0 8,325.0 46,415.0 27,537.0 7,841.2 - 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - - (26,191.7) - - 24,482.0 - - - 

 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас 
гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 13,803.0 40,230.0 51,342.0 41,841.0 145,944.1 85,469.0 5,370.0 (6,177.9) - 5,779.4 

 1.2 Төлбөр  - - (2,592.0) 3,071.0 624.0 - - 9,550.0 16.0 - 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр  - - - - - - - 9,550.0 - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  - - (2,592.0) 3,071.0 624.0 - - - 16.0 - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  - - - - - - - - - - 
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-31 Д-32 Д-33 Д-34 Д-35 Д-36 Д-37 Д-38 Д-39 Д-40 

Бэрэн 
групп ХХК 

Бэрэн 
майнинг ХХК 

Вестерн 
Простектор 

Монголиа ХХК 

Гаррисон-
Азия ХХК Гацуурт ХХК Геосан ХХК Гео-Эрэл 

ХХК 
Гүн билэг 
трейд ХХК 

Гоби Коул 
энд Энержи 

ХХК 

Гоби 
Энержи 

партнерс 
ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  18,411.0 - 217.0 14.0 (9,288.1) - - - 21.0 (494.0) 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  18,411.0 - - 14.0 3,491.0 - - - 21.0 - 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  - - 217.0 - (3,841.4) - - - - (99.2) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - - (7,777.3) - - - - (394.8) 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  - - - - (1,160.5) - - - - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого  - - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 
 1.6 Бусад  1,184.0 - 8.0 - 9,121.0 - 110.0 1,427.0 6.0 - 
 Торгууль  1,184.0 - 8.0 - 9,121.0 - 110.0 1,427.0 6.0 - 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  3,430.0 30,397.0 - (4,022.0) 28,120.7 44,209.3 127.0 (5,099.3) (4,220.3) (138,357.0) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  3,430.0 21,938.0 - (146.0) 31,456.3 44,209.3 127.0 (5,099.3) - - 
 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  845.0 8,587.0 - (360.0) 31,456.3 3,996.5 - - - - 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  2,585.0 1,286.0 - 214.0 - 364.0 127.0 - - - 

 Бусад    - 12,065.0 - - - 39,848.8 - (5,099.3) - - 
 2.2 Төлбөр  - 8,459.0 - (3,876.0) (3,335.5) - - - (4,220.3) (138,357.0) 
 Газрын төлбөр  - 1,720.0 - (1,980.0) (25,444.8) - - - (4,120.3) - 
 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - 6,739.0 - (600.0) (8,873.7) - - - (100.0) - 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  - - - - 30,983.0 - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   - - - (1,296.0) - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан - - - - - - - - - (138,357.0) 
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-31 Д-32 Д-33 Д-34 Д-35 Д-36 Д-37 Д-38 Д-39 Д-40 

Бэрэн 
групп ХХК 

Бэрэн 
майнинг ХХК 

Вестерн 
Простектор 

Монголиа ХХК 

Гаррисон-
Азия ХХК Гацуурт ХХК Геосан ХХК Гео-Эрэл 

ХХК 
Гүн билэг 
трейд ХХК 

Гоби Коул 
энд Энержи 

ХХК 

Гоби 
Энержи 

партнерс 
ХХК 

дэмжлэг  
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - - 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - - - 
 Торгууль  - - - - - - - - - - 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  4,769.0 4,500.0 (200.0) (11,336.0) (62,550.0) - - (17,960.0) (244,057.3) (6,026.0) 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  4,769.0 - - - - - - (500.0) - - 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  4,769.0 - - - - - - (500.0) - - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  - 4,500.0 (200.0) (11,336.0) (62,550.0) - - (17,460.0) (244,057.3) (6,026.0) 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - (200.0) - (32,000.0) - - - - (5,750.0) 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - (25,450.0) - - - (194,002.0) - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - 4,500.0 - (11,336.0) (5,100.0) - - (17,460.0) (50,055.3) (276.0) 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  160,119.0 97,415.0 62,698.2 23,275.9 (224,327.5) 390,042.3 82,805.0 9,276.8 (232,893.4) (139,097.6) 
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765 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-41 Д-42 Д-43 Д-44 Д-45 Д-46 Д-47 Д-48 Д-49 Д-50 
Говиекс 

монголиа 
ХХК 

Говьгео ХХК Голден 
крос ХХК 

Голдан 
погади ХХК 

Гурван 
төхөм ХХК 

Дацан 
трейдт ХХК 

Ди Кю И 
интернейшнл 

ХХК 

Дон Шен 
Газрын Тос 

ХХК 
Дун юан ХХК 

Дун-
Эрдэнэ 

ХХК 
 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 

хураамж, ногдол ашиг  511,802.0 (255,298.0) 151,664.0 73,234.0 43,826.8 44,987.9 57,810.0 2,401,729.3 (243,991.1) 7,478.5 

1.1 Татвар, хураамж 506,576.0 (255,298.0) 151,664.0 53,270.0 15,804.7 47,487.9 55,178.0 210,914.6 (181,871.1) 52.5 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  106,173.0 17,896.0 - - 3,350.4 37,339.0 23.0 1,072.7 (4,877.0) - 
 Гаалийн албан татвар  - (4,338.5) - - - - - 45,816.0 (103,712.1) - 
 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  223,300.0 (9,110.9) - - - - - 97,091.0 (39,103.0) - 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - 152,896.0 - - 
 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - 2,601.0 - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  39,794.0 2,802.1 134,954.0 22,452.0 (3,077.4) 10,148.9 - - (21,138.0) 52.5 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - - - - - - - - - 

 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 137,309.0 (262,546.7) 16,710.0 30,818.0 15,531.7 - 55,155.0 (88,562.1) (13,041.0) - 

 1.2 Төлбөр  5,226.0 - - 19,964.0 - - 2,632.0 (205,085.4) (61,904.0) - 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр  - - - 5,766.0 - - 2,632.0 - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  5,226.0 - - 14,198.0 - - - (205,085.4) (61,904.0) - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  - - - - - - - - - - 
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766 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-41 Д-42 Д-43 Д-44 Д-45 Д-46 Д-47 Д-48 Д-49 Д-50 
Говиекс 

монголиа 
ХХК 

Говьгео ХХК Голден 
крос ХХК 

Голдан 
погади ХХК 

Гурван 
төхөм ХХК 

Дацан 
трейдт ХХК 

Ди Кю И 
интернейшнл 

ХХК 

Дон Шен 
Газрын Тос 

ХХК 
Дун юан ХХК 

Дун-
Эрдэнэ 

ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - - (543.1) (2,500.0) - (232,464.5) (216.0) - 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  - - - - - - - (232,464.5) (216.0) - 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  - - - - - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - - (543.1) (2,500.0) - - - - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  - - - - - - - - - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - 2,612,153.6 - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого  - - - - - - - 2,612,153.6 - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 
 1.6 Бусад  - - - - 28,565.2 - - 16,211.0 - 7,426.0 
 Торгууль  - - - - 28,565.2 - - 16,211.0 - 7,426.0 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  932.3 31,099.7 7,867.4 19,375.0 2,898.0 (6,680.3) 35,730.6 (504.1) (3,224.0) (2,990.0) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  932.3 39,015.7 7,867.4 115.0 11,178.3 2.4 35,730.6 175.1 (851.0) (2,990.0) 
 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - (406.5) - - - 2.4 - - (197.0) - 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  932.3 - - 115.0 168.3 - 103.4 175.1 (654.0) (44.0) 
 Бусад    - 39,422.2 7,867.4 - 11,010.0 - 35,627.2 - - (2,946.0) 
 2.2 Төлбөр  - (2,916.0) - 19,260.0 (8,280.3) (6,682.7) - (446.2) (2,373.0) - 
 Газрын төлбөр  - - - 19,260.0 (8,280.3) (1,560.9) - - (848.0) - 
 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - (2,916.0) - - - (5,121.8) - (446.2) (1,030.0) - 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  - - - - - - - - (495.0) - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   - - - - - - - - - - 
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767 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-41 Д-42 Д-43 Д-44 Д-45 Д-46 Д-47 Д-48 Д-49 Д-50 

Говиекс 
монголиа 

ХХК 
Говьгео ХХК Голден 

крос ХХК 
Голдан 

погади ХХК 
Гурван 

төхөм ХХК 
Дацан 

трейдт ХХК 

Ди Кю И 
интернейшнл 

ХХК 

Дон Шен 
Газрын Тос 

ХХК 
Дун юан ХХК 

Дун-
Эрдэнэ 

ХХК 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - (5,000.0) - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - (5,000.0) - - - - - - - - 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 2.5 Бусад  - - - - - - - (233.0) - - 
 Торгууль  - - - - - - - (233.0) - - 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - (47,076.0) 900.0 2,000.0 (2,650.0) (14,465.8) - (117,205.5) (20,273.0) 1,300.0 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - (1,076.0) - - (2,650.0) (1,455.0) - (72,903.5) (2,250.0) - 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  - (1,076.0) - - (2,650.0) (1,455.0) - (72,903.5) (2,250.0) - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - (46,000.0) 900.0 2,000.0 - (13,010.8) - (44,302.0) (18,023.0) 1,300.0 
Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - (5,000.0) - (1,500.0) 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - (23,000.0) - - - (9,000.0) - (37,560.0) - (500.0) 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - (5,000.0) 900.0 2,000.0 - (29,060.8) - (500.0) (18,023.0) 3,600.0 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - 27,200.0 - - - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - (18,000.0) - - - (2,150.0) - (1,242.0) - (300.0) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  512,734.3 (271,274.3) 160,431.4 94,609.0 44,074.8 23,841.8 93,540.6 2,284,019.7 (267,488.1) 5,788.5 
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768 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-51 Д-52 Д-53 Д-54 Д-55 Д-56 Д-57 Д-58 Д-59 Д-60 

Өрмөн-Уул 
ХХК 

Жамп-Алт 
ХХК 

Тэн хун 
ХХК 

Жи Кэй Эм Кэй 
ХХк 

Жи энд Юу 
Голд ХХК 

Жотойн 
баяжууна 

ХХК 

Заамарын 
Их Алт 

Зараяа 
холдингс ХХК 

ЗБАА ХХК Зүрийн 
булан ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

44,734.9 83,154.6 211,132.0 (1,549,977.9) 26,486.7 (16,735.4) 71,619.5 (841,362.2) 114,766.0 (10,393.3) 

1.1 Татвар, хураамж 37,438.9 87,394.1 74,194.0 (1,514,677.9) 26,470.7 (19,576.9) 63,505.5 (822,030.6) 114,766.0 (2,787.5) 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  18,812.8 (10,000.0) - (43,977.9) - (375.6) - - 6,010.0 - 
 Гаалийн албан татвар  3,122.0 - - (26,800.0) 761.0 - - - - - 
 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  6,556.0 (16,598.1) - - 1,598.0 - - (1,234.0) - - 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  - 51,368.2 - (256,300.0) 2,000.0 - - - - - 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  - 13,040.5 - (15,800.0) (1,686.3) 2,996.7 18,027.5 (791,326.0) 108,756.0 (2,787.5) 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  (48,498.7) - - (1,147,600.0) (2,000.0) (23,992.0) - - - - 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 57,446.8 49,583.5 74,194.0 (24,200.0) 25,798.0 1,794.0 45,478.0 (29,470.7) - - 

 1.2 Төлбөр  - (4,239.5) 128,991.0 (31,900.0) - - - (432.0) - 1,155.4 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр  - - - - - - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  - (4,239.5) 128,991.0 (31,900.0) - - - (432.0) - 1,155.4 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  - - - - - - - - - - 
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-51 Д-52 Д-53 Д-54 Д-55 Д-56 Д-57 Д-58 Д-59 Д-60 

Өрмөн-Уул 
ХХК 

Жамп-Алт 
ХХК 

Тэн хун 
ХХК 

Жи Кэй Эм Кэй 
ХХк 

Жи энд Юу 
Голд ХХК 

Жотойн 
баяжууна 

ХХК 

Заамарын 
Их Алт 

Зараяа 
холдингс ХХК ЗБАА ХХК Зүрийн 

булан ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  14.0 - - (3,400.0) 16.0 (191.5) (7,400.0) (18,899.6) - (7,711.2) 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  14.0 - - (2,600.0) 16.0 - - - - - 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  - - - (250.0) - - (7,400.0) (12.5) - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - (200.0) - (191.5) - (18,887.1) - (2,029.8) 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  - - - (350.0) - - - - - (5,681.5) 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого  - - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 
 1.6 Бусад  7,282.0 - 7,947.0 - - 3,033.0 15,514.0 - - (1,050.0) 
 Торгууль  7,282.0 - 7,947.0 - - 3,033.0 15,514.0 - - (1,050.0) 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  - 41,308.2 12,239.0 (51,219.0) 4,685.8 (2,296.0) (4,576.6) (1,120.0) - (84,734.7) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - 48,213.5 4,691.0 (369.0) (0.4) - (49.0) (870.0) - (3,651.4) 
 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - 4,209.0 - 50.0 - - - - - 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  - - 482.0 (369.0) (50.4) - (49.0) (870.0) - 136.0 
 Бусад    - 48,213.5 - - - - - - - (3,787.4) 
 2.2 Төлбөр  - (6,905.3) 7,548.0 (50,600.0) 4,686.2 (2,296.0) (4,527.6) (250.0) - (80,483.3) 
 Газрын төлбөр  - (3,957.0) - (3,300.0) - (2,296.0) (4,527.4) - - (16,460.8) 
 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - (2,909.3) 7,548.0 (24,400.0) 3,000.2 - (0.2) (250.0) - (23,022.5) 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - (39.0) - - - - - - - - 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   - - - (22,900.0) - - - - - (41,000.0) 
Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 
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Үзүүлэлт 

Д-51 Д-52 Д-53 Д-54 Д-55 Д-56 Д-57 Д-58 Д-59 Д-60 

Өрмөн-Уул 
ХХК 

Жамп-Алт 
ХХК 

Тэн хун 
ХХК 

Жи Кэй Эм Кэй 
ХХк 

Жи энд Юу 
Голд ХХК 

Жотойн 
баяжууна 

ХХК 

Заамарын 
Их Алт 

Зараяа 
холдингс ХХК ЗБАА ХХК Зүрийн 

булан ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  - - - - 1,686.0 - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - - 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  - - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 2.5 Бусад  - - - (250.0) - - - - - (600.0) 
 Торгууль  - - - (250.0) - - - - - (600.0) 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  (25,000.0) (18,658.9) 9,300.0 (45,000.0) (2,617.6) 2,000.0 (8,346.0) (10,685.0) - - 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - (40,000.0) - - 1,254.0 (2,585.0) - - 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  - - - (40,000.0) - - 1,254.0 (2,585.0) - - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  (25,000.0) (18,658.9) 9,300.0 (5,000.0) (2,617.6) 2,000.0 (9,600.0) (8,100.0) - - 
Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - (9,600.0) (100.0) - - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (25,000.0) (60,658.9) 9,300.0 (5,000.0) 32.4 2,000.0 5,000.0 (8,000.0) - - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - 42,000.0 - - - - - - - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - (2,650.0) - (5,000.0) - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  19,734.9 105,803.9 232,671.0 (1,646,196.9) 28,554.9 (17,031.4) 58,696.9 (853,167.2) 114,766.0 (95,128.0) 
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-61 Д-62 Д-63 Д-64 Д-65 Д-66 Д-67 Д-68 Д-69 Д-70 

Зон хэн юу 
тиан ХХК 

И Эй Эм 
хөх Адар 

ХХК 

Илтгоулд 
ХХК 

Их монгол 
майнинг 

ХХК 

Их тохойрол 
ХХК 

Үүртгоулд 
ХХК 

Капкорп 
ХХК 

Кевин-Инвест 
ХХК 

Кожеговь ХХК Коммод 
ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

(194,181.0) 82,897.0 15,109.4 145,660.8 (526,494.0) 45,746.3 110,334.0 106,397.0 1,309,293.0 (63,926.2) 

1.1 Татвар, хураамж (226,938.3) 82,897.0 5,572.4 159,047.8 (532,753.0) 30,036.3 7,658.2 81,700.0 1,260,639.0 (61,762.2) 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  (185,009.1) 4,482.0 166.0 3,300.0 - 8,186.0 7,336.8 63,846.0 - - 
 Гаалийн албан татвар  (13,953.2) - - - (119,200.0) 35.6 - - - (13,956.7) 
 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  (29,301.6) - - - (375,400.0) (3,402.4) - - - (47,805.9) 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  - - - - - 9,398.0 - - - - 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  - 72,749.0 5,399.4 152,370.6 (693.0) 14,227.5 - - 761,513.0 141,883.0 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - 7.0 - - (2,117.1) - - - - 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - (141,882.7) 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас 
гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - 13.0 - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 1,325.6 5,666.0 - 3,377.2 (37,460.0) 3,708.7 321.4 17,854.0 499,113.0 - 

 1.2 Төлбөр  48,538.4 - - 663.0 175.0 - 104,240.0 24,697.0 30,089.0 - 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр  

- - - - 175.0 - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  32,605.0 - - 663.0 - - - 24,697.0 30,089.0 - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  - - - - - - - - - - 
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-61 Д-62 Д-63 Д-64 Д-65 Д-66 Д-67 Д-68 Д-69 Д-70 

Зон хэн юу 
тиан ХХК 

И Эй Эм 
хөх Адар 

ХХК 

Илтгоулд 
ХХК 

Их монгол 
майнинг 

ХХК 

Их тохойрол 
ХХК 

Үүртгоулд 
ХХК 

Капкорп 
ХХК 

Кевин-Инвест 
ХХК Кожеговь ХХК 

Коммод 
ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  15,933.4 - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  - - - - - - 104,240.0 - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  (15,781.1) - - (14,050.0) - 22.0 (1,691.6) - 17,485.0 (2,685.0) 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  (5,032.7) - - - - 22.0 (77.0) - - (160.0) 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  (278.6) - - - - - (7.0) - - (25.0) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  (61.0) - - (14,050.0) - - (1,607.6) - 17,485.0 (2,500.0) 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  (10,408.8) - - - - - - - - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого  - - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 
 1.6 Бусад  - - 9,537.0 - 6,084.0 15,688.0 127.4 - 1,080.0 521.0 
 Торгууль  - - 9,537.0 - 6,084.0 15,688.0 127.4 - 1,080.0 521.0 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  (132,968.6) 2,093.2 (23.8) 36,253.6 (33,073.0) (7,856.8) (53,821.1) 18,028.8 2,387.0 (5,889.1) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - 2,093.2 1,010.0 38,573.6 (5,507.0) 112.0 - 11,508.8 2,387.0 (1,934.5) 
 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - 360.0 200.0 - - - 6,508.2 - - 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  - - 650.0 - (5,507.0) 112.0 - 587.4 2,387.0 - 
 Бусад    - 2,093.2 - 38,373.6 - - - 4,413.2 - (1,934.5) 
 2.2 Төлбөр  (132,968.6) - (1,033.8) (2,320.0) (27,566.0) (7,968.8) (53,821.1) 6,520.0 - (3,824.6) 
 Газрын төлбөр  - - (1,024.0) (2,320.0) (27,566.0) (8,969.0) - 1,120.0 - (3,267.6) 
 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - - (9.8) - - 1,000.2 - 4,586.7 - (257.0) 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  - - - - - - - 813.3 - (300.0) 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   (78,532.2) - - - - - - - - - 
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-61 Д-62 Д-63 Д-64 Д-65 Д-66 Д-67 Д-68 Д-69 Д-70 

Зон хэн юу 
тиан ХХК 

И Эй Эм 
хөх Адар 

ХХК 

Илтгоулд 
ХХК 

Их монгол 
майнинг 

ХХК 

Их тохойрол 
ХХК 

Үүртгоулд 
ХХК 

Капкорп 
ХХК 

Кевин-Инвест 
ХХК 

Кожеговь ХХК Коммод 
ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  (54,436.4) - - - - - (53,821.1) - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - (130.0) 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - (120.0) 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  - - - - - - - - - (10.0) 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - - - 
 Торгууль  - - - - - - - - - - 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - (69,700.0) (22,848.2) - (200.0) (2,000.0) - - (300.0) 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - (5,500.0) (4,270.0) - - - - - (300.0) 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  - - (5,500.0) (4,270.0) - - - - - (300.0) 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - (64,200.0) (18,578.2) - (200.0) (2,000.0) - - - 
Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - (45,000.0) - - (200.0) - - - - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - (5,000.0) - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - (42,500.0) (18,130.2) - - - - - - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - 28,300.0 (448.0) - - (2,000.0) - - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  (327,149.6) 84,990.2 (54,614.4) 159,066.2 (559,567.0) 37,689.5 54,512.9 124,425.8 1,311,680.0 (70,115.3) 
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-71 Д-72 Д-73 Д-74 Д-75 Д-76 Д-77 Д-78 Д-79 Д-80 
Кью Жи 

Экс монгол 
ХХК 

Лон шэнда 
ХХК 

МГМК ХХК МЕС ХХК Могойн гол 
ХХК 

Могол 
интернэшнл 

ХХК 

Мон-Ажнай 
ХХК 

Мон полимет 
ХХК 

Монгол 
руд пром 

ХХК 

Монгол-Алт 
Мак ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  189,796.0 142,939.0 (165,135.3) 182,819.0 146,713.0 424,418.0 5,840.9 1,447,248.0 107,843.0 189,185.7 

1.1 Татвар, хураамж 189,796.0 142,939.0 (165,135.3) 182,806.0 114,694.0 424,418.0 5,408.9 1,269,857.0 107,386.0 727,097.0 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  13,883.0 - (20,551.2) 29,512.0 1,000.0 - - 145,337.0 9,138.0 776,357.8 
 Гаалийн албан татвар  - - (19,999.9) 52.0 - - - 12,048.0 - (25,631.0) 
 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  9,091.0 - - 49,453.0 58,304.0 - 5,999.8 29,501.0 - 39,100.6 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - - - 26,672.0 
 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  - - - - 22,802.0 - (10,000.0) 164,362.0 65,260.0 - 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  66,757.0 128,939.0 (104,890.0) - 632.0 394,914.0 (0.3) 36,471.0 14,529.0 (89,512.5) 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - (64.0) - - - - 704,913.0 - - 

 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас 
гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 100,065.0 14,000.0 (19,630.2) 103,789.0 31,956.0 29,504.0 9,409.4 177,225.0 18,459.0 110.1 

 1.2 Төлбөр  - - - - 26,789.0 - - 15,293.0 457.0 (1,814.0) 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр  - - - - 25,210.0 - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  - - - - 1,579.0 - - 15,293.0 457.0 (1,814.0) 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  - - - - - - - - - - 
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-71 Д-72 Д-73 Д-74 Д-75 Д-76 Д-77 Д-78 Д-79 Д-80 
Кью Жи 

Экс монгол 
ХХК 

Лон шэнда 
ХХК МГМК ХХК МЕС ХХК Могойн гол 

ХХК 

Могол 
интернэшнл 

ХХК 

Мон-Ажнай 
ХХК 

Мон 
полимет 

ХХК 

Монгол 
руд пром 

ХХК 

Монгол-Алт 
Мак ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 7.0 4,930.0 - - 67.0 - 367,822.9 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  - - - 7.0 4,930.0 - - 67.0 - 368,131.9 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  - - - - - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  - - - - - - - - - (309.0) 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого  - - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 
 1.6 Бусад  - - - 6.0 300.0 - 432.0 162,031.0 - (903,920.2) 
 Торгууль  - - - 6.0 300.0 - 432.0 162,031.0 - (903,920.2) 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  37,607.4 - (9,746.9) 2,863.0 7,687.0 6,387.0 (2,530.5) 122,384.0 159.0 (829,578.8) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  37,607.4 - (9,733.9) 2,863.0 7,687.0 6,387.0 (180.0) 3,327.0 153.0 (811,279.9) 
 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - 1,500.0 7,000.0 - (180.0) 606.0 - (3,145.8) 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  207.4 - (92.4) 1,363.0 687.0 6,387.0 - 2,721.0 153.0 - 
 Бусад    37,400.0 - (9,641.5) - - - - - - (808,134.1) 
 2.2 Төлбөр  - - (12.0) - - - (2,350.5) 119,057.0 6.0 (18,298.9) 
 Газрын төлбөр  - - (1.0) - - - (2,350.0) 7,334.0 6.0 (18,164.7) 
 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - - (11.0) - - - - 111,723.0 - (134.2) 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - (0.5) - - - 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   - - - - - - - - - - 
Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 
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Үзүүлэлт 

Д-71 Д-72 Д-73 Д-74 Д-75 Д-76 Д-77 Д-78 Д-79 Д-80 

Кью Жи 
Экс монгол 

ХХК 

Лон шэнда 
ХХК МГМК ХХК МЕС ХХК Могойн гол 

ХХК 

Могол 
интернэшнл 

ХХК 

Мон-Ажнай 
ХХК 

Мон полимет 
ХХК 

Монгол 
руд пром 

ХХК 

Монгол-Алт 
Мак ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - (1.0) - - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - (1.0) - - - - - - - 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - - - 
 Торгууль  - - - - - - - - - - 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - (6.0) - 1,778.0 - (500.0) 36,000.0 500.0 (1,155,981.8) 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - (4.0) - - - - - 500.0 (280.0) 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  - - (4.0) - - - - - 500.0 (280.0) 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  - - (2.0) - 1,778.0 - (500.0) 36,000.0 - (1,155,701.8) 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - (29,966.8) 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - (605,868.3) 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - 623.0 - - - - - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - (2.0) - 1,155.0 - - 30,000.0 - (28,000.0) 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - 6,000.0 - (491,866.7) 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - (500.0) - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  227,403.4 142,939.0 (174,888.2) 185,682.0 156,178.0 430,805.0 2,810.4 1,605,632.0 108,502.0 (1,796,374.9) 
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-81 Д-82 Д-83 Д-84 Д-85 Д-86 Д-87 Д-88 Д-89 Д-90 

Монгол 
балгор гео 

ХК 

Монгол 
газар ХХК 

Монгол 
цамхаг ХХК 

Монгол чех 
металл ХХК 

Монгол-Алт 
ХХК 

Монголиа 
девелопмент 

ресорсис 
ХХК 

Монголросцв
етмент ХХК 

Мондулаан 
трейд ХХК 

Монрос 
пром Уголь 

ХХК 
МОЭНКО ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  (63,262.9) 167,101.0 104,997.0 74,449.0 126,131.0 132,084.0 1,248,770.9 127,243.9 187,364.0 2,997,269.0 

1.1 Татвар, хураамж (62,279.9) 166,777.0 104,997.0 73,807.0 124,868.0 117,297.0 1,199,645.1 60,851.5 141,732.0 1,673,811.0 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  - - - - - 60,937.0 - 2,082.3 123,373.0 592,394.0 
 Гаалийн албан татвар  - - - 42.0 - - (7,150.1) - - - 
 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  - - - 88.0 16,066.0 130.0 (25,761.8) 61,598.0 - 93,449.0 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  - - - 64,500.0 - - (93,828.3) - 3,780.0 2,560.0 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  (2,792.0) 11,269.0 104,997.0 7,207.0 90,400.0 - (21,595.7) (2,828.8) 12,752.0 494,044.0 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - - - - - 276,861.2 - - - 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл (59,487.9) 155,508.0 - 1,970.0 18,402.0 56,230.0 1,071,119.8 - 1,827.0 491,364.0 

 1.2 Төлбөр  - - - - - 14,787.0 (19,161.0) - 45,308.0 731,651.0 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр  - - - - - 3,710.0 - - 45,308.0 - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  - - - - - 11,077.0 (19,161.0) - - 731,651.0 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  - - - - - - - - - - 
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-81 Д-82 Д-83 Д-84 Д-85 Д-86 Д-87 Д-88 Д-89 Д-90 

Монгол 
балгор гео 

ХК 

Монгол 
газар ХХК 

Монгол 
цамхаг ХХК 

Монгол чех 
металл ХХК 

Монгол-Алт 
ХХК 

Монголиа 
девелопмент 

ресорсис 
ХХК 

Монголросцв
етмент ХХК 

Мондулаан 
трейд ХХК 

Монрос 
пром Уголь 

ХХК 
МОЭНКО ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - (358.0) - - 59,380.8 (14,689.6) - - 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  - - - (358.0) - - 60,370.8 - - - 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  - - - - - - - (456.0) - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - (14,233.6) - - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  - - - - - - (990.0) - - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого  - - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 
 1.6 Бусад  (983.0) 324.0 - 1,000.0 1,263.0 - 8,906.0 81,082.0 324.0 591,807.0 
 Торгууль  (983.0) 324.0 - 1,000.0 1,263.0 - 8,906.0 81,082.0 324.0 591,807.0 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  (23,020.0) 4,164.0 - (82,754.0) 4,541.0 135.3 (1,116,895.0

) 104,395.0 - 578,770.0 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (23,020.0) 4,164.0 - (54.0) 3,712.0 135.3 (1,016,153.6) 112,592.9 - 24,684.0 
 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - (54.0) 3,205.0 - (354.4) 1,113.0 - 22,446.0 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  - 4,164.0 - - 507.0 135.3 (1,378.2) 3,722.0 - 2,238.0 
 Бусад    (23,020.0) - - - - - (1,014,421.0) 107,757.9 - - 
 2.2 Төлбөр  - - - (82,700.0) 829.0 - (100,741.4) (8,197.9) - 554,086.0 
 Газрын төлбөр  - - - (3,700.0) 829.0 - (15,353.1) (5,598.4) - - 
 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - - - - - - (85,388.3) (799.5) - 3,204.0 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  - - - - - - - (1,800.0) - 550,882.0 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   - - - - - - - - - - 
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-81 Д-82 Д-83 Д-84 Д-85 Д-86 Д-87 Д-88 Д-89 Д-90 

Монгол 
балгор гео 

ХК 

Монгол 
газар ХХК 

Монгол 
цамхаг ХХК 

Монгол чех 
металл ХХК 

Монгол-Алт 
ХХК 

Монголиа 
девелопмент 

ресорсис 
ХХК 

Монголросцв
етмент ХХК 

Мондулаан 
трейд ХХК 

Монрос 
пром Уголь 

ХХК 
МОЭНКО ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  

- - - 
 

- - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  - - - (79,000.0) - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - - 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - - - 
 Торгууль  - - - - - - - - - - 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - 10,500.0 - - (39,323.6) 21,215.0 1,300.0 91,750.0 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - (150.0) 300.0 91,750.0 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

- - - - - - - (150.0) 300.0 91,750.0 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - 10,500.0 - - (39,323.6) 21,365.0 1,000.0 - 
Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - (2,355.0) - - - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - (20,000.0) - - - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - 8,000.0 - - (12,270.0) 24,515.0 1,000.0 - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - 2,500.0 - - (911.8) 850.0 - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - (3,786.8) (4,000.0) - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  (86,282.9) 171,265.0 104,997.0 2,195.0 130,672.0 132,219.3 92,552.3 252,853.9 188,664.0 3,667,789.0 
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-91 Д-92 Д-93 Д-94 Д-95 Д-96 Д-97 Д-98 Д-99 Д-100 

Ноён гари 
ХХК 

Нордвинд 
ХХК 

Нуклер 
Энержи 

ХХК 
Одод ХХК Ододгоулд 

ХХК 
Олон Овоот 
гоулд ХХК 

ОНТРЭ ХХК Очир төв 
ХХК 

Петро 
матад ХХК 

Петрочайна 
дачин 

тамсаг ХХК 
 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 

хураамж, ногдол ашиг  24,518.9 77,135.8 259,406.0 212,835.0 1,321,396.0 4,319,877.0 1,482,554.0 (572,128.7) (29,990.9) 1,498,526.0 

1.1 Татвар, хураамж 7,686.9 84,318.2 255,780.0 212,057.0 1,316,967.0 4,006,099.0 1,482,554.0 (572,128.7) 30,433.4 1,299,690.6 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  2,147.0 - 234.0 150,760.0 15,942.0 907.0 183.0 (10,900.0) 311.9 (438.9) 
 Гаалийн албан татвар  (8,726.5) 10,710.0 - - - - - - (974.3) 102,370.0 
 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  (18,325.6) 22,491.0 - 61,297.0 - - - (555,172.1) 1,010.0 213,968.0 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - - - 840,310.0 
 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - 22,782.0 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  - 45,335.0 - - 208,845.0 190,829.0 - (3,185.0) - - 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  (7,210.0) (1,273.8) 175,911.0 - 79,600.0 343,932.0 1,482,371.0 (165.4) - - 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  31,861.0 - - - 929,895.0 2,432,895.0 - - - - 

 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 7,941.0 7,056.0 79,635.0 - 82,685.0 1,037,536.0 - (2,706.2) 30,085.8 120,699.5 

 1.2 Төлбөр  - 10,874.0 - - 4,429.0 2,609.0 - - (48,046.4) 115,962.3 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр  - - - - - - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  - 10,874.0 - - 4,429.0 2,609.0 - - (48,046.4) 427,377.0 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  - - - - - - - - - - 
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-91 Д-92 Д-93 Д-94 Д-95 Д-96 Д-97 Д-98 Д-99 Д-100 

Ноён гари 
ХХК 

Нордвинд 
ХХК 

Нуклер 
Энержи 

ХХК 
Одод ХХК Ододгоулд 

ХХК 
Олон Овоот 
гоулд ХХК ОНТРЭ ХХК Очир төв 

ХХК 
Петро 

матад ХХК 

Петрочайна 
дачин 

тамсаг ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  - - - - - - - - - (311,414.7) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  (1,214.0) (18,556.4) 3,626.0 - - - - - (12,377.9) 102,927.1 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  (14.0) 6,130.0 - - - - - - (405.4) 104,817.0 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  - - - - - - - - (367.5) - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  (1,200.0) (24,686.4) 3,626.0 - - - - - (6,351.4) (1,889.9) 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  - - - - - - - - (5,253.6) - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого  - - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 
 1.6 Бусад  18,046.0 500.0 - 778.0 - 311,169.0 - - - (20,054.0) 
 Торгууль  18,046.0 500.0 - 778.0 - 311,169.0 - - - (20,054.0) 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  (11,152.0) (59,444.0) 263.0 12,783.0 49,698.1 39,514.0 - (27,434.4) (1,248.1) (34,837.7) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  11.0 6.6 263.0 12,783.0 30,834.1 8,163.0 - (13,967.0) (0.2) (3,538.3) 
 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - 12,586.0 - 3,339.0 - (6,973.3) - - 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  11.0 6.6 263.0 197.0 395.5 4,824.0 - (6,993.7) (0.2) (3,538.3) 
 Бусад    - - - - 30,438.6 - - - - - 
 2.2 Төлбөр  (11,163.0) (59,450.6) - - 18,864.0 31,351.0 - (9,904.0) (1,067.6) (31,299.4) 
 Газрын төлбөр  (5,616.0) 62.0 - - - 10,813.0 - (9,904.0) (275.0) (428.7) 
 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  (5,547.0) (1,200.0) - - 18,864.0 15,538.0 - - (792.6) (30,870.7) 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  - (45,334.6) - - - 5,000.0 - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   - (12,978.0) - - - - - - - - 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

782 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-91 Д-92 Д-93 Д-94 Д-95 Д-96 Д-97 Д-98 Д-99 Д-100 

Ноён гари 
ХХК 

Нордвинд 
ХХК 

Нуклер 
Энержи 

ХХК 
Одод ХХК Ододгоулд 

ХХК 
Олон Овоот 
гоулд ХХК 

ОНТРЭ ХХК Очир төв 
ХХК 

Петро 
матад ХХК 

Петрочайна 
дачин 

тамсаг ХХК 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - (3,563.4) (30.3) - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - (3,563.4) (30.3) - 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - (150.0) - 
 Торгууль  - - - - - - - - (150.0) - 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  (1,500.0) (5,540.0) - - 87,150.0 30,356.0 60,000.0 (1,500.0) (37,539.7) (145,825.4) 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - - - 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  - - - - - - - - - - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  (1,500.0) (5,540.0) - - 87,150.0 30,356.0 60,000.0 (1,500.0) (37,539.7) (145,825.4) 
Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - (20,000.0) (3,000.0) 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - (2,000.0) - - - - - - - (15,300.0) 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - 46,000.0 - - - (8,039.8) - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (500.0) (3,540.0) - - - 30,356.0 60,000.0 - - (107,855.8) 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  (1,000.0) - - - 41,150.0 - - - - (13,680.0) 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - (1,500.0) (9,499.9) (5,989.6) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  11,866.9 12,151.8 259,669.0 225,618.0 1,458,244.1 4,389,747.0 1,542,554.0 (601,063.1) (68,778.7) 1,317,862.9 
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-101 Д-102 Д-103 Д-104 Д-105 Д-106 Д-107 Д-108 Д-109 Д-110 
Пибоди 
винсвэй 
ресорсез 

ХХК 

Сансарын 
геологи 

хайгуул ХХК 

Саус Гоби 
сэндс ХХК 

Сентерраго
улд ХХК 

Таац мөрөн 
ХХК 

Тавантолгой 
ХХК 

Тефис 
майнинг 

ХХК 

Ти Ар Ай 
Эм Эм ХХК 

Түмэн-Анд 
ХХК 

Тундер 
клап ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  1,283,552.1 (950,398.1) (6,944,213.6) 11,545.2 4,311.7 9,128,251.7 (21,930.4) 93,414.0 131,221.0 166,725.0 

1.1 Татвар, хураамж 1,192,521.1 (3,276.5) (3,996,799.5) 20,622.4 4,311.7 581,527.7 (21,969.4) 93,414.0 119,342.0 166,725.0 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  32,629.0 - (2,595,114.9) - 182.8 - - 5.0 3,562.0 - 
 Гаалийн албан татвар  1,046.0 - (167,662.0) (3,083.3) - 69,350.3 - - 24,205.0 - 
 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  (3,924.6) - (349,721.0) - - 158,485.0 - - 74,830.0 - 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  20.1 - (884,301.7) - 15,080.5 232,164.0 - - - - 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  844,389.9 - - 24,308.3 (10,951.6) (1,026.9) (21,969.4) 63,060.0 15,303.0 166,725.0 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - - - - - - - - - 

 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас 
гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 318,360.6 (3,276.5) - (602.5) - 122,555.3 - 30,349.0 1,442.0 - 

 1.2 Төлбөр  10,370.0 (946,999.5) 682.2 30.0 - - - - 11,025.0 - 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр  - - - - - - - - 11,025.0 - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  10,370.0 - 682.2 30.0 - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  - (290,714.0) - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  - - - - - - - - - - 
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-101 Д-102 Д-103 Д-104 Д-105 Д-106 Д-107 Д-108 Д-109 Д-110 
Пибоди 
винсвэй 
ресорсез 

ХХК 

Сансарын 
геологи 

хайгуул ХХК 

Саус Гоби 
сэндс ХХК 

Сентерраго
улд ХХК 

Таац мөрөн 
ХХК 

Тавантолгой 
ХХК 

Тефис 
майнинг 

ХХК 

Ти Ар Ай 
Эм Эм ХХК 

Түмэн-Анд 
ХХК 

Тундер 
клап ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  - (194,548.2) - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  - (186,234.0) - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  - (275,503.3) - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  14.0 (122.1) (2,972,069.3) (18,607.2) - 614,853.0 39.0 - 64.0 - 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  14.0 - (2,924,312.0) - - 614,853.0 39.0 - 64.0 - 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  - - (20,551.6) (3.4) - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  - (122.1) (26,575.1) (18,573.8) - - - - - - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  - - (630.6) (30.0) - - - - - - 
 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого  - - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 
 1.6 Бусад  80,647.0 - 23,973.0 9,500.0 - 7,931,871.0 - - 790.0 - 
 Торгууль  80,647.0 - 23,973.0 9,500.0 - 7,931,871.0 - - 790.0 - 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  9,059.0 (56,117.7) (435,199.6) (6,205.3) (12,458.9) (7,872,615.0) (4,720.0) 16,425.8 325.0 - 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  9,059.0 - (391,006.6) 121.0 11,589.8 - - 16,425.8 135.0 - 
 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - - - - - - 135.0 - 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  9,059.0 - (32.2) 121.0 1,039.1 - - - - - 
 Бусад    - - (390,974.4) - 10,550.7 - - 16,425.8 - - 
 2.2 Төлбөр  - (56,117.7) (34,830.6) (4,936.0) (24,048.7) - (4,720.0) - 190.0 - 
 Газрын төлбөр  - - (50.4) (4,936.0) (6,960.8) - - - 190.0 - 
 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - - (1,095.1) - (17,087.9) - (4,720.0) - - - 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  - - (27,853.2) - - - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   - - (5,832.0) - - - - - - - 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

785 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-101 Д-102 Д-103 Д-104 Д-105 Д-106 Д-107 Д-108 Д-109 Д-110 

Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 

Сансарын 
геологи 

хайгуул ХХК 

Саус Гоби 
сэндс ХХК 

Сентерраго
улд ХХК 

Таац 
мөрөн 
ХХК 

Тавантолгой 
ХХК 

Тефис 
майнинг 

ХХК 

Ти Ар Ай 
Эм Эм ХХК 

Түмэн-Анд 
ХХК 

Тундер 
клап ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  - (56,117.7) - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - (9,122.3) (505.0) - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - (1,606.3) - - - - - - - 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - (7,516.0) (505.0) - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - (7,872,615.0
) - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - (7,872,615.0) - - - - 
 2.5 Бусад  - - (240.0) (885.3) - - - - - - 
 Торгууль  - - (240.0) (885.3) - - - - - - 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  (7,784.9) (2,942.7) (89,459.5) (26,676.0) (100.0) (7,170.0) (18,247.5) - - - 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - (50,000.0) (1,725.0) - - (13,700.0) - - - 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  - - (50,000.0) (1,725.0) - - (13,700.0) - - - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  (7,784.9) (2,942.7) (39,459.5) (24,951.0) (100.0) (7,170.0) (4,547.5) - - - 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - (2,942.7) - (4,000.0) - (5,000.0) - - - - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - (12,489.0) - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - 1,851.0 (2,000.0) - (7,500.0) - - - - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - (4,970.7) - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - 56,405.0 (17,375.0) (100.0) 5,330.0 - - - - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  (7,784.9) - (77,555.8) - - - (4,547.5) - - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - (2,700.0) (1,576.0) - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  1,284,826.2 (1,009,458.5) (7,468,872.6) (21,336.1) (8,247.2) 1,248,466.7 (44,897.9) 109,839.8 131,546.0 166,725.0 

 
 
 
 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

786 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-111 Д-112 Д-113 Д-114 Д-115 Д-116 Д-117 Д-118 Д-119 Д-120 

Тунсинь 
ХХК 

Урт хошуу 
ХХК 

Уянган 
ХХК 

Хан шижир 
ХХК 

Хангад-
Эксплорэйшн 

ХХК 

Хар 
тарвагатай 

ХХК 

Хүдэр-
Эрдэнэ ХХК 

ХОТУ ХХК Хотын зам 
ХХК 

Хөөсгөл ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

130,489.4 142,857.0 150,951.0 16,622.1 690,252.0 89,910.0 88,610.0 13,714.7 125,392.0 (77,975.8) 

1.1 Татвар, хураамж 44,863.4 98,085.0 148,121.0 24,422.1 667,242.0 89,910.0 76,853.0 4,491.7 125,392.0 (77,975.8) 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  (3,763.6) 84,000.0 - 13,195.0 234,407.0 1,116.0 - (940.7) 7,172.0 (678.4) 
 Гаалийн албан татвар  10,269.0 - - - - - - - - - 
 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  21,564.0 - - - - 13,000.0 - - 98,220.0 - 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  - - - - - 7,460.0 - - - (12,293.6) 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  1,088.0 9,117.0 10,378.0 (45.7) 235,000.0 17,723.0 11,300.0 986.3 - (14,436.0) 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - 131,670.0 102.8 - 38,635.0 64,546.0 - - (46,427.8) 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад 
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 15,706.0 4,968.0 6,073.0 11,170.0 197,835.0 11,976.0 1,007.0 4,446.1 20,000.0 (4,140.0) 

 1.2 Төлбөр  26,928.0 44,772.0 - - 23,010.0 - - - - - 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  - - - - 6,795.0 - - - - - 
 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  26,928.0 44,772.0 - - 16,215.0 - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

787 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-111 Д-112 Д-113 Д-114 Д-115 Д-116 Д-117 Д-118 Д-119 Д-120 

Тунсинь 
ХХК 

Урт хошуу 
ХХК 

Уянган 
ХХК 

Хан шижир 
ХХК 

Хангад-
Эксплорэйшн 

ХХК 

Хар 
тарвагатай 

ХХК 

Хүдэр-
Эрдэнэ ХХК ХОТУ ХХК Хотын зам 

ХХК Хөөсгөл ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  58,698.0 - - (5,300.0) - - - (4,750.0) - - 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  58,698.0 - - - - - - - - - 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  - - - - - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  - - - (5,300.0) - - - (4,750.0) - - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  - - - - - - - - - - 
 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого  - - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 
 1.6 Бусад  - - 2,830.0 (2,500.0) - - 11,757.0 13,973.0 - - 
 Торгууль  - - 2,830.0 (2,500.0) - - 11,757.0 13,973.0 - - 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  (28,018.4) 97.0 1,273.0 (5,097.2) 38,335.0 - 12,322.0 (6,288.2) 2,376.0 (22,240.2) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (3,100.4) 97.0 1,273.0 (99.0) 456.0 - 565.0 282.0 2,376.0 (11,120.0) 
 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  (2,700.0) - - - - - 438.0 300.0 300.0 (11,120.0) 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  (400.4) 97.0 1,273.0 (99.0) 456.0 - 127.0 (18.0) 2,076.0 - 
 Бусад    - - - - - - - - - - 
 2.2 Төлбөр  (24,918.0) - - (4,748.2) 37,879.0 - 11,757.0 (6,570.2) - (11,120.2) 
 Газрын төлбөр  (1,536.0) - - - 37,613.0 - - (5,248.0) - (2,264.2) 
 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  (1,350.0) - - (4,748.2) 266.0 - 11,757.0 (1,322.2) - (8,856.0) 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   (22,032.0) - - - - - - - - - 
 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

788 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-111 Д-112 Д-113 Д-114 Д-115 Д-116 Д-117 Д-118 Д-119 Д-120 

Тунсинь 
ХХК 

Урт хошуу 
ХХК 

Уянган 
ХХК 

Хан шижир 
ХХК 

Хангад-
Эксплорэйшн 

ХХК 

Хар 
тарвагатай 

ХХК 

Хүдэр-
Эрдэнэ ХХК 

ХОТУ ХХК Хотын зам 
ХХК 

Хөөсгөл ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - - 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 
 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 2.5 Бусад  - - - (250.0) - - - - - - 
 Торгууль  - - - (250.0) - - - - - - 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  (5,190.0) - 23,909.0 (6,000.0) 105,810.4 17,150.0 - (770.0) - (3,000.0) 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - (6,000.0) (5,000.0) - - (750.0) - - 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  - - - (6,000.0) (5,000.0) - - (750.0) - - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  (5,190.0) - 23,909.0 - 110,810.4 17,150.0 - (20.0) - (3,000.0) 
Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (1,100.0) - - - - - - - - - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (4,090.0) - 10,009.0 (500.0) 118,009.0 12,990.0 - (3,640.0) - (3,000.0) 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - 13,900.0 500.0 (7,198.6) 4,160.0 - 3,620.0 - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  97,281.0 142,954.0 176,133.0 5,524.9 834,397.4 107,060.0 100,932.0 6,656.5 127,768.0 (103,216.0) 

 
 
 
 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

789 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-121 Д-122 Д-123 Д-124 Д-125 Д-126 Д-127 Д-128 Д-129 Д-130 

Хуади 
куонеэ ХХК 

Хунан 
жинлэн 

ХХК 

Хүннү 
ресорсиз 

ХХК 
Хурай ХХК Цайрт 

минерал ХХК 
Чамин-Алт 

ХХК 

Чинхау мак 
нарийн 

сухайт ХХК 
Шанлун ХХК Шар нарст 

ХХК 
Шарын гол 

ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

320,057.0 (2,728.1) (262,649.5) 14,189.2 6,428,335.3 161,380.0 (626,664.7) 7,126.2 110,386.0 (835,928.9) 

1.1 Татвар, хураамж 276,030.0 16,407.7 (262,649.5) 20,582.7 6,405,836.1 119,496.0 (747,759.0) 10,060.8 110,306.0 (853,212.9) 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  67,630.0 - (150.0) - 6,308,638.5 400.0 (522,706.3) - 5.0 (26,854.6) 
 Гаалийн албан татвар  - 2,443.0 - - (18,776.0) - (330,169.3) 728.5 29,410.0 682.3 
 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  175,650.0 5,131.0 (233,516.5) - (39,386.6) - 318,619.0 1,454.3 61,761.0 (810,333.7) 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  - 8,548.1 - - - 24,583.0 (455,883.4) 1,043.0 - (5,499.1) 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  - 509.6 - (9.8) (6,325.3) - - - 19,130.0 (9,411.1) 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - - 6,502.6 - 80,752.0 - - - - 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас 
гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 32,750.0 (224.0) (28,983.0) 14,089.9 161,685.5 13,761.0 242,381.0 6,835.0 - (1,796.7) 

 1.2 Төлбөр  44,027.0 (11,218.0) - - 5,252.0 38,009.0 349,603.0 (3,766.0) - 2,617.0 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр  - - - - - - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  44,027.0 (11,218.0) - - 5,252.0 38,009.0 349,603.0 (3,766.0) - 2,617.0 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  - - - - - - - - - - 
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-121 Д-122 Д-123 Д-124 Д-125 Д-126 Д-127 Д-128 Д-129 Д-130 

Хуади 
куонеэ ХХК 

Хунан 
жинлэн 

ХХК 

Хүннү 
ресорсиз 

ХХК 
Хурай ХХК Цайрт 

минерал ХХК 
Чамин-Алт 

ХХК 

Чинхау мак 
нарийн 

сухайт ХХК 
Шанлун ХХК Шар нарст 

ХХК 
Шарын гол 

ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - (7,917.8) - (6,093.5) (39,887.8) - (282,761.7) (4,300.6) 80.0 (1,800.0) 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  - 7.0 - (198.0) 48,513.7 - (79,516.4) (191.1) 80.0 39.0 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  - - - - (39,740.6) - (42,060.5) - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  - (1,685.2) - (5,895.5) (48,660.9) - (161,184.8) (2,476.5) - (1,839.0) 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  - (6,239.6) - - - - - (1,633.0) - - 
 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого  - - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 
 1.6 Бусад  - - - (300.0) 57,135.0 3,875.0 54,253.0 5,132.0 - 16,467.0 
 Торгууль  - - - (300.0) 57,135.0 3,875.0 54,253.0 5,132.0 - 16,467.0 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  7,637.0 (55,496.0) (475.0) (13,088.6) (309,467.8) 4,702.0 (337,112.9) (8.3) 248.0 (76,831.9) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  7,637.0 (2,425.0) (475.0) (550.0) 108.3 467.0 7,238.6 (8.3) 248.0 (9,946.4) 
 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - (550.0) - - - 2.7 - (8,462.4) 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  464.5 887.0 (475.0) - 108.3 467.0 7,238.6 (11.0) 248.0 (1,484.0) 
 Бусад    7,172.5 (3,312.0) - - - - - - - - 
 2.2 Төлбөр  - (52,971.0) - (12,438.6) (293,174.9) 4,235.0 (344,351.5) - - (63,645.5) 
 Газрын төлбөр  - - - (4,136.9) (799.4) 360.0 (30.5) - - (38,751.0) 
 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - (4,871.0) - (8,301.7) (54,775.5) 3,875.0 412.0 - - (24,894.5) 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - (5,100.0) - - - - - - - - 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   - (43,000.0) - - (237,600.0) - (344,733.0) - - - 
 
Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 
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Үзүүлэлт 

Д-121 Д-122 Д-123 Д-124 Д-125 Д-126 Д-127 Д-128 Д-129 Д-130 

Хуади 
куонеэ ХХК 

Хунан 
жинлэн 

ХХК 

Хүннү 
ресорсиз 

ХХК 
Хурай ХХК Цайрт 

минерал ХХК 
Чамин-Алт 

ХХК 

Чинхау мак 
нарийн 

сухайт ХХК 
Шанлун ХХК Шар нарст 

ХХК 
Шарын гол 

ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - (15,984.2) - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - (15,984.2) - - - - - 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  - - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 2.5 Бусад  - (100.0) - (100.0) (417.0) - - - - (3,240.0) 
 Торгууль  - (100.0) - (100.0) (417.0) - - - - (3,240.0) 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - (1,500.0) (1,000.0) (800.0) (98,466.0) - 8,050.0 (2,300.0) - (2,514.0) 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - (1,500.0) - (200.0) (5,550.0) - - 1,000.0 - - 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  - (1,500.0) - (200.0) (5,550.0) - - 1,000.0 - - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - (1,000.0) (600.0) (92,916.0) - 8,050.0 (3,300.0) - (2,514.0) 
Яам, агентлагт 

өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - (1,000.0) - - - (1,000.0) (500.0) - - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - (68,000.0) - - (500.0) - (1,100.0) 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - (600.0) (6,000.0) - 12,505.5 3,000.0 - (914.0) 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - 4,107.0 (2,300.0) - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - (18,916.0) - (7,562.5) (3,000.0) - (500.0) 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  327,694.0 (59,724.1) (264,124.5) 300.6 6,020,401.5 166,082.0 (955,727.6) 4,817.9 110,634.0 (915,274.8) 
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-131 Д-132 Д-133 Д-134 Д-135 Д-136 Д-137 Д-138 Д-139 Д-140 

Шейман ХХК Шивээ-Овоо 
ХХК 

Шижир 
талст ХХК 

Шижр-Алт 
ХХК 

Шинь Шинь 
ХХК 

Эм Өү Өү Ай 
Си Өү ХХК 

Эм Си Эс 
холдинг ХХК 

Эмээлт 
майнз ХХК 

Эн Пи Ай 
ХХК 

Энгүй тал 
ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

(107,128.0) 41,806.9 182,328.6 4,582,726.0 51,380.9 1,007,099.0 1,207,000.1 163,675.5 8,916.1 133,726.0 

1.1 Татвар, хураамж - (156,079.1) 181,019.6 4,215,137.0 (455,977.9) 1,007,099.0 1,205,343.6 122,448.5 8,261.3 106,688.0 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  - 18,000.1 - 494,538.0 - 90.0 430,908.0 - 42.7 17,452.0 
 Гаалийн албан татвар  - (89,662.9) - 54,665.0 12,952.8 - - - (1,467.0) - 
 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  - 106,212.9 - 158,951.0 (393,824.6) - 421,812.6 1.0 - - 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  - - 175,613.4 644,995.0 (169,820.0) - - - - - 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  - (180,575.6) (5,420.6) 1,350.0 32,065.0 999,710.0 - 15,388.5 - 77,999.0 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - (5.2) 2,847,760.0 - - - - - 11,237.0 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл - (10,053.6) 10,832.0 12,878.0 62,648.9 7,299.0 352,623.0 107,059.0 9,685.6 - 

 1.2 Төлбөр  (99,774.0) 15.0 - 57,100.0 360,987.7 - - 7,841.0 - 27,024.0 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төбөр  - - - - (310.3) - - - - 27,024.0 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр  

(99,774.0) 15.0 - 57,100.0 361,298.0 - - 7,841.0 - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  

- - - - - - - - - - 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-131 Д-132 Д-133 Д-134 Д-135 Д-136 Д-137 Д-138 Д-139 Д-140 

Шейман ХХК Шивээ-Овоо 
ХХК 

Шижир 
талст ХХК 

Шижр-Алт 
ХХК 

Шинь Шинь 
ХХК 

Эм Өү Өү Ай 
Си Өү ХХК 

Эм Си Эс 
холдинг ХХК 

Эмээлт 
майнз ХХК 

Эн Пи Ай 
ХХК 

Энгүй тал 
ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн 
төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  (7,354.0) (1,140.0) - 185.0 (14,413.9) - - 10,872.0 (234.2) 14.0 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  (118.0) (982.7) - 185.0 (14,413.9) - - - (234.2) 14.0 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

(157.6) (157.3) - - - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  (3,285.0) - - - - - - 10,872.0 - - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  (3,793.4) - - - - - - - - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого  - - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 
 1.6 Бусад  - 199,011.0 1,309.0 310,304.0 160,785.0 - 1,656.5 22,514.0 889.0 - 
 Торгууль  - 199,011.0 1,309.0 310,304.0 160,785.0 - 1,656.5 22,514.0 889.0 - 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  (93,896.3) 61.0 (77.9) 486,739.0 (63,192.0) 3,950.3 363.4 (5,191.0) (3,321.7) 92.0 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  135.0 - 3,621.4 271,337.0 - 3,950.3 363.4 - 33.0 92.0 
 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  (11.3) - - 10,529.0 - - - - - - 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  146.3 - - 2,088.0 - 3,950.3 363.4 - 33.0 92.0 

 Бусад    - - 3,621.4 258,720.0 - - - - - - 
 2.2 Төлбөр  (94,031.3) 61.0 (3,699.3) 215,402.0 (63,192.0) - - (5,184.0) (1,000.0) - 
 Газрын төлбөр  (23,251.3) - - 5,824.0 - - - - - - 
 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - 61.0 (3,699.3) 209,578.0 - - - - - - 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны - - - - - - - - - - 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

794 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-131 Д-132 Д-133 Д-134 Д-135 Д-136 Д-137 Д-138 Д-139 Д-140 

Шейман ХХК Шивээ-Овоо 
ХХК 

Шижир 
талст ХХК 

Шижр-Алт 
ХХК 

Шинь Шинь 
ХХК 

Эм Өү Өү Ай 
Си Өү ХХК 

Эм Си Эс 
холдинг ХХК 

Эмээлт 
майнз ХХК 

Эн Пи Ай 
ХХК 

Энгүй тал 
ХХК 

төлбөр  
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр   - - - - (63,192.0) - - (5,184.0) - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  (70,780.0) - - - - - - - (1,000.0) - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - (7.0) - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - (7.0) - - 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - (2,354.7) - 
 Торгууль  - - - - - - - - (2,354.7) - 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  (71,362.6) (8,000.0) (500.0) 9,000.0 22,276.0 - - (27,310.3) (3,405.0) - 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  (26,442.6) - - - (4,824.0) - - - - - 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  (26,442.6) - - - (4,824.0) - - - - - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  (44,920.0) (8,000.0) (500.0) 9,000.0 27,100.0 - - (27,310.3) (3,405.0) - 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - (8,000.0) - - (3,500.0) - - (3,000.0) - - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - (300.0) - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - (500.0) - 6,000.0 - - - - - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (50.0) - - 9,000.0 24,900.0 - - (24,310.3) (3,000.0) - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  (44,820.0) - - - - - - - (405.0) - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (50.0) - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  (272,386.9) 33,867.9 181,750.7 5,078,465.0 10,464.9 1,011,049.3 1,207,363.5 131,174.2 2,189.4 133,818.0 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлжл   

Үзүүлэлт 

 Д-141   Д-142   Д-143   Д-144   Д-145   Д-146   Д-147   Д-148   Д-149   Д-150  

Нийт  Энержи ресурс 
ХХК  

 Эрвэн хүдэр 
ХХК  

 Эрдэнэ Жас 
ХХК  

 Эрдэнэ МГЛ 
ХХК  

 Эрдэнэт 
үйлдвэр ХХК  

 Эрдэс 
холдинг 

ХХК  

 Эринговь 
ХХК   Эрэл ХХК  

 Эс Би Эф 
ХХЗ  

 Юниверсал 
коппер ХХК  

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  (5,844,349.0) 30,121.1 265,176.0 12,386,975.0 (37,227,955.6) (18,111.0) 94,164.0 (406,466.3) 13,758.0 242,824.0 45,095,696.2 

1.1 Татвар, хураамж 3,462,116.0 31,214.9 265,176.0 12,386,975.0 (40,241,970.6) 10,533.8 94,164.0 (315,990.0) 4,980.0 242,824.0 40,792,506.7 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  3,533,920.0 - 120.0 9,156,527.0 701,245.8 - 20.0 (2,100.0) 10.0 - 26,376,013.3 

 Гаалийн албан татвар  (577,904.0) 1,157.0 - - (996,168.2) 4,548.5 - 2,011.7 - - 1,606,402.6 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  - 2,430.0 - 11,792.0 (3,512,448.3) 9,550.6 - 9,187.0 - - 10,333,133.2 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар  

- - - - (82,428.4) - - - - - 968,596.6 

 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - 33,643.0 - - - - - 59,026.0 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  501,100.0 27,627.9 - 3,000,000.0 364,347.3 - - (4,432.5) - - 13,734,438.1 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  5,000.0 - 239,596.0 145,739.0 650,209.7 (5,470.2) 94,144.0 (122,801.3) - 26,534.0 9,146,835.3 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан 
татвар  - - - - (37,400,457.7) - - - - - (28,513,602.0) 

 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - (141,882.7) 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, 
ашиглалтын дараа газар нөхөн сэргээх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - - - 13.0 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

- - 25,460.0 72,917.0 86.1 1,904.9 - (197,854.9) 4,970.0 216,290.0 7,223,533.2 

 1.2 Төлбөр  639,717.0 - - - 988,889.0 (25,602.7) - (115,526.3) - - 3,670,352.8 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төбөр  

- - - - - (25,602.7) - (115,526.3) - - (2,778.3) 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр  639,717.0 - - - 988,889.0 - - - - - 4,811,371.9 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал  - - - - - - - - - - (290,714.0) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт 
эхэлсэний урамшуулал  

- - - - - - - - - - - 
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796 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлжл 

Үзүүлэлт 

Д-141 Д-142 Д-143 Д-144 Д-145 Д-146 Д-147 Д-148 Д-149 Д-150 

Нийт Энержи ресурс 
ХХК 

Эрвэн хүдэр 
ХХК 

Эрдэнэ Жас 
ХХК 

Эрдэнэ МГЛ 
ХХК 

Эрдэнэт 
үйлдвэр ХХК 

Эрдэс 
холдинг 

ХХК 

Эринговь 
ХХК Эрэл ХХК 

Эс Би Эф 
ХХЗ 

Юниверсал 
коппер ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал  

- - - - - - - - - - (194,548.2) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

- - - - - - - - - - (481,715.3) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний 
шимтгэл  

- - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр  

- - - - - - - - - - (171,263.3) 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  (10,158,885.0) (1,525.8) - - (54,387.0) (2,928.1) - 286.0 - - (11,779,821.3) 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  (10,020,000.0) 757.0 - - (54,387.0) 9.6 - 286.0 - - (11,015,646.8) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

(138,885.0) (282.8) - - - (637.1) - - - - (265,764.7) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - (2,000.0) - - - (2,300.6) - - - - (454,955.0) 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  

- - - - - - - - - - (43,454.9) 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - - 
 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 2,612,153.6 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого  - - - - - - - - - - 2,612,153.6 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - - 
 1.6 Бусад  212,703.0 432.0 - - 2,079,513.0 (114.0) - 24,764.0 8,778.0 - 9,800,504.4 
 Торгууль  212,703.0 432.0 - - 2,079,513.0 (114.0) - 24,764.0 8,778.0 - 9,800,504.4 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  (204,387.0) (603.0) 9,338.6 24,952.1 (11,118,286.8) (40,806.7) - (33,497.4) (1,024.0) 621.9 (27,081,489.7) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (1,050.0) - 9,338.6 17,142.8 (8,294.0) (100.0) - (1,876.4) - 621.9 (5,820,894.0) 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - - - - - (2,056.6) - - 111,924.5 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

30.0 - 126.6 92.4 271.0 - - 268.2 - 621.9 70,579.8 

 Бусад    (1,080.0) - 9,212.0 17,050.4 (8,565.0) (100.0) - (88.0) - - (6,003,398.3) 

 2.2 Төлбөр  19,704.0 (603.0) - 7,809.3 (11,109,992.8) (40,446.7) - (31,592.0) (1,024.0) - (13,107,281.5) 

 Газрын төлбөр  18,791.0 (603.0) - 7,809.3 (9,844,800.5) (3,755.2) - (31,592.0) (1,024.0) - (10,376,929.9) 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  913.0 - - - (280,875.0) (864.0) - - - - (193,482.7) 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр  

- - - - - (35,827.5) - - - - (40,967.0) 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 552,935.2 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр   

- - - - (984,317.3) - - - - - (2,597,011.0) 
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797 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт үргэлжлжл - 

Үзүүлэлт 

Д-141 Д-142 Д-143 Д-144 Д-145 Д-146 Д-147 Д-148 Д-149 Д-150 

Нийт Энержи ресурс 
ХХК 

Эрвэн хүдэр 
ХХК 

Эрдэнэ Жас 
ХХК 

Эрдэнэ МГЛ 
ХХК 

Эрдэнэт 
үйлдвэр ХХК 

Эрдэс 
холдинг 

ХХК 

Эринговь 
ХХК 

Эрэл ХХК 
Эс Би Эф 

ХХЗ 
Юниверсал 
коппер ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  

- - - - - - - - - - (374,512.2) 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - (77,314.0) 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн хураамж, үйлчилгээний хөлс  (223,041.0) - - - - - - (29.0) - - (267,134.3) 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  (223,041.0) - - - - - - (29.0) - - (253,369.0) 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - (13,765.2) 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол 
ашиг  - - - - - - - - - - (7,872,615.0) 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - (7,872,615.0) 
 2.5 Бусад  - - - - - (260.0) - - - - (13,565.0) 
 Торгууль  - - - - - (260.0) - - - - (13,565.0) 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  145,811.0 49,800.0 - - (1,877,959.0) (3,360.0) - (14,932.0) - - (6,881,006.3) 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  (144,500.0) - - - (132,800.0) - - - - - (430,677.1) 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

(144,500.0) - - - (132,800.0) - - - - - (430,677.1) 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  290,311.0 49,800.0 - - (1,745,159.0) (3,360.0) - (14,932.0) - - (6,450,329.2) 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (75,038.0) - - - (59,454.2) - - - - - (2,002,346.2) 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

- - - - - - - - - - (672,527.4) 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  15,219.0 50,000.0 - - (619,580.0) - - - - - (1,471,034.1) 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  319,535.0 - - - 1,985,000.0 - - (14,932.0) - - 2,410,992.5 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  265,500.0 (200.0) - - (10,846.0) (2,360.0) - - - - 26,369.5 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

(162,464.0) - - - (12,899.7) - - - - - (1,328,158.5) 

Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (72,441.0) - - - (839,021.6) (1,000.0) - - - - (1,218,294.7) 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  - - - - (2,188,357.5) - - - - - (2,195,330.4) 

 Нийт дүн  (5,902,925.0) 79,318.1 274,514.6 12,411,927.1 (50,224,201.4) (62,277.7) 94,164.0 (454,895.6) 12,734.0 243,445.9 11,133,200.1 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт – II. Сумын түвшний ОҮИТБС-ын тайлан 
 
а. Ханбогд сум 

   

д/д Үзүүлэлт 

Д-1 Д-2 

Нийт Айвенхоу 
майнз /Оюу 
толгой/ ХХК 

ОНТРЭ ХХК 

1 Татварын орлого 1,824,386.5 (314,877.1) 1,509,509.4 

1.1 
Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон 
тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогод 
ногдохоос бусад хувь хүний орлогын албан татвар 

1,574,337.8 - 1,574,337.8 

1.2 Бууны албан татвар - - - 
1.3 Улсын тэмдэгтийн хураамж - - - 

1.4 Байгалийн баялаг ашиглахад олгох зөвшөөрлийн хураамж - - - 

1.5 Газрын төлбөр 248,257.2 148.0 248,405.2 

1.6 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр - - - 

1.7 Ус, рашаан ашигласны төлбөр 1,791.5 - 1,791.5 

1.8 Ашигт малтмалын хайгуулын болон тусгай зөвшөөрлийн 
төлбөрийн 25 хувь (АМНАТ-ийн) - (315,025.1) (315,025.1) 

1.9 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн 10 хувь - - - 

2 Татварын бус орлого 424,261.6 - 424,261.6 

2.1 Байгууллагын орон нутгийн өмчид ногдох хувьцааны ногдол 
ашиг - - - 

2.2 Орон нутгийн (сумын) өмчийн эд хөрөнгийг ашигласны 
төлбөр болон борлуулсаны орлого, хүү торгуулийн орлого 670,011.6 - 670,011.6 

2.3 Хууль тогтоомжийн дагуу сумын төсөвт орох бусад орлого (245,750.0) - (245,750.0) 

3 Бусад орлого (11,280.1) - (11,280.1) 

3.1 Сумын хөгжлийн санд оруулсан хандив, дэмжлэг (9,280.0) (30,000.0) (39,280.0) 

3.2 Аж ахуйн нэгжээс сумын төр захиргааны байгууллагад 
үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 3,263.0 - 3,263.0 

3.3 Аж ахуйн нэгжээс сумын төр захиргааны байгууллагад 
үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэг - 30,000.0 30,000.0 

3.4 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг - - - 

3.5 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэг - - - 

3.6 Сумын төр захиргааны байгууллагад төлсөн сайн дурын 
бусад төлбөр (5,263.1) - (5,263.1) 

3.7 Ашигт малтмалын тухай хуулийн 43-р зүйл ажиллах хүчний 
төлбөр - - - 

3.8 Хайгуулын лиценз эзэмшигчийн байгаль орчин нөхөн 
сэргээх барьцааны урьдчилгаа - - - 

  Нийт дүн 2,237,368.0 (314,877.1) 1,922,490.9 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
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Хавсралт Е-Анхны зөрүүнүүдийн хүснэгт 
    б. Цогтцэций сум 

д/д Үзүүлэлт 

Д-3 Д-4 Д-5 

Нийт  Таван 
толгой ХК 

Энержи 
ресурс ХХК 

Эрдэнэс 
МГЛ ХХК 

1 Татварын орлого - 268,279.9 - 268,279.9 

1.1 

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, 
урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах 
хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогод ногдохоос 
бусад хувь хүний орлогын албан татвар 

- (2,886.4) - (2,886.4) 

1.2 Бууны албан татвар - - - - 
1.3 Улсын тэмдэгтийн хураамж - - - - 

1.4 Байгалийн баялаг ашиглахад олгох 
зөвшөөрлийн хураамж - - - - 

1.5 Газрын төлбөр - 116,402.5 - 116,402.5 

1.6 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал 
ашигласны төлбөр - - - - 

1.7 Ус, рашаан ашигласны төлбөр - (11,871.9) - (11,871.9) 

1.8 
Ашигт малтмалын хайгуулын болон тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөрийн 25 хувь (АМНАТ-
ийн) 

- (5,129.4) - (5,129.4) 

1.9 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөрийн 10 хувь - 171,765.1 - 171,765.1 

2 Татварын бус орлого - - - - 

2.1 Байгууллагын орон нутгийн өмчид ногдох 
хувьцааны ногдол ашиг - - - - 

2.2 
Орон нутгийн (сумын) өмчийн эд хөрөнгийг 
ашигласны төлбөр болон борлуулсаны 
орлого, хүү торгуулийн орлого 

- - - - 

2.3 Хууль тогтоомжийн дагуу сумын төсөвт орох 
бусад орлого - - - - 

3 Бусад орлого (2,530.0) 4,471.0 - 1,941.0 

3.1 Сумын хөгжлийн санд оруулсан хандив, 
тусламж 4,970.0 9,224.5 - 14,194.5 

3.2 Аж ахуйн нэгжээс сумын төр захиргааны 
байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг (4,000.0) (24,254.5) - (28,254.5) 

3.3 Аж ахуйн нэгжээс сумын төр захиргааны 
байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэг (3,500.0) 416,937.9 - 413,437.9 

3.4 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг - (29,460.6) - (29,460.6) 

3.5 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн бус 
дэмжлэг - (368,496.3) - (368,496.3) 

3.6 Сумын төр захиргааны байгууллагад төлсөн 
сайн дурын бусад төлбөр - - - - 

3.7 Ашигт малтмалын тухай хуулийн 43-р зүйл 
ажиллах хүчний төлбөр - - - - 

3.8 Хайгуулын лиценз эзэмшигчийн байгаль 
орчин нөхөн сэргээх барьцааны урьдчилгаа - 520.0 - 520.0 

  Нийт дүн (2,530.0) 272,750.9 - 270,220.9 
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Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт  I. ОҮИТБС-ын тайлан 

Үзүүлэлт 

Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Д-5 Д-6 Д-7 Д-8 Д-9 Д-10 

Агит хангай 
ХХК 

Агм майнинг 
ХХК 

Адамас 
майнинг ХХК 

Адамас 
маунтин ХХК 

Адил-Оч ХХК Адуун 
чулуун ХХК 

Азиа гоулд 
монголиа ХХК 

Айвенхоу 
майнз 

Монголия ХХК 

Алтайн хүдэр 
ХХК 

Алтан дорнод 
монгол ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  (115,459.0) (271,851.0) (167,843.0) (300,901.0) (175,910.0) (60,067.7) (460,091.0) 3,992,387.6 (229,434.7) (283,340.0) 

1.1 Татвар, хураамж (110,942.0) (267,539.0) (165,485.0) (300,901.0) (168,642.0) (22,996.7) (457,472.0) 1,669,673.9 64,032.1 (277,384.0) 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  (17,259.0) (11,436.0) (34,807.0) (13,083.0) (252.0) - (173,146.0) - (10.0) - 

 Гаалийн албан татвар  - - - - (21,949.0) (11,031.0) - 543,351.6 1,039,831.7 - 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  - - - (111,956.0) (46,236.0) (23,165.2) - 1,135,323.3 (953,038.6) - 

 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - (9,001.0) - - 

 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  (10,693.0) - - - (67,956.0) 11,199.5 - - - (480.0) 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

(23,978.0) (205,615.0) (114,601.0) (146,182.0) - - (233,539.0) - (22,751.0) (273,928.0) 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  (50,007.0) - - - - - - - - - 

 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

(9,005.0) (50,488.0) (16,077.0) (29,680.0) (32,249.0) - (50,787.0) - - (2,976.0) 

 1.2 Төлбөр  - (4,312.0) - - - - (2,619.0) (234,198.0) (13,095.0) (5,956.0) 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр  - - - - - - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  - (4,312.0) - - - - (2,619.0) (234,198.0) (13,095.0) (5,956.0) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  

- - - - - - - - - - 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

801 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Д-5 Д-6 Д-7 Д-8 Д-9 Д-10 

Агит хангай 
ХХК 

Агм майнинг 
ХХК 

Адамас 
майнинг ХХК 

Адамас 
маунтин ХХК 

Адил-Оч ХХК 
Адуун 

чулуун ХХК 
Азиа гоулд 

монголиа ХХК 

Айвенхоу 
майнз 

Монголия ХХК 

Алтайн 
хүдэр ХХК 

Алтан 
дорнод 

монгол ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн 
талбайн дэнчин  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн 
захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төлөөлөгчийн 
газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - (7.0) - (7,268.0) (104.0) - 71,531.2 (189,713.8) - 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  - - (7.0) - (7,268.0) (104.0) - 1,381.7 (209,717.2) - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - 101.6 172.2 - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - 64,482.9 19,831.2 - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  - - - - - - - 5,565.0 - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох газрын 
тосны орлого  - - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  (4,517.0) - (2,351.0) - - (36,967.0) - 2,485,380.5 (90,658.0) - 

 Торгууль  (4,517.0) - (2,351.0) - - (36,967.0) - 2,485,380.5 (90,658.0) - 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  - (30,830.5) (69.0) (11,446.2) (862.0) 637.5 (183.0) 3,038,268.7 52,225.7 (22,682.0) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - (29,804.3) (69.0) (11,446.2) (24.0) 637.5 (183.0) 2,321,193.2 (3,132.6) (22,682.0) 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - - - 637.5 - - (640.0) (8,351.0) 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  - (595.2) (69.0) - (24.0) - (183.0) - (2,492.6) (14,331.0) 

 Бусад    - (29,209.1) - (11,446.2) - - - 2,321,193.2 - - 

 2.2 Төлбөр  - (1,026.2) - - (838.0) - - 715,457.5 43,255.3 - 

 Газрын төлбөр  - (144.2) - - (688.0) - - 83,657.5 645.5 - 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - (882.0) - - (150.0) - - - 1,416.5 - 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  - - - - - - - - 41,193.3 - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   - - - - - - - 631,800.0 - - 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

802 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-1 Д-2 Д-3 Д-4 Д-5 Д-6 Д-7 Д-8 Д-9 Д-10 

Агит хангай 
ХХК 

Агм майнинг 
ХХК 

Адамас 
майнинг ХХК 

Адамас 
маунтин ХХК 

Адил-Оч ХХК 
Адуун 

чулуун ХХК 
Азиа гоулд 

монголиа ХХК 

Айвенхоу 
майнз 

Монголия ХХК 

Алтайн 
хүдэр ХХК 

Алтан 
дорнод 

монгол ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - 1,618.0 8,103.0 - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - 1,550.0 2,436.8 - 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - 68.0 5,666.2 - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - 4,000.0 - 

 Торгууль  - - - - - - - - 4,000.0 - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - (1,118.0) - - (3,000.0) 12,915.4 - 1,536,042.6 172,393.2 - 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - (990.0) - - 31,125.0 - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

- - - - - (990.0) - - 31,125.0 - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - (1,118.0) - - (3,000.0) 13,905.4 - 1,536,042.6 141,268.2 - 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - 1,672,793.8 11,145.0 - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - 45,443.7 - - 

Аймаг, нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - (2,000.0) 1,849.9 - 10,789.0 53,086.4 - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - (1,118.0) - - (1,000.0) (1,500.0) - (718,070.9) 64,145.2 - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - 469,537.0 - - 

Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - 13,555.5 - 55,550.0 12,891.6 - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  (115,459.0) (303,799.5) (167,912.0) (312,347.2) (179,772.0) (46,514.8) (460,274.0) 8,566,698.9 (4,815.8) (306,022.0) 

 
 
 
 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

803 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-11 Д-12 Д-13 Д-14 Д-15 Д-16 Д-17 Д-18 Д-19 Д-20 

Амин цэцэг 
ХХК 

Андын-Илч 
ХХК 

Андын 
тэмүүлэл 

ХХК 

Анхай-
Интеннэшнл 

ХХК 
АУМ ХХК 

АФК ТАВТ 
ХХК 

Багануур ХХК Багатаян ХХК 
Баян-Айраг 

эксплорэйшн 
ХХК 

Баян-Эрч 
ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, хураамж, 
ногдол ашиг  (115,352.0) 241,418.4 123,718.9 72,484.0 (3,548,497.0) 34,046.6 (373,847.6) 56,308.3 (224,258.3) (62,443.7) 

1.1 Татвар, хураамж (115,352.0) 138,940.5 120,228.9 (11,944.0) (3,389,410.0) 52,906.6 (270,838.6) 55,708.3 (213,133.3) (25,856.0) 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  (3,378.0) 389.0 2,169.5 - (28,408.0) - - - (56,519.0) (12,355.2) 

 Гаалийн албан татвар  - - - (5,974.0) (474.0) 80.5 9,709.4 - - (8,555.0) 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  (5.0) 871.5 - (12,545.5) (995.0) (80.2) (159,401.0) 55,707.8 (28,260.0) (17,966.0) 

 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - - - - 

 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт төлбөр  (107,500.0) 137,916.0 19,873.7 - (604,370.0) (3,097.0) (77.0) - - (79,530.1) 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  - (236.0) 9,355.6 6,575.5 (24,311.0) (52.7) (53,145.0) - (141,978.0) 9,371.5 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - 85,614.2 - (2,637,477.0) - - - - - 

 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, задлах, 
хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, 
идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 

(4,469.0) - 3,215.9 - (93,375.0) 56,056.0 (67,925.0) 0.5 13,623.7 83,178.8 

 1.2 Төлбөр  - (1,399.0) - 18,147.0 (8,491.0) (13,142.0) - - - (53,964.0) 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  - (1,399.0) - - - - - - - (67.0) 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  - - - 18,147.0 (8,491.0) (13,142.0) - - - (53,897.0) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний урамшуулал  - - - - - - - - - - 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

804 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-11 Д-12 Д-13 Д-14 Д-15 Д-16 Д-17 Д-18 Д-19 Д-20 

Амин 
цэцэг 
ХХК 

Андын-Илч 
ХХК 

Андын 
тэмүүлэл 

ХХК 

Анхай-
Интеннэшнл 

ХХК 
АУМ ХХК АФК ТАВТ 

ХХК 
Багануур ХХК Багатаян ХХК 

Баян-Айраг 
эксплорэйшн 

ХХК 

Баян-Эрч 
ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн 
талбайн дэнчин  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төвлөрүүлсэн 
захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төлөөлөгчийн 
газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - 103,876.9 2,490.0 106,281.0 (46.0) (49.0) (187.0) 600.0 223.0 40,642.3 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  - 103,876.9 - 105,681.0 (46.0) (49.0) (187.0) - (35.0) 40,642.3 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - 600.0 - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  - - 2,490.0 - - - - - - - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж  - - - 600.0 - - - - 258.0 - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох газрын 
тосны орлого  

- - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  - - 1,000.0 (40,000.0) (150,550.0) (5,669.0) (102,822.0) - (11,348.0) (23,266.0) 

 Торгууль  - - 1,000.0 (40,000.0) (150,550.0) (5,669.0) (102,822.0) - (11,348.0) (23,266.0) 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  (672.0) (290.8) 8,514.0 32,852.6 (29,784.0) (7,505.0) 253,623.0 9.0 14,412.1 106,311.7 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (240.0) (440.8) 339.0 28,020.6 (830.0) (25.0) 48.0 - 11,327.5 6,435.6 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - (179.3) - - - - - - - - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  (240.0) - 339.0 (53.7) (830.0) (25.0) - - - 6,435.6 

 Бусад    - (261.5) - 28,074.3 - - 48.0 - 11,327.5 - 

 2.2 Төлбөр  (432.0) 150.0 8,175.0 4,832.0 (28,954.0) (7,480.0) 253,575.0 9.0 3,084.6 99,876.1 

 Газрын төлбөр  (432.0) - 1,000.0 4,832.0 (8,290.0) (318.0) 253,600.0 3.0 - - 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - 150.0 7,175.0 - (20,664.0) (7,162.0) (25.0) 6.0 3,084.6 (127.0) 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - (1,700.0) 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   - - - - - - - - - 101,703.1 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

805 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

 
Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-11 Д-12 Д-13 Д-14 Д-15 Д-16 Д-17 Д-18 Д-19 Д-20 

Амин цэцэг 
ХХК 

Андын-Илч 
ХХК 

Андын 
тэмүүлэл 

ХХК 

Анхай-
Интеннэшнл 

ХХК 
АУМ ХХК 

АФК ТАВТ 
ХХК Багануур ХХК Багатаян ХХК 

Баян-Айраг 
эксплорэйшн 

ХХК 

Баян-Эрч 
ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - - - 

 Торгууль  - - - - - - - - - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 36,633.0 6,500.0 11,400.0 (5,000.0) - (93,400.0) - 200,304.3 94,258.0 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 2,500.0 5,000.0 - (5,000.0) - - - 3,800.0 - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  - 2,500.0 5,000.0 - (5,000.0) - - - 3,800.0 - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - 34,133.0 1,500.0 11,400.0 - - (93,400.0) - 196,504.3 94,258.0 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - 11,400.0 - - (10,000.0) - - 56,500.0 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - (93,400.0) - - - 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - 1,500.0 - - - 10,000.0 - - 37,758.0 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 196,504.3 - 

Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - 34,133.0 - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  (116,024.0) 277,760.6 138,732.9 116,736.6 (3,583,281.0) 26,541.6 (213,624.6) 56,317.3 (9,541.9) 138,126.0 

 
 
 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

806 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-21 Д-22 Д-23 Д-24 Д-25 Д-26 Д-27 Д-28 Д-29 Д-30 

Бүүргэнт 
ХХК 

Болд төмөр 
ерөө гол ХХК 

Бороо гоулд 
ХХК 

Брэйв харт 
ресорсиз 

ХХК 

Буд-Инвест 
ХХК 

Булган 
гангат ХХК 

Бумбат ХХК 
Бумбат 

ресорсис 
ХХК 

Бэрх 
ресорсис 

ХХК 

Бэрх-Уул 
ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  (979.3) (35,620,690.1) (1,496,750.3) (96,825.0) (73,514.7) (42,358.0) (155,814.0) (183,379.0) (191,738.0) (37,208.5) 

1.1 Татвар, хураамж (1,988.0) (33,378,492.0) (1,701,379.1) (96,825.0) (33,643.7) (10,960.0) (83,257.0) (183,379.0) (191,738.0) (32,571.5) 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  - (6,132,767.1) - - (1,000.0) - - (1,225.0) (10.0) (360.1) 

 Гаалийн албан татвар  (2.0) (5,747,464.7) (346.4) - - 14,887.0 - - - - 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  - (12,119,675.9) (1,474,714.0) - (9,706.0) - (5,000.0) - - (32,680.0) 

 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - - - - 

 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  

- (8,818,693.4) (226,093.3) - (15,756.6) - - - - 1,257.1 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  766.1 (28,362.7) - (96,825.0) 32.5 4,003.9 (21,928.0) (182,154.0) (186,719.0) (725.7) 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  299.9 - - - - - - - - (62.8) 

 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл (3,052.0) (531,528.2) (225.4) - (7,213.6) (29,850.9) (56,329.0) - (5,009.0) - 

 1.2 Төлбөр  - (923,450.6) 6,455.0 - - - (26,699.0) - - - 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр  

- - - - - - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  - (923,450.6) 6,455.0 - - - (26,699.0) - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  - - - - - - - - - - 
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807 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-21 Д-22 Д-23 Д-24 Д-25 Д-26 Д-27 Д-28 Д-29 Д-30 

Бүүргэнт 
ХХК 

Болд төмөр ерөө 
гол ХХК 

Бороо гоулд 
ХХК 

Брэйв харт 
ресорсиз 

ХХК 

Буд-Инвест 
ХХК 

Булган 
гангат ХХК Бумбат ХХК 

Бумбат 
ресорсис 

ХХК 

Бэрх 
ресорсис 

ХХК 

Бэрх-Уул 
ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  1,198.7 (1,318,747.5) 280,190.8 - (14.0) - - - - - 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  (8.0) (1,318,975.5) 254,796.7 - (14.0) - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

- 136.9 9,758.0 - - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  1,206.7 - 15,175.3 - - - - - - - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  

- 91.1 460.8 - - - - - - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого  

- - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  (190.0) - (82,017.0) - (39,857.0) (31,398.0) (45,858.0) - - (4,637.0) 

 Торгууль  (190.0) - (82,017.0) - (39,857.0) (31,398.0) (45,858.0) - - (4,637.0) 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  7,869.5 (69,417.8) 2,183,890.5 - 839.0 2,960.0 (84,884.0) - - 2,238.1 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  3,918.5 (12,317.6) 2,166,271.8 - (1,670.0) - (39,025.0) - - - 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - (1,726.9) - - - - (18,522.0) - - - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  - (10,720.5) (35.3) - 330.0 - - - - - 

 Бусад    3,918.5 129.8 2,166,307.0 - (2,000.0) - (20,503.0) - - - 

 2.2 Төлбөр  3,951.0 (57,100.2) 17,618.8 - 2,024.0 2,960.0 (45,859.0) - - 2,238.1 

 Газрын төлбөр  451.0 (16,854.8) 17,618.8 - 3,024.0 2,960.0 - - - 544.3 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - (1,198.8) - - (1,000.0) - (1,784.0) - - 1,693.8 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  

3,500.0 (39,958.0) - - - - (44,075.0) - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   - 911.4 - - - - - - - - 

 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

808 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-21 Д-22 Д-23 Д-24 Д-25 Д-26 Д-27 Д-28 Д-29 Д-30 

Бүүргэнт 
ХХК 

Болд төмөр ерөө 
гол ХХК 

Бороо гоулд 
ХХК 

Брэйв харт 
ресорсиз 

ХХК 

Буд-Инвест 
ХХК 

Булган 
гангат ХХК 

Бумбат ХХК 
Бумбат 

ресорсис 
ХХК 

Бэрх 
ресорсис 

ХХК 

Бэрх-Уул 
ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - - 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

- - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - - - - 485.0 - - - - - 

 Торгууль  - - - - 485.0 - - - - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  3,100.0 420.6 1,223,666.3 (1,700.0) (619.0) 5,213.0 - 1,700.0 - 9,100.0 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  2,500.0 - (44,700.0) (1,700.0) - - - - - 9,100.0 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  2,500.0 - (44,700.0) (1,700.0) - - - - - 9,100.0 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  600.0 420.6 1,268,366.3 - (619.0) 5,213.0 - 1,700.0 - - 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - 45,500.6 - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - 8,426.4 - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - 101.0 349,008.8 - - - - 1,700.0 - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  600.0 314.6 751,161.3 - (619.0) 5,213.0 - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - 6,522.2 - - - - - - - 

Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - 5.0 100,774.2 - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - 6,973.0 - - - - - - - 

 Нийт дүн  9,990.2 (35,689,687.3) 1,910,806.6 (98,525.0) (73,294.7) (34,185.0) (240,698.0) (181,679.0) (191,738.0) (25,870.4) 
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Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-31 Д-32 Д-33 Д-34 Д-35 Д-36 Д-37 Д-38 Д-39 Д-40 

Бэрэн групп 
ХХК 

Бэрэн 
майнинг 

ХХК 

Вестерн 
Простектор 
Монголиа 

ХХК 

Гаррисон-
Азия ХХК 

Гацуурт 
ХХК Геосан ХХК Гео-Эрэл 

ХХК 
Гүн билэг 
трейд ХХК 

Гоби Коул 
энд Энержи 

ХХК 

Гоби 
Энержи 

партнерс 
ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

(151,920.0) (62,518.0) (62,898.2) (38,633.9) 189,898.2 (345,833.0) (82,678.0) (32,336.1) (15,384.2) (5,285.4) 

1.1 Татвар, хураамж (132,325.0) (62,518.0) (65,265.2) (35,548.9) 190,355.1 (345,833.0) (82,568.0) (21,359.1) (15,341.2) (5,779.4) 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  - (20.0) - - (300.0) (4,366.0) (500.0) - (7,500.0) - 

 Гаалийн албан татвар  (16,195.0) - - 30,118.4 426,700.6 - - - - - 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  (34,010.0) - - (26,396.0) (46,796.2) (247,673.0) (364.0) - - - 

 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - (22,146.0) - - - - - 

 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  (22,500.0) - - - (4,423.2) - (5,437.0) - - - 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

(45,817.0) (22,268.0) (13,923.2) (23,622.0) (16,736.0) (8,325.0) (46,415.0) (27,537.0) (7,841.2) - 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - - 26,191.7 - - (24,482.0) - - - 

 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас 
гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл (13,803.0) (40,230.0) (51,342.0) (41,841.0) (145,944.1) (85,469.0) (5,370.0) 6,177.9 - (5,779.4) 

 1.2 Төлбөр  - - 2,592.0 (3,071.0) (624.0) - - (9,550.0) (16.0) - 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр  

- - - - - - - (9,550.0) - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  - - 2,592.0 (3,071.0) (624.0) - - - (16.0) - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 
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Үзүүлэлт 

Д-31 Д-32 Д-33 Д-34 Д-35 Д-36 Д-37 Д-38 Д-39 Д-40 

Бэрэн 
групп ХХК 

Бэрэн 
майнинг 

ХХК 

Вестерн 
Простектор 
Монголиа 

ХХК 

Гаррисон-
Азия ХХК 

Гацуурт 
ХХК Геосан ХХК Гео-Эрэл 

ХХК 
Гүн билэг 
трейд ХХК 

Гоби Коул 
энд Энержи 

ХХК 

Гоби 
Энержи 

партнерс 
ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  (18,411.0) - (217.0) (14.0) 9,288.1 - - - (21.0) 494.0 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  (18,411.0) - - (14.0) (3,491.0) - - - (21.0) - 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  - - (217.0) - 3,841.3 - - - - 99.2 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - - 7,777.3 - - - - 394.8 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  - - - - 1,160.5 - - - - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого  - - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 
 1.6 Бусад  (1,184.0) - (8.0) - (9,121.0) - (110.0) (1,427.0) (6.0) - 
 Торгууль  (1,184.0) - (8.0) - (9,121.0) - (110.0) (1,427.0) (6.0) - 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  (3,430.0) (30,397.0) - 4,022.0 (28,120.8) (44,209.3) (127.0) 5,099.3 4,220.3 138,357.0 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (3,430.0) (21,938.0) - 146.0 (31,456.3) (44,209.3) (127.0) 5,099.3 - - 
 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  (845.0) (8,587.0) - 360.0 (31,456.3) (3,996.5) - - - - 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  (2,585.0) (1,286.0) - (214.0) - (364.0) (127.0) - - - 
 Бусад    - (12,065.0) - - - (39,848.8) - 5,099.3 - - 

 2.2 Төлбөр  - (8,459.0) - 3,876.0 3,335.5 - - - 4,220.3 138,357.0 
 Газрын төлбөр  - (1,720.0) - 1,980.0 25,444.8 - - - 4,120.3 - 
 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - (6,739.0) - 600.0 8,873.7 - - - 100.0 - 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  - - - - (30,983.0) - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   - - - 1,296.0 - - - - - - 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 
Үзүүлэлт Д-31 Д-32 Д-33 Д-34 Д-35 Д-36 Д-37 Д-38 Д-39 Д-40 
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Бэрэн групп 
ХХК 

Бэрэн 
майнинг 

ХХК 

Вестерн 
Простектор 
Монголиа 

ХХК 

Гаррисон-
Азия ХХК 

Гацуурт 
ХХК Геосан ХХК 

Гео-Эрэл 
ХХК 

Гүн билэг 
трейд ХХК 

Гоби Коул 
энд Энержи 

ХХК 

Гоби 
Энержи 

партнерс 
ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  - - - - - - - - - 138,357.0 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - - 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  - - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - - - 
 Торгууль  - - - - - - - - - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  (4,769.0) (4,500.0) 200.0 11,336.0 62,550.0 - - 17,960.0 244,057.3 5,749.9 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  (4,769.0) - - - - - - 500.0 - - 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  (4,769.0) - - - - - - 500.0 - - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - (4,500.0) 200.0 11,336.0 62,550.0 - - 17,460.0 244,057.3 5,749.9 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - 200.0 - 32,000.0 - - - - 5,473.9 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - 25,450.0 - - - 194,002.0 - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - (4,500.0) - 11,336.0 5,100.0 - - 17,460.0 50,055.3 276.0 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 
Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  (160,119.0) (97,415.0) (62,698.2) (23,275.9) 224,327.4 (390,042.3) (82,805.0) (9,276.8) 232,893.4 138,821.5 
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Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-41 Д-42 Д-43 Д-44 Д-45 Д-46 Д-47 Д-48 Д-49 Д-50 
Говиекс 

монголиа 
ХХК 

Говьгео 
ХХК 

Голден крос 
ХХК 

Голдан 
погади ХХК 

Гурван 
төхөм ХХК 

Дацан 
трейдт ХХК 

Ди Кю И 
интернейшнл 

ХХК 

Дон Шен 
Газрын Тос 

ХХК 
Дун юан ХХК Дун-

Эрдэнэ ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  (511,802.0) 263,912.1 (151,664.0) (73,234.0) (43,826.8) (44,987.9) (57,810.0) (2,401,729.3) 243,991.1 (7,478.5) 

1.1 Татвар, хураамж (506,576.0) 255,298.0 (151,664.0) (53,270.0) (15,804.7) (47,487.9) (55,178.0) (210,914.6) 181,871.1 (52.5) 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  (106,173.0) (17,896.0) - - (3,350.4) (37,339.0) (23.0) (1,072.7) 4,877.0 - 

 Гаалийн албан татвар  - 4,338.5 - - - - - (45,816.0) 103,712.1 - 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  (223,300.0) 9,110.9 - - - - - (97,091.0) 39,103.0 - 

 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - (152,896.0) - - 

 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - (2,601.0) - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

(39,794.0) (2,802.1) (134,954.0) (22,452.0) 3,077.4 (10,148.9) - - 21,138.0 (52.5) 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - - - - - - - - - 

 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

(137,309.0) 262,546.7 (16,710.0) (30,818.0) (15,531.7) - (55,155.0) 88,562.1 13,041.0 - 

 1.2 Төлбөр  (5,226.0) - - (19,964.0) - - (2,632.0) 205,085.4 61,904.0 - 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төбөр  

- - - (5,766.0) - - (2,632.0) - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр  

(5,226.0) - - (14,198.0) - - - 205,085.4 61,904.0 - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

813 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-41 Д-42 Д-43 Д-44 Д-45 Д-46 Д-47 Д-48 Д-49 Д-50 
Говиекс 

монголиа 
ХХК 

Говьгео 
ХХК 

Голден крос 
ХХК 

Голдан 
погади ХХК 

Гурван 
төхөм ХХК 

Дацан 
трейдт ХХК 

Ди Кю И 
интернейшнл 

ХХК 

Дон Шен 
Газрын Тос 

ХХК 
Дун юан ХХК Дун-

Эрдэнэ ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  - 8,614.1 - - 543.1 2,500.0 - 232,464.5 216.0 - 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  - - - - - - - 232,464.5 216.0 - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

- 8,614.1 - - 543.1 2,500.0 - - - - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  - - - - - - - - - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - (2,612,153.6) - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого  - - - - - - - (2,612,153.6) - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  - - - - (28,565.2) - - (16,211.0) - (7,426.0) 

 Торгууль  - - - - (28,565.2) - - (16,211.0) - (7,426.0) 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  (932.3) (31,099.7) (7,867.4) (19,375.0) (2,898.0) 9,640.3 (35,730.6) 504.1 3,224.0 2,990.0 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (932.3) (39,015.7) (7,867.4) (115.0) (11,178.3) (2.4) (35,730.6) (175.1) 851.0 2,990.0 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - 406.5 - - - (2.4) - - 197.0 - 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

(932.3) - - (115.0) (168.3) - (103.4) (175.1) 654.0 44.0 

 Бусад    - (39,422.2) (7,867.4) - (11,010.0) - (35,627.2) - - 2,946.0 

 2.2 Төлбөр  - 2,916.0 - (19,260.0) 8,280.3 9,642.7 - 446.2 2,373.0 - 

 Газрын төлбөр  - - - (19,260.0) 8,280.3 4,520.9 - - 848.0 - 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - 2,916.0 - - - 5,121.8 - 446.2 1,030.0 - 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

- - - - - - - - 495.0 - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр   

- - - - - - - - - - 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

814 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-41 Д-42 Д-43 Д-44 Д-45 Д-46 Д-47 Д-48 Д-49 Д-50 

Говиекс 
монголиа 

ХХК 

Говьгео 
ХХК 

Голден крос 
ХХК 

Голдан 
погади ХХК 

Гурван 
төхөм ХХК 

Дацан 
трейдт ХХК 

Ди Кю И 
интернейшнл 

ХХК 

Дон Шен 
Газрын Тос 

ХХК 
Дун юан ХХК Дун-

Эрдэнэ ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  

- - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - 5,000.0 - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - 5,000.0 - - - - - - - - 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - - - - - - - 233.0 - - 

 Торгууль  - - - - - - - 233.0 - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 47,076.0 (1,800.0) (2,000.0) 2,650.0 14,465.7 - 117,205.5 20,273.0 (1,300.0) 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 1,076.0 (900.0) - 2,650.0 1,455.0 - 72,903.5 2,250.0 - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

- 1,076.0 (900.0) - 2,650.0 1,455.0 - 72,903.5 2,250.0 - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  - 46,000.0 (900.0) (2,000.0) - 13,010.7 - 44,302.0 18,023.0 (1,300.0) 

Яам, агентлагт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - 5,000.0 - 1,500.0 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

- - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - 23,000.0 - - - 9,000.0 - 37,560.0 - 500.0 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - 5,000.0 (900.0) (2,000.0) - 29,060.7 - 500.0 18,023.0 (3,600.0) 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

- - - - - (27,200.0) - - - - 

Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - 18,000.0 - - - 2,150.0 - 1,242.0 - 300.0 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  (512,734.3) 279,888.7 (161,331.4) (94,609.0) (44,074.8) (20,881.9) (93,540.6) (2,284,019.7) 267,488.1 (5,788.5) 
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815 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-51 Д-52 Д-53 Д-54 Д-55 Д-56 Д-57 Д-58 Д-59 Д-60 

Өрмөн-Уул 
ХХК 

Жамп-Алт 
ХХК 

Тэн хун ХХК Жи Кэй Эм 
Кэй ХХК 

Жи энд Юу 
Голд ХХК 

Жотойн 
баяжууна 

ХХК 

Заамарын 
Их Алт 

Зараяа 
холдингс ХХК 

ЗБАА ХХК Зүрийн 
булан ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

(44,734.9) (83,154.6) (211,132.0) 1,549,977.9 (26,486.7) 16,735.4 (71,619.5) 841,362.3 (114,766.0) 10,393.4 

1.1 Татвар, хураамж (37,438.9) (87,394.1) (74,194.0) 1,514,677.9 (26,470.7) 19,576.9 (63,505.5) 822,030.7 (114,766.0) 2,787.5 

 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  (18,812.8) 10,000.0 - 43,977.9 - 375.6 - - (6,010.0) - 

 Гаалийн албан татвар  (3,122.0) - - 26,800.0 (761.0) - - - - - 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  (6,556.0) 16,598.1 - - (1,598.0) - - 1,234.0 - - 

 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - - - - 

 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  

- (51,368.2) - 256,300.0 (2,000.0) - - - - - 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  - (13,040.5) - 15,800.0 1,686.3 (2,996.7) (18,027.5) 791,326.0 (108,756.0) 2,787.5 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  48,498.7 - - 1,147,600.0 2,000.0 23,992.0 - - - - 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл (57,446.8) (49,583.5) (74,194.0) 24,200.0 (25,798.0) (1,794.0) (45,478.0) 29,470.7 - - 

 1.2 Төлбөр  - 4,239.5 (128,991.0) 31,900.0 - - - 432.0 - (1,155.4) 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төбөр  

- - - - - - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр  

- 4,239.5 (128,991.0) 31,900.0 - - - 432.0 - (1,155.4) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

816 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-51 Д-52 Д-53 Д-54 Д-55 Д-56 Д-57 Д-58 Д-59 Д-60 

Өрмөн-
Уул ХХК 

Жамп-Алт 
ХХК Тэн хун ХХК Жи Кэй Эм 

Кэй ХХК 
Жи энд Юу 
Голд ХХК 

Жотойн 
баяжууна 

ХХК 

Заамарын 
Их Алт 

Зараяа 
холдингс ХХК ЗБАА ХХК Зүрийн 

булан ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  (14.0) - - 3,400.0 (16.0) 191.5 7,400.0 18,899.6 - 7,711.3 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  (14.0) - - 2,600.0 (16.0) - - - - - 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  - - - 250.0 - - 7,400.0 12.5 - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - 200.0 - 191.5 - 18,887.1 - 2,029.8 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  - - - 350.0 - - - - - 5,681.5 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого  - - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 
 1.6 Бусад  (7,282.0) - (7,947.0) - - (3,033.0) (15,514.0) - - 1,050.0 
 Торгууль  (7,282.0) - (7,947.0) - - (3,033.0) (15,514.0) - - 1,050.0 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  - (41,308.2) (12,239.0) 51,219.0 (4,685.8) 2,296.0 4,576.6 1,120.0 - 84,734.7 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - (48,213.5) (4,691.0) 369.0 0.4 - 49.0 870.0 - 3,651.4 
 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - (4,209.0) - (50.0) - - - - - 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  - - (482.0) 369.0 50.4 - 49.0 870.0 - (136.0) 

 Бусад    - (48,213.5) - - - - - - - 3,787.4 

 2.2 Төлбөр  - 6,905.3 (7,548.0) 50,600.0 (4,686.2) 2,296.0 4,527.6 250.0 - 80,483.3 
 Газрын төлбөр  - 3,957.0 - 3,300.0 - 2,296.0 4,527.4 - - 16,460.8 
 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - 2,909.3 (7,548.0) 24,400.0 (3,000.2) - 0.2 250.0 - 23,022.5 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр  - 39.0 - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   - - - 22,900.0 - - - - - 41,000.0 
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817 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-51 Д-52 Д-53 Д-54 Д-55 Д-56 Д-57 Д-58 Д-59 Д-60 

Өрмөн-Уул 
ХХК 

Жамп-Алт 
ХХК 

Тэн хун ХХК Жи Кэй Эм 
Кэй ХХК 

Жи энд Юу 
Голд ХХК 

Жотойн 
баяжууна 

ХХК 

Заамарын 
Их Алт 

Зараяа 
холдингс ХХК 

ЗБАА ХХК Зүрийн 
булан ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  - - - - (1,686.0) - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - - 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 2.5 Бусад  - - - 250.0 - - - - - 600.0 
 Торгууль  - - - 250.0 - - - - - 600.0 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  25,000.0 18,658.9 (9,300.0) 45,000.0 2,617.6 (2,000.0) 8,346.0 10,685.0 - - 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - 40,000.0 - - (1,254.0) 2,585.0 - - 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  - - - 40,000.0 - - (1,254.0) 2,585.0 - - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  25,000.0 18,658.9 (9,300.0) 5,000.0 2,617.6 (2,000.0) 9,600.0 8,100.0 - - 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - 9,600.0 100.0 - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  25,000.0 60,658.9 (9,300.0) 5,000.0 (32.4) (2,000.0) (5,000.0) 8,000.0 - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - (42,000.0) - - - - - - - - 
Бусад 

байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - 2,650.0 - 5,000.0 - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  (19,734.9) (105,803.9) (232,671.0) 1,646,196.9 (28,554.9) 17,031.4 (58,696.9) 853,167.3 (114,766.0) 95,128.1 
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818 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-61 Д-62 Д-63 Д-64 Д-65 Д-66 Д-67 Д-68 Д-69 Д-70 

Зон хэн юу 
тиан ХХК 

И Эй Эм 
хөх Адар 

ХХК 

Илтгоулд 
ХХК 

Их монгол 
майнинг ХХК 

Их 
тохойрол 

ХХК 

Үүртгоулд 
ХХК 

Капкорп ХХК Кевин-Инвест 
ХХК 

Кожеговь ХХК Коммод 
ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  

194,181.0 (82,897.0) (15,109.4) (145,660.8) 526,494.0 (45,746.3) (110,334.0) (106,397.0) (1,309,293.0) 63,926.2 

1.1 Татвар, хураамж 226,938.3 (82,897.0) (5,572.4) (159,047.8) 532,753.0 (30,036.3) (7,658.2) (81,700.0) (1,260,639.0) 61,762.2 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  185,009.1 (4,482.0) (166.0) (3,300.0) - (8,186.0) (7,336.8) (63,846.0) - - 
 Гаалийн албан татвар  13,953.2 - - - 119,200.0 (35.6) - - - 13,956.6 
 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  29,301.6 - - - 375,400.0 3,402.4 - - - 47,805.9 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  - - - - - (9,398.0) - - - - 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  - (72,749.0) (5,399.4) (152,370.6) 693.0 (14,227.5) - - (761,513.0) (141,883.0) 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - (7.0) - - 2,117.1 - - - - 
 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - 141,882.7 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - (13.0) - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл (1,325.6) (5,666.0) - (3,377.2) 37,460.0 (3,708.7) (321.4) (17,854.0) (499,113.0) - 

 1.2 Төлбөр  (48,538.4) - - (663.0) (175.0) - (104,240.0) (24,697.0) (30,089.0) - 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төбөр  - - - - (175.0) - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр  (32,605.0) - - (663.0) - - - (24,697.0) (30,089.0) - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  - - - - - - - - - - 
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819 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-61 Д-62 Д-63 Д-64 Д-65 Д-66 Д-67 Д-68 Д-69 Д-70 

Зон хэн юу 
тиан ХХК 

И Эй Эм 
хөх Адар 

ХХК 

Илтгоулд 
ХХК 

Их монгол 
майнинг ХХК 

Их 
тохойрол 

ХХК 

Үүртгоулд 
ХХК Капкорп ХХК Кевин-Инвест 

ХХК Кожеговь ХХК Коммод 
ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  (15,933.4) - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  - - - - - - (104,240.0) - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  15,781.1 - - 14,050.0 - (22.0) 1,691.6 - (17,485.0) 2,685.0 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  5,032.7 - - - - (22.0) 77.0 - - 160.0 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  278.6 - - - - - 7.0 - - 25.0 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  61.0 - - 14,050.0 - - 1,607.6 - (17,485.0) 2,500.0 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  10,408.8 - - - - - - - - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого  - - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 
 1.6 Бусад  - - (9,537.0) - (6,084.0) (15,688.0) (127.4) - (1,080.0) (521.0) 
 Торгууль  - - (9,537.0) - (6,084.0) (15,688.0) (127.4) - (1,080.0) (521.0) 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  132,968.6 (2,093.2) 23.8 (36,253.6) 33,073.0 7,856.8 53,821.1 (18,028.8) (2,387.0) 5,889.0 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  - (2,093.2) (1,010.0) (38,573.6) 5,507.0 (112.0) - (11,508.8) (2,387.0) 1,934.5 
 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - (360.0) (200.0) - - - (6,508.2) - - 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  - - (650.0) - 5,507.0 (112.0) - (587.4) (2,387.0) - 

 Бусад    - (2,093.2) - (38,373.6) - - - (4,413.2) - 1,934.5 
 2.2 Төлбөр  132,968.6 - 1,033.8 2,320.0 27,566.0 7,968.8 53,821.1 (6,520.0) - 3,824.5 
 Газрын төлбөр  - - 1,024.0 2,320.0 27,566.0 8,969.0 - (1,120.0) - 3,267.5 
 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - - 9.8 - - (1,000.2) - (4,586.7) - 257.0 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  - - - - - - - (813.3) - 300.0 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   78,532.2 - - - - - - - - - 
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ХХК Кожеговь ХХК Коммод 
ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  54,436.4 - - - - - 53,821.1 - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - 130.0 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - 120.0 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - 10.0 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - - - 
 Торгууль  - - - - - - - - - - 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - 69,700.0 18,348.0 - 200.0 2,000.0 - - 300.0 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - 5,500.0 2,620.0 - - - - - 300.0 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  - - 5,500.0 2,620.0 - - - - - 300.0 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  - - 64,200.0 15,728.0 - 200.0 2,000.0 - - - 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - 45,000.0 (200.0) - 200.0 - - - - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - 5,000.0 - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - 42,500.0 15,480.0 - - - - - - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - (28,300.0) 448.0 - - 2,000.0 - - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  327,149.6 (84,990.2) 54,614.4 (163,566.4) 559,567.0 (37,689.5) (54,512.9) (124,425.8) (1,311,680.0) 70,115.2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

821 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 
Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-71 Д-72 Д-73 Д-74 Д-75 Д-76 Д-77 Д-78 Д-79 Д-80 

Кью Жи Экс 
монгол ХХК 

Лон шэнда 
ХХК МГМК ХХК МЕС ХХК Могойн гол 

ХХК 

Могол 
интернэшнл 

ХХК 

Мон-Ажнай 
ХХК 

Мон полимет 
ХХК 

Монгол руд 
пром ХХК 

Монгол-Алт 
Мак ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  (189,796.0) (142,939.0) 165,135.3 (182,819.0) (146,713.0) (424,418.0) (5,840.9) (1,447,248.0) (107,843.0) (189,185.7) 

1.1 Татвар, хураамж (189,796.0) (142,939.0) 165,135.3 (182,806.0) (114,694.0) (424,418.0) (5,408.9) (1,269,857.0) (107,386.0) (727,097.0) 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  (13,883.0) - 20,551.2 (29,512.0) (1,000.0) - - (145,337.0) (9,138.0) (776,357.8) 

 Гаалийн албан татвар  - - 19,999.9 (52.0) - - - (12,048.0) - 25,631.0 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  (9,091.0) - - (49,453.0) (58,304.0) - (5,999.8) (29,501.0) - (39,100.6) 

 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - - - (26,672.0) 

 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  

- - - - (22,802.0) - 10,000.0 (164,362.0) (65,260.0) - 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

(66,757.0) (128,939.0) 104,890.0 - (632.0) (394,914.0) 0.3 (36,471.0) (14,529.0) 89,512.5 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - 64.0 - - - - (704,913.0) - - 

 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

(100,065.0) (14,000.0) 19,630.2 (103,789.0) (31,956.0) (29,504.0) (9,409.4) (177,225.0) (18,459.0) (110.1) 

 1.2 Төлбөр  - - - - (26,789.0) - - (15,293.0) (457.0) 1,814.0 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр  - - - - (25,210.0) - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  - - - - (1,579.0) - - (15,293.0) (457.0) 1,814.0 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  

- - - - - - - - - - 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

822 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-71 Д-72 Д-73 Д-74 Д-75 Д-76 Д-77 Д-78 Д-79 Д-80 
Кью Жи 

Экс монгол 
ХХК 

Лон шэнда 
ХХК МГМК ХХК МЕС ХХК 

Могойн гол 
ХХК 

Могол 
интернэшнл 

ХХК 

Мон-Ажнай 
ХХК 

Мон полимет 
ХХК 

Монгол руд 
пром ХХК 

Монгол-Алт 
Мак ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - (7.0) (4,930.0) - - (67.0) - (367,822.9) 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  - - - (7.0) (4,930.0) - - (67.0) - (368,131.9) 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  - - - - - - - - - 309.0 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого  - - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 
 1.6 Бусад  - - - (6.0) (300.0) - (432.0) (162,031.0) - 903,920.2 
 Торгууль  - - - (6.0) (300.0) - (432.0) (162,031.0) - 903,920.2 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  (37,607.4) - 9,746.9 (2,863.0) (7,687.0) (6,387.0) 2,530.5 (122,384.0) (159.0) 829,578.8 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (37,607.4) - 9,733.9 (2,863.0) (7,687.0) (6,387.0) 180.0 (3,327.0) (153.0) 811,279.9 
 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - (1,500.0) (7,000.0) - 180.0 (606.0) - 3,145.8 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  (207.4) - 92.4 (1,363.0) (687.0) (6,387.0) - (2,721.0) (153.0) - 

 Бусад    (37,400.0) - 9,641.5 - - - - - - 808,134.1 
 2.2 Төлбөр  - - 12.0 - - - 2,350.5 (119,057.0) (6.0) 18,298.9 
 Газрын төлбөр  - - 1.0 - - - 2,350.0 (7,334.0) (6.0) 18,164.7 
 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - - 11.0 - - - - (111,723.0) - 134.2 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр  - - - - - - 0.5 - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   - - - - - - - - - - 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

823 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-71 Д-72 Д-73 Д-74 Д-75 Д-76 Д-77 Д-78 Д-79 Д-80 

Кью Жи Экс 
монгол ХХК 

Лон шэнда 
ХХК МГМК ХХК МЕС ХХК Могойн гол 

ХХК 

Могол 
интернэшнл 

ХХК 

Мон-Ажнай 
ХХК 

Мон полимет 
ХХК 

Монгол руд 
пром ХХК 

Монгол-Алт 
Мак ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  

- - 1.0 - - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - 1.0 - - - - - - - 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - - - 
 Торгууль  - - - - - - - - - - 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - 6.0 - (1,778.0) - 500.0 (36,000.0) (500.0) 1,155,981.8 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - 4.0 - - - - - (500.0) 280.0 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  - - 4.0 - - - - - (500.0) 280.0 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  - - 2.0 - (1,778.0) - 500.0 (36,000.0) - 1,155,701.8 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - 29,966.8 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - 605,868.3 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - (623.0) - - - - - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - 2.0 - (1,155.0) - - (30,000.0) - 28,000.0 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - (6,000.0) - 491,866.7 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - 500.0 - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  (227,403.4) (142,939.0) 174,888.2 (185,682.0) (156,178.0) (430,805.0) (2,810.4) (1,605,632.0) (108,502.0) 1,796,374.9 

 
 
 
 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

824 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-81 Д-82 Д-83 Д-84 Д-85 Д-86 Д-87 Д-88 Д-89 Д-90 
Монгол 
балгор 
гео ХК 

Монгол 
газар ХХК 

Монгол 
цамхаг ХХК 

Монгол чех 
металл ХХК 

Монгол-Алт 
ХХК 

Монголиа 
девелопмент 
ресорсис ХХК 

Монголросцветме
нт ХХК 

Мондулаан 
трейд ХХК 

Монрос пром 
Уголь ХХК 

МОЭНКО ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  63,262.9 (167,101.0) (104,997.0) (74,449.0) (126,131.0) (132,084.0) (1,248,770.9) (127,243.9) (187,364.0) (2,997,269.0) 

1.1 Татвар, хураамж 62,279.9 (166,777.0) (104,997.0) (73,807.0) (124,868.0) (117,297.0) (1,199,645.1) (60,851.5) (141,732.0) (1,673,811.0) 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  - - - - - (60,937.0) - (2,082.3) (123,373.0) (592,394.0) 

 Гаалийн албан татвар  - - - (42.0) - - 7,150.1 - - - 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  - - - (88.0) (16,066.0) (130.0) 25,761.8 (61,598.0) - (93,449.0) 

 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - - - - 

 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  

- - - (64,500.0) - - 93,828.3 - (3,780.0) (2,560.0) 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

2,792.0 (11,269.0) (104,997.0) (7,207.0) (90,400.0) - 21,595.7 2,828.8 (12,752.0) (494,044.0) 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - - - - - (276,861.2) - - - 

 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, 
хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй 
холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

59,487.9 (155,508.0) - (1,970.0) (18,402.0) (56,230.0) (1,071,119.8) - (1,827.0) (491,364.0) 

 1.2 Төлбөр  - - - - - (14,787.0) 19,161.0 - (45,308.0) (731,651.0) 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр  - - - - - (3,710.0) - - (45,308.0) - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  - - - - - (11,077.0) 19,161.0 - - (731,651.0) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  

- - - - - - - - - - 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

825 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-81 Д-82 Д-83 Д-84 Д-85 Д-86 Д-87 Д-88 Д-89 Д-90 
Монгол 
балгор 
гео ХК 

Монгол 
газар ХХК 

Монгол 
цамхаг ХХК 

Монгол чех 
металл ХХК 

Монгол-Алт 
ХХК 

Монголиа 
девелопмент 
ресорсис ХХК 

Монголросцв
етмент ХХК 

Мондулаан 
трейд ХХК 

Монрос 
пром Уголь 

ХХК 

МОЭНКО 
ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  - - - 358.0 - - (59,380.8) 14,689.6 - - 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  - - - 358.0 - - (60,370.8) - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

- - - - - - - 456.0 - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

- - - - - - - 14,233.6 - - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  - - - - - - 990.0 - - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого  - - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  983.0 (324.0) - (1,000.0) (1,263.0) - (8,906.0) (81,082.0) (324.0) (591,807.0) 

 Торгууль  983.0 (324.0) - (1,000.0) (1,263.0) - (8,906.0) (81,082.0) (324.0) (591,807.0) 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  23,020.0 (4,164.0) - 82,754.0 (4,541.0) (135.3) 1,116,895.0 (104,395.0) - (578,770.0) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  23,020.0 (4,164.0) - 54.0 (3,712.0) (135.3) 1,016,153.6 (112,592.9) - (24,684.0) 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - 54.0 (3,205.0) - 354.4 (1,113.0) - (22,446.0) 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  - (4,164.0) - - (507.0) (135.3) 1,378.2 (3,722.0) - (2,238.0) 

 Бусад    23,020.0 - - - - - 1,014,421.0 (107,757.9) - - 

 2.2 Төлбөр  - - - 82,700.0 (829.0) - 100,741.4 8,197.9 - (554,086.0) 

 Газрын төлбөр  - - - 3,700.0 (829.0) - 15,353.1 5,598.4 - - 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - - - - - - 85,388.3 799.5 - (3,204.0) 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 
 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  - - - - - - - 1,800.0 - (550,882.0) 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   - - - - - - - - - - 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

826 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

 
Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-81 Д-82 Д-83 Д-84 Д-85 Д-86 Д-87 Д-88 Д-89 Д-90 

Монгол 
балгор 
гео ХК 

Монгол 
газар ХХК 

Монгол 
цамхаг ХХК 

Монгол чех 
металл ХХК 

Монгол-Алт 
ХХК 

Монголиа 
девелопмент 
ресорсис ХХК 

Монголросцв
етмент ХХК 

Мондулаан 
трейд ХХК 

Монрос пром 
Уголь ХХК 

МОЭНКО 
ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  

- - - 79,000.0 - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - - 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  - - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - - - - - - - - - - 

 Торгууль  - - - - - - - - - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - - - (10,500.0) - - 39,323.6 (21,215.0) (1,300.0) (91,750.0) 

 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - 150.0 (300.0) (91,750.0) 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

- - - - - - - 150.0 (300.0) (91,750.0) 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - - (10,500.0) - - 39,323.6 (21,365.0) (1,000.0) - 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - 2,355.0 - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - 20,000.0 - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - (8,000.0) - - 12,270.0 (24,515.0) (1,000.0) - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - (2,500.0) - - 911.8 (850.0) - - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - 3,786.8 4,000.0 - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  86,282.9 (171,265.0) (104,997.0) (2,195.0) (130,672.0) (132,219.3) (92,552.3) (252,853.9) (188,664.0) (3,667,789.
0) 

 
 
 
 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

827 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-91 Д-92 Д-93 Д-94 Д-95 Д-96 Д-97 Д-98 Д-99 Д-100 

Ноён гари 
ХХК 

Нордвинд 
ХХК 

Нуклер 
Энержи ХХК 

Одод ХХК Ододгоулд ХХК Олон Овоот 
гоулд ХХК 

ОНТРЭ ХХК Очир төв ХХК Петро матад 
ХХК 

Петрочайна 
дачин тамсаг 

ХХК 
 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 

хураамж, ногдол ашиг  (24,518.9) (77,135.8) (259,406.0) (212,835.0) (1,321,396.0) (4,319,877.0) (1,482,554.0) 572,128.7 29,990.9 (1,498,526.0) 

1.1 Татвар, хураамж (7,686.9) (84,318.2) (255,780.0) (212,057.0) (1,316,967.0) (4,006,099.0) (1,482,554.0) 572,128.7 (30,433.4) (1,299,690.6) 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  (2,147.0) - (234.0) (150,760.0) (15,942.0) (907.0) (183.0) 10,900.0 (311.9) 438.9 

 Гаалийн албан татвар  8,726.5 (10,710.0) - - - - - - 974.3 (102,370.0) 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  18,325.6 (22,491.0) - (61,297.0) - - - 555,172.1 (1,010.0) (213,968.0) 

 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - - - (840,310.0) 

 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - (22,782.0) 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  

- (45,335.0) - - (208,845.0) (190,829.0) - 3,185.0 - - 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

7,210.0 1,273.8 (175,911.0) - (79,600.0) (343,932.0) (1,482,371.0) 165.4 - - 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  (31,861.0) - - - (929,895.0) (2,432,895.0) - - - - 

 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас 
гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

(7,941.0) (7,056.0) (79,635.0) - (82,685.0) (1,037,536.0) - 2,706.2 (30,085.8) (120,699.5) 

 1.2 Төлбөр  - (10,874.0) - - (4,429.0) (2,609.0) - - 48,046.4 (115,962.3) 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр  - - - - - - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  - (10,874.0) - - (4,429.0) (2,609.0) - - 48,046.4 (427,377.0) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

828 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-91 Д-92 Д-93 Д-94 Д-95 Д-96 Д-97 Д-98 Д-99 Д-100 

Ноён гари 
ХХК 

Нордвинд 
ХХК 

Нуклер 
Энержи ХХК Одод ХХК Ододгоулд ХХК Олон Овоот 

гоулд ХХК ОНТРЭ ХХК Очир төв 
ХХК 

Петро 
матад ХХК 

Петрочайна 
дачин тамсаг 

ХХК 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  - - - - - - - - - 311,414.7 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний 
шимтгэл  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 
 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  1,214.0 18,556.4 (3,626.0) - - - - - 12,377.9 (102,927.1) 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  14.0 (6,130.0) - - - - - - 405.4 (104,817.0) 
 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - 367.5 - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  1,200.0 24,686.4 (3,626.0) - - - - - 6,351.4 1,889.9 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  - - - - - - - - 5,253.6 - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого  - - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 
 1.6 Бусад  (18,046.0) (500.0) - (778.0) - (311,169.0) - - - 20,054.0 
 Торгууль  (18,046.0) (500.0) - (778.0) - (311,169.0) - - - 20,054.0 
 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  11,152.0 59,444.0 (263.0) (12,783.0) (49,698.1) (39,514.0) - 27,434.4 1,248.1 34,837.7 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (11.0) (6.6) (263.0) (12,783.0) (30,834.1) (8,163.0) - 13,967.0 0.2 3,538.3 
 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - (12,586.0) - (3,339.0) - 6,973.3 - - 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  (11.0) (6.6) (263.0) (197.0) (395.5) (4,824.0) - 6,993.7 0.2 3,538.3 

 Бусад    - - - - (30,438.6) - - - - - 
 2.2 Төлбөр  11,163.0 59,450.6 - - (18,864.0) (31,351.0) - 9,904.0 1,067.6 31,299.4 
 Газрын төлбөр  5,616.0 (62.0) - - - (10,813.0) - 9,904.0 275.0 428.7 
 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  5,547.0 1,200.0 - - (18,864.0) (15,538.0) - - 792.6 30,870.7 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  - 45,334.6 - - - (5,000.0) - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр   - 12,978.0 - - - - - - - - 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

829 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-91 Д-92 Д-93 Д-94 Д-95 Д-96 Д-97 Д-98 Д-99 Д-100 

Ноён гари 
ХХК 

Нордвинд 
ХХК 

Нуклер 
Энержи ХХК 

Одод ХХК Ододгоулд 
ХХК 

Олон Овоот 
гоулд ХХК 

ОНТРЭ ХХК Очир төв 
ХХК 

Петро 
матад ХХК 

Петрочайна 
дачин тамсаг 

ХХК 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - 3,563.4 30.3 - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - 3,563.4 30.3 - 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол 
ашиг  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 150.0 - 
 Торгууль  - - - - - - - - 150.0 - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  1,500.0 5,540.0 - - (87,150.0) (30,356.0) (60,000.0) 1,500.0 37,539.7 145,825.4 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - - - - - - - - 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  - - - - - - - - - - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  1,500.0 5,540.0 - - (87,150.0) (30,356.0) (60,000.0) 1,500.0 37,539.7 145,825.4 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - 20,000.0 3,000.0 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - 2,000.0 - - - - - - - 15,300.0 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  - - - - (46,000.0) - - - 8,039.8 - 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  500.0 3,540.0 - - - (30,356.0) (60,000.0) - - 107,855.8 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  1,000.0 - - - (41,150.0) - - - - 13,680.0 

Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - 1,500.0 9,499.9 5,989.6 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  (11,866.9) (12,151.8) (259,669.0) (225,618.0) (1,458,244.1) (4,389,747.0) (1,542,554.0) 601,063.1 68,778.7 (1,317,862.9) 

 
 
 
 
 

 
 

 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

830 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-101 Д-102 Д-103 Д-104 Д-105 Д-106 Д-107 Д-108 Д-109 Д-110 

Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 

Сансарын 
геологи 

хайгуул ХХК 

Саус Гоби 
сэндс ХХК 

Сентерраг
оулд ХХК 

Таац мөрөн 
ХХК 

Тавантолгой 
ХХК 

Тефис 
майнинг 

ХХК 

ТИ Ар Ай 
Эм Эм ХХК 

Түмэн-
Анд ХХК 

Тундер клап 
ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  (1,283,552.1) 950,398.1 6,944,213.6 (11,545.2) (4,311.7) (9,128,251.7) 21,930.4 (93,414.0) (131,221.

0)   (166,725.0) 

1.1 Татвар, хураамж (1,192,521.1) 3,276.5 3,996,799.5 (20,622.4) (4,311.7) (581,527.7) 21,969.4 (93,414.0) (119,342.
0) (166,725.0) 

 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  (32,629.0) - 2,595,114.9 - (182.8) - - (5.0) (3,562.0) - 

 Гаалийн албан татвар  (1,046.0) - 167,662.0 3,083.3 - (69,350.3) - - (24,205.0) - 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  3,924.6 - 349,721.0 - - (158,485.0) - - (74,830.0) - 

 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - - - - 

 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  

(20.1) - 884,301.7 - (15,080.5) (232,164.0) - - - - 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  (844,389.9) - - (24,308.3) 10,951.6 1,026.9 21,969.4 (63,060.0) (15,303.0) (166,725.0) 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - - - - - - - - - 

 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын 
дараа газар нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

(318,360.6) 3,276.5 - 602.5 - (122,555.3) - (30,349.0) (1,442.0) - 

 1.2 Төлбөр  (10,370.0) 946,999.5 (682.2) (30.0) - - - - (11,025.0) - 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төбөр  - - - - - - - - (11,025.0) - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр  

(10,370.0) - (682.2) (30.0) - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  

- 290,714.0 - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

831 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-101 Д-102 Д-103 Д-104 Д-105 Д-106 Д-107 Д-108 Д-109 Д-110 

Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 

Сансарын 
геологи 
хайгуул 

ХХК 

Саус Гоби 
сэндс ХХК 

Сентерраг
оулд ХХК 

Таац мөрөн 
ХХК 

Тавантолгой 
ХХК 

Тефис 
майнинг 

ХХК 

ТИ Ар Ай 
Эм Эм ХХК 

Түмэн-
Анд ХХК 

Тундер клап 
ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  

- 194,548.2 - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

- 186,234.0 - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  

- 275,503.3 - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  (14.0) 122.1 2,972,069.3 18,607.2 - (614,853.0) (39.0) - (64.0) - 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  (14.0) - 2,924,312.0 - - (614,853.0) (39.0) - (64.0) - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

- - 20,551.6 3.4 - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

- 122.1 26,575.1 18,573.8 - - - - - - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  - - 630.6 30.0 - - - - - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого  - - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  (80,647.0) - (23,973.0) (9,500.0) - (7,931,871.0) - - (790.0) - 

 Торгууль  (80,647.0) - (23,973.0) (9,500.0) - (7,931,871.0) - - (790.0) - 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  (9,059.0) 56,117.7 434,959.6 6,205.3 12,458.9 7,872,615.0 4,720.0 (16,425.8) (325.0) - 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (9,059.0) - 391,006.6 (121.0) (11,589.8) - - (16,425.8) (135.0) - 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - - - - - - (135.0) - 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

(9,059.0) - 32.2 (121.0) (1,039.1) - - - - - 

 Бусад    - - 390,974.4 - (10,550.7) - - (16,425.8) - - 

 2.2 Төлбөр  - 56,117.7 34,830.6 4,936.0 24,048.7 - 4,720.0 - (190.0) - 

 Газрын төлбөр  - - 50.4 4,936.0 6,960.8 - - - (190.0) - 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - - 1,095.1 - 17,087.9 - 4,720.0 - - - 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  

- - 27,853.2 - - - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   - - 5,832.0 - - - - - - - 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

832 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-101 Д-102 Д-103 Д-104 Д-105 Д-106 Д-107 Д-108 Д-109 Д-110 

Пибоди 
винсвэй 

ресорсез ХХК 

Сансарын 
геологи 

хайгуул ХХК 

Саус Гоби 
сэндс ХХК 

Сентерраг
оулд ХХК 

Таац 
мөрөн 
ХХК 

Тавантолгой 
ХХК 

Тефис 
майнинг 

ХХК 

ТИ Ар Ай Эм 
Эм ХХК 

Түмэн-Анд 
ХХК 

Тундер клап 
ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  - 56,117.7 - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - 9,122.3 505.0 - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - 1,606.3 - - - - - - - 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс  

- - 7,516.0 505.0 - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - 7,872,615.0 - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - 7,872,615.0 - - - - 

 2.5 Бусад  - - - 885.3 - - - - - - 

 Торгууль  - - - 885.3 - - - - - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  5,384.9 2,942.7 89,459.5 26,676.0 100.0 7,170.0 16,947.5 - - - 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  (2,400.0) - 50,000.0 1,725.0 - - 12,400.0 - - - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  (2,400.0) - 50,000.0 1,725.0 - - 12,400.0 - - - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  7,784.9 2,942.7 39,459.5 24,951.0 100.0 7,170.0 4,547.5 - - - 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - 2,942.7 - 4,000.0 - 5,000.0 - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - 12,489.0 - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - (1,851.0) 2,000.0 - 7,500.0 - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - 4,970.7 - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - (56,405.0) 17,375.0 100.0 (5,330.0) - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  7,784.9 - 77,555.8 - - - 4,547.5 - - - 

Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - 2,700.0 1,576.0 - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  (1,287,226.2) 1,009,458.5 7,468,632.6 21,336.1 8,247.2 (1,248,466.7) 43,597.9 (109,839.8) (131,546.0) (166,725.0) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

833 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 
Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-111 Д-112 Д-113 Д-114 Д-115 Д-116 Д-117 Д-118 Д-119 Д-120 

Тунсинь ХХК Урт хошуу 
ХХК Уянган ХХК Хан шижир 

ХХК 

Хангад-
Эксплорэйшн 

ХХК 

Хар 
тарвагатай 

ХХК 

Хүдэр-
Эрдэнэ ХХК ХОТУ ХХК Хотын зам 

ХХК 
Хөөсгөл 

ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  (130,489.4) (142,857.0) (150,951.0) (16,622.1) (690,252.0) (89,910.0) (88,610.0) (13,714.7) (125,392.0) 77,975.8 

1.1 Татвар, хураамж (44,863.4) (98,085.0) (148,121.0) (24,422.1) (667,242.0) (89,910.0) (76,853.0) (4,491.7) (125,392.0) 77,975.8 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  3,763.6 (84,000.0) - (13,195.0) (234,407.0) (1,116.0) - 940.7 (7,172.0) 678.4 

 Гаалийн албан татвар  (10,269.0) - - - - - - - - - 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  (21,564.0) - - - - (13,000.0) - - (98,220.0) - 

 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - - - - 

 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  

- - - - - (7,460.0) - - - 12,293.6 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

(1,088.0) (9,117.0) (10,378.0) 45.7 (235,000.0) (17,723.0) (11,300.0) (986.3) - 14,436.0 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - (131,670.0) (102.8) - (38,635.0) (64,546.0) - - 46,427.8 

 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 
булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад 
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон эрүүл 
мэндийн даатгалын шимтгэл 

(15,706.0) (4,968.0) (6,073.0) (11,170.0) (197,835.0) (11,976.0) (1,007.0) (4,446.1) (20,000.0) 4,140.0 

 1.2 Төлбөр  (26,928.0) (44,772.0) - - (23,010.0) - - - - - 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн төбөр  - - - - (6,795.0) - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  (26,928.0) (44,772.0) - - (16,215.0) - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

834 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-111 Д-112 Д-113 Д-114 Д-115 Д-116 Д-117 Д-118 Д-119 Д-120 

Тунсинь ХХК 
Урт хошуу 

ХХК Уянган ХХК 
Хан шижир 

ХХК 

Хангад-
Эксплорэйшн 

ХХК 

Хар 
тарвагатай 

ХХК 

Хүдэр-
Эрдэнэ ХХК ХОТУ ХХК 

Хотын зам 
ХХК 

Хөөсгөл 
ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  (58,698.0) - - 5,300.0 - - - 4,750.0 - - 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  (58,698.0) - - - - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - 5,300.0 - - - 4,750.0 - - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  

- - - - - - - - - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого  - - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  - - (2,830.0) 2,500.0 - - (11,757.0) (13,973.0) - - 

 Торгууль  - - (2,830.0) 2,500.0 - - (11,757.0) (13,973.0) - - 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  28,018.4 (97.0) (1,273.0) 5,097.2 (38,335.0) - (12,322.0) 6,288.2 (2,376.0) 22,240.2 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  3,100.4 (97.0) (1,273.0) 99.0 (456.0) - (565.0) (282.0) (2,376.0) 11,120.0 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  2,700.0 - - - - - (438.0) (300.0) (300.0) 11,120.0 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  400.4 (97.0) (1,273.0) 99.0 (456.0) - (127.0) 18.0 (2,076.0) - 

 Бусад    - - - - - - - - - - 

 2.2 Төлбөр  24,918.0 - - 4,748.2 (37,879.0) - (11,757.0) 6,570.2 - 11,120.2 

 Газрын төлбөр  1,536.0 - - - (37,613.0) - - 5,248.0 - 2,264.2 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  1,350.0 - - 4,748.2 (266.0) - (11,757.0) 1,322.2 - 8,856.0 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   22,032.0 - - - - - - - - - 

 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

835 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-111 Д-112 Д-113 Д-114 Д-115 Д-116 Д-117 Д-118 Д-119 Д-120 

Тунсинь ХХК Урт хошуу ХХК Уянган ХХК 
Хан шижир 

ХХК 

Хангад-
Эксплорэйшн 

ХХК 

Хар 
тарвагатай 

ХХК 

Хүдэр-Эрдэнэ 
ХХК 

ХОТУ ХХК 
Хотын зам 

ХХК 
Хөөсгөл ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - - - 250.0 - - - - - - 

 Торгууль  - - - 250.0 - - - - - - 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  5,190.0 - (23,909.0) 6,000.0 (105,810.4) (17,150.0) - 770.0 - 3,000.0 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - - - 6,000.0 5,000.0 - - 750.0 - - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

- - - 6,000.0 5,000.0 - - 750.0 - - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  5,190.0 - (23,909.0) - (110,810.4) (17,150.0) - 20.0 - 3,000.0 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  1,100.0 - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  4,090.0 - (10,009.0) 500.0 (118,009.0) (12,990.0) - 3,640.0 - 3,000.0 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - (13,900.0) (500.0) 7,198.6 (4,160.0) - (3,620.0) - - 

Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  (97,281.0) (142,954.0) (176,133.0) (5,524.9) (834,397.4) (107,060.0) (100,932.0) (6,656.5) (127,768.0) 103,216.0 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

836 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-121 Д-122 Д-123 Д-124 Д-125 Д-126 Д-127 Д-128 Д-129 Д-130 

Хуади куонеэ 
ХХК 

Хунан жинлэн 
ХХК 

Хүннү 
ресорсиз 

ХХК 
Хурай ХХК Цайрт минерал 

ХХК 
Чамин-Алт 

ХХК 

Чинхау мак 
нарийн сухайт 

ХХК 
Шанлун ХХК Шар нарст 

ХХК 
Шарын гол 

ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  (320,057.0) 2,728.1 262,649.5 (14,189.2) (6,428,335.3) (161,380.0) 626,664.7 (7,126.2) (110,386.0) 835,928.9 

1.1 Татвар, хураамж (276,030.0) (16,407.7) 262,649.5 (20,582.7) (6,405,836.1) (119,496.0) 747,759.0 (10,060.8) (110,306.0) 853,212.9 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  (67,630.0) - 150.0 - (6,308,638.5) (400.0) 522,706.3 - (5.0) 26,854.6 

 Гаалийн албан татвар  - (2,443.0) - - 18,776.0 - 330,169.3 (728.5) (29,410.0) (682.3) 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  (175,650.0) (5,131.0) 233,516.5 - 39,386.6 - (318,619.0) (1,454.3) (61,761.0) 810,333.7 

 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - - - - 

 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  - (8,548.1) - - - (24,583.0) 455,883.4 (1,043.0) - 5,499.1 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

- (509.6) - 9.8 6,325.3 - - - (19,130.0) 9,411.1 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - - (6,502.6) - (80,752.0) - - - - 

 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар 
нөхөн сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас 
гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл (32,750.0) 224.0 28,983.0 (14,089.9) (161,685.5) (13,761.0) (242,381.0) (6,835.0) - 1,796.7 

 1.2 Төлбөр  (44,027.0) 11,218.0 - - (5,252.0) (38,009.0) (349,603.0) 3,766.0 - (2,617.0) 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр  

- - - - - - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  (44,027.0) 11,218.0 - - (5,252.0) (38,009.0) (349,603.0) 3,766.0 - (2,617.0) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

837 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-121 Д-122 Д-123 Д-124 Д-125 Д-126 Д-127 Д-128 Д-129 Д-130 

Хуади куонеэ 
ХХК 

Хунан жинлэн 
ХХК 

Хүннү 
ресорсиз 

ХХК 
Хурай ХХК Цайрт минерал 

ХХК 
Чамин-Алт 

ХХК 

Чинхау мак 
нарийн сухайт 

ХХК 
Шанлун ХХК Шар нарст 

ХХК 
Шарын гол 

ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  - 7,917.8 - 6,093.5 39,887.8 - 282,761.7 4,300.6 (80.0) 1,800.0 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  - (7.0) - 198.0 (48,513.7) - 79,516.4 191.1 (80.0) (39.0) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  - - - - 39,740.6 - 42,060.5 - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

- 1,685.2 - 5,895.5 48,660.9 - 161,184.8 2,476.5 - 1,839.0 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  

- 6,239.6 - - - - - 1,633.0 - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого  

- - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  - - - 300.0 (57,135.0) (3,875.0) (54,253.0) (5,132.0) - (16,467.0) 

 Торгууль  - - - 300.0 (57,135.0) (3,875.0) (54,253.0) (5,132.0) - (16,467.0) 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  (7,637.0) 55,496.0 475.0 13,088.6 309,467.8 (4,702.0) 337,112.9 8.3 (248.0) 76,831.9 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (7,637.0) 2,425.0 475.0 550.0 (108.3) (467.0) (7,238.6) 8.3 (248.0) 9,946.4 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - 550.0 - - - (2.7) - 8,462.4 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  

(464.5) (887.0) 475.0 - (108.3) (467.0) (7,238.6) 11.0 (248.0) 1,484.0 

 Бусад    (7,172.5) 3,312.0 - - - - - - - - 
 2.2 Төлбөр  - 52,971.0 - 12,438.6 293,174.9 (4,235.0) 344,351.5 - - 63,645.5 
 Газрын төлбөр  - - - 4,136.9 799.4 (360.0) 30.5 - - 38,751.0 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - 4,871.0 - 8,301.7 54,775.5 (3,875.0) (412.0) - - 24,894.5 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны 
төлбөр  

- 5,100.0 - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр   

- 43,000.0 - - 237,600.0 - 344,733.0 - - - 

 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

838 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-121 Д-122 Д-123 Д-124 Д-125 Д-126 Д-127 Д-128 Д-129 Д-130 

Хуади куонеэ 
ХХК 

Хунан жинлэн 
ХХК 

Хүннү 
ресорсиз 

ХХК 
Хурай ХХК 

Цайрт минерал 
ХХК 

Чамин-Алт 
ХХК 

Чинхау мак 
нарийн сухайт 

ХХК 
Шанлун ХХК 

Шар нарст 
ХХК 

Шарын гол 
ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  

- - - - - - - - - - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - 15,984.2 - - - - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - 15,984.2 - - - - - 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 2.5 Бусад  - 100.0 - 100.0 417.0 - - - - 3,240.0 

 Торгууль  - 100.0 - 100.0 417.0 - - - - 3,240.0 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  - 1,500.0 1,000.0 800.0 98,466.0 - (8,050.0) 1,700.0 - 2,514.0 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  - 1,500.0 - 200.0 5,550.0 - - (1,000.0) - - 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  

- 1,500.0 - 200.0 5,550.0 - - (1,000.0) - - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг  - - 1,000.0 600.0 92,916.0 - (8,050.0) 2,700.0 - 2,514.0 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - 1,000.0 - - - 1,000.0 (100.0) - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - 68,000.0 - - 500.0 - 1,100.0 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - 600.0 6,000.0 - (12,505.5) (3,000.0) - 914.0 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - (4,107.0) 2,300.0 - - 

Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - - - 18,916.0 - 7,562.5 3,000.0 - 500.0 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  (327,694.0) 59,724.1 264,124.5 (300.6) (6,020,401.5) (166,082.0) 955,727.6 (5,417.9) (110,634.0) 915,274.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

839 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-131 Д-132 Д-133 Д-134 Д-135 Д-136 Д-137 Д-138 Д-139 Д-140 

Шейман 
ХХК 

Шивээ-
Овоо ХХК 

Шижир 
талст ХХК Шижр-Алт ХХК Шинь Шинь 

ХХК 
Эм Өү Өү Ай 
Си Өү ХХК 

Эм Си Эс 
холдинг ХХК 

Эмээлт майнз 
ХХК 

Эн Пи Ай 
ХХК 

Энгүй тал 
ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөр, 
хураамж, ногдол ашиг  107,128.0 (41,806.9) (182,328.6) (4,582,726.0) (51,380.9) (1,007,099.0) (1,207,000.1) (163,675.5) (8,916.1) (133,726.0) 

1.1 Татвар, хураамж - 156,079.1 (181,019.6) (4,215,137.0) 455,977.9 (1,007,099.0) (1,205,343.6) (122,448.5) (8,261.3) (106,688.0) 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  - (18,000.1) - (494,538.0) - (90.0) (430,908.0) - (42.7) (17,452.0) 

 Гаалийн албан татвар  - 89,662.9 - (54,665.0) (12,952.8) - - - 1,467.0 - 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  - (106,212.9) - (158,951.0) 393,824.6 - (421,812.6) (1.0) - - 

 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан татвар  - - - - - - - - - - 

 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - - - - - - - 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон нэмэлт 
төлбөр  - - (175,613.4) (644,995.0) 169,820.0 - - - - - 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр  

- 180,575.6 5,420.6 (1,350.0) (32,065.0) (999,710.0) - (15,388.5) - (77,999.0) 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар  - - 5.2 (2,847,760.0) - - - - - (11,237.0) 

 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас 
гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, 
экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг сулруулах болон 
түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - - - 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

- 10,053.6 (10,832.0) (12,878.0) (62,648.9) (7,299.0) (352,623.0) (107,059.0) (9,685.6) - 

 1.2 Төлбөр  99,774.0 (15.0) - (57,100.0) (360,987.7) - - (7,841.0) - (27,024.0) 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны нөхөн 
төбөр  - - - - 310.3 - - - - (27,024.0) 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр  99,774.0 (15.0) - (57,100.0) (361,298.0) - - (7,841.0) - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг 
зурсаны урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

840 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 
 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-131 Д-132 Д-133 Д-134 Д-135 Д-136 Д-137 Д-138 Д-139 Д-140 

Шейман ХХК 
Шивээ-Овоо 

ХХК 
Шижир талст 

ХХК Шижр-Алт ХХК 
Шинь Шинь 

ХХК 
Эм Өү Өү Ай Си 

Өү ХХК 
Эм Си Эс 

холдинг ХХК 
Эмээлт майнз 

ХХК 
Эн Пи Ай 

ХХК 
Энгүй тал 

ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  

- - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл  - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс, хураамж  7,354.0 1,140.0 - (185.0) 14,413.9 - - (10,872.0) 234.2 (14.0) 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  118.0 982.7 - (185.0) 14,413.9 - - - 234.2 (14.0) 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж  

157.6 157.3 - - - - - - - - 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  3,285.0 - - - - - - (10,872.0) - - 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний 
хураамж  

3,793.4 - - - - - - - - - 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 

1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт ногдох 
газрын тосны орлого  

- - - - - - - - - - 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - 

 1.6 Бусад  - (199,011.0) (1,309.0) (310,304.0) (160,785.0) - (1,656.5) (22,514.0) (889.0) - 

 Торгууль  - (199,011.0) (1,309.0) (310,304.0) (160,785.0) - (1,656.5) (22,514.0) (889.0) - 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  93,896.3 (61.0) 77.9 (486,739.0) 63,192.0 (3,950.3) (363.4) 5,191.0 3,321.7 (92.0) 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  (135.0) - (3,621.4) (271,337.0) - (3,950.3) (363.4) - (33.0) (92.0) 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  11.3 - - (10,529.0) - - - - - - 

 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар  (146.3) - - (2,088.0) - (3,950.3) (363.4) - (33.0) (92.0) 

 Бусад    - - (3,621.4) (258,720.0) - - - - - - 

 2.2 Төлбөр  94,031.3 (61.0) 3,699.3 (215,402.0) 63,192.0 - - 5,184.0 1,000.0 - 

 Газрын төлбөр  23,251.3 - - (5,824.0) - - - - - - 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  - (61.0) 3,699.3 (209,578.0) - - - - - - 

 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, ашигласны төлбөр  - - - - - - - - - - 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөр  

- - - - - - - - - - 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр   - - - - 63,192.0 - - 5,184.0 - - 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

841 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-131 Д-132 Д-133 Д-134 Д-135 Д-136 Д-137 Д-138 Д-139 Д-140 

Шейман 
ХХК 

Шивээ-
Овоо ХХК 

Шижир 
талст ХХК 

Шижр-Алт ХХК Шинь Шинь 
ХХК 

Эм Өү Өү Ай 
Си Өү ХХК 

Эм Си Эс 
холдинг ХХК 

Эмээлт майнз 
ХХК 

Эн Пи Ай 
ХХК 

Энгүй тал 
ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  70,780.0 - - - - - - - 1,000.0 - 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг ашиглах 
зөвшөөрлийн хураамж  - - - - - - - - - - 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
хураамж, үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - 7.0 - - 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  - - - - - - - 7.0 - - 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  - - - - - - - - - - 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 
 2.5 Бусад  - - - - - - - - 2,354.7 - 
 Торгууль  - - - - - - - - 2,354.7 - 
 3. Бусад төлбөр ба зардал  71,362.6 8,000.0 500.0 (9,000.0) (22,276.0) - - 27,310.3 3,405.0 - 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  26,442.6 - - - 4,824.0 - - - - - 
 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 
шилжүүлсэн дүн  26,442.6 - - - 4,824.0 - - - - - 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  

44,920.0 8,000.0 500.0 (9,000.0) (27,100.0) - - 27,310.3 3,405.0 - 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - 8,000.0 - - 3,500.0 - - 3,000.0 - - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - 300.0 - - - - - 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  - - 500.0 - (6,000.0) - - - - - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

Сум, дүүрэгт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  50.0 - - (9,000.0) (24,900.0) - - 24,310.3 3,000.0 - 
 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  44,820.0 - - - - - - - 405.0 - 

Бусад 
байгууллагад 

өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  50.0 - - - - - - - - - 

 Мөнгөн бус хандив, дэмжлэг  - - - - - - - - - - 

 Нийт дүн  272,386.9 (33,867.9) (181,750.7) (5,078,465.0) (10,464.9) (1,011,049.3) (1,207,363.5) (131,174.2) (2,189.4) (133,818.0) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

842 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл 

Үзүүлэлт 

Д-141 Д-142 Д-143 Д-144 Д-145 Д-146 Д-147 Д-148 Д-149 Д-150 

Нийт Энержи ресурс 
ХХК 

Эрвэн 
хүдэр ХХК 

Эрдэнэ Жас 
ХХК 

Эрдэнэ МГЛ ХХК Эрдэнэт 
үйлдвэр ХХК 

Эрдэс 
холдинг 

ХХК 

Эринговь 
ХХК 

Эрэл ХХК Эс Би Эф 
ХХЗ 

Юниверсал 
коппер ХХК 

 1. Улсын төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  5,844,349.0 (30,121.1) (265,176.0) (12,386,975.0) 37,227,955.6 18,111.0 (94,164.0) 406,466.3 (13,758.0) (242,824.0) (45,087,082.1) 

1.1 Татвар, хураамж (3,462,116.0) (31,214.9) (265,176.0) (12,386,975.0) 40,241,970.6 (10,533.8) (94,164.0) 315,990.0 (4,980.0) (242,824.0) (40,792,506.8) 
 Аж нэгжийн орлогын албан татвар  (3,533,920.0) - (120.0) (9,156,527.0) (701,245.8) - (20.0) 2,100.0 (10.0) - (26,376,013.3) 

 Гаалийн албан татвар  577,904.0 (1,157.0) - - 996,168.2 (4,548.5) - (2,011.7) - - (1,606,402.6) 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  - (2,430.0) - (11,792.0) 3,512,448.3 (9,550.6) - (9,187.0) - - (10,333,133.2) 
 Автобинзен, дизелийн түлшний онцгой албан 
татвар  - - - - 82,428.4 - - - - - (968,596.6) 

 Автобинзен, дизелийн түлшний албан татвар  - - - - (33,643.0) - - - - - (59,026.0) 
 Ашигт малтмалын нєєц ашигласны тєлбєр болон 
нэмэлт төлбөр  

(501,100.0) (27,627.9) - (3,000,000.0) (364,347.3) - - 4,432.5 - - (13,734,438.2) 

 Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын 
тусгай зөвшөөрлийн төлбөр  

(5,000.0) - (239,596.0) (145,739.0) (650,209.7) 5,470.2 (94,144.0) 122,801.3 - (26,534.0) (9,146,835.2) 

 Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан 
татвар  

- - - - 37,400,457.7 - - - - - 28,513,601.9 

 Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, 
ашиглалтаас гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн 
улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - 141,882.7 

 Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах 
тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - - 

 Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, 
экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах, 
ашиглалтын дараа газар нөхөн сэргээх тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж  

- - - - - - - - - - - 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, 
угсрах, байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, 
ашиглалтаас гаргах, задлах, хадгалах, тээвэрлэх, 
импортлох, экспортлох, хаягдлыг булах, идэвхийг 
сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын 
тэмдэгтийн хураамж 

- - - - - - - - - - (13.0) 

Аж ахуйн нэгжээс төлсөн ажиллагсдын нийгмийн 
болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 

- - (25,460.0) (72,917.0) (86.1) (1,904.9) - 197,854.9 (4,970.0) (216,290.0) (7,223,533.2) 

 1.2 Төлбөр  (639,717.0) - - - (988,889.0) 25,602.7 - 115,526.3 - - (3,670,352.8) 
 Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордны 
нөхөн төбөр  - - - - - 25,602.7 - 115,526.3 - - 2,778.3 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр  

(639,717.0) - - - (988,889.0) - - - - - (4,811,371.9) 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын 
үсэг зурсаны урамшуулал  

- - - - - - - - - - 290,714.0 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт 
эхэлсэний урамшуулал  - - - - - - - - - - - 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл  



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

843 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Үзүүлэлт 

Д-141 Д-142 Д-143 Д-144 Д-145 Д-146 Д-147 Д-148 Д-149 Д-150 

Нийт Энержи ресурс 
ХХК 

Эрвэн 
хүдэр ХХК 

Эрдэнэ Жас 
ХХК 

Эрдэнэ МГЛ ХХК Эрдэнэт 
үйлдвэр ХХК 

Эрдэс 
холдинг 

ХХК 

Эринговь 
ХХК 

Эрэл ХХК Эс Би Эф 
ХХЗ 

Юниверсал 
коппер ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд 
төвлөрүүлсэн сургалтын урамшуулал  - - - - - - - - - - 194,548.2 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин  - - - - - - - - - - 481,715.3 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний 
шимтгэл  

- - - - - - - - - - - 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн 
дагуу төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг 
дэмжсэн төлбөр  

- - - - - - - - - - 171,263.3 

 Агаарын бохирдлын төлбөр  - - - - - - - - - - - 

 1.3 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн үйлчилгээний хөлс, хураамж  10,158,885.0 1,525.8 - - 54,387.0 2,928.1 - (286.0) - - 11,788,435.4 

 Гаалийн үйлчилгээний хураамж  10,020,000.0 (757.0) - - 54,387.0 (9.6) - (286.0) - - 11,015,646.8 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
тэмдэгтийн хураамж  

138,885.0 282.8 - - - 637.1 - - - - 265,764.7 

 Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

- 2,000.0 - - - 2,300.6 - - - - 463,569.1 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний 
үйлчилгээний хураамж  - - - - - - - - - - 43,454.9 

 1.4 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - - 
 Төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - - 
1.5 Засгийн газрын орлого ба бусад орлого - - - - - - - - - - (2,612,153.6) 
 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу Засгийн газарт 
ногдох газрын тосны орлого  

- - - - - - - - - - (2,612,153.6) 

 Үүнээс рояльти  - - - - - - - - - - - 
 1.6 Бусад  (212,703.0) (432.0) - - (2,079,513.0) 114.0 - (24,764.0) (8,778.0) - (9,800,504.4) 
 Торгууль  (212,703.0) (432.0) - - (2,079,513.0) 114.0 - (24,764.0) (8,778.0) - (9,800,504.4) 

 2. Орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, 
төлбөр, хураамж, ногдол ашиг  204,387.0 603.0 (9,338.6) (24,952.1) 11,118,286.8 40,806.7 - 33,497.4 1,024.0 (621.9) 27,084,335.2 

 2.1 Орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар  1,050.0 - (9,338.6) (17,142.8) 8,294.0 100.0 - 1,876.4 - (621.9) 5,820,894.0 

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар  - - - - - - - 2,056.6 - - (111,924.5) 
 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан 
татвар  (30.0) - (126.6) (92.4) (271.0) - - (268.2) - (621.9) (70,579.8) 

 Бусад    1,080.0 - (9,212.0) (17,050.4) 8,565.0 100.0 - 88.0 - - 6,003,398.3 

 2.2 Төлбөр  (19,704.0) 603.0 - (7,809.3) 11,109,992.8 40,446.7 - 31,592.0 1,024.0 - 13,110,367.0 

 Газрын төлбөр  (18,791.0) 603.0 - (7,809.3) 9,844,800.5 3,755.2 - 31,592.0 1,024.0 - 10,379,889.9 

 Ус, рашаан ашигласны төлбөр  (913.0) - - - 280,875.0 864.0 - - - - 193,608.2 
 Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр  - - - - - 35,827.5 - - - - 40,967.0 

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр  

- - - - - - - - - - (552,935.2) 

 Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны 
төлбөр   - - - - 984,317.3 - - - - - 2,597,011.0 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт үргэлжлэл  



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

844 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Үзүүлэлт 

Д-141 Д-142 Д-143 Д-144 Д-145 Д-146 Д-147 Д-148 Д-149 Д-150 

Нийт Энержи ресурс 
ХХК 

Эрвэн 
хүдэр ХХК 

Эрдэнэ Жас 
ХХК Эрдэнэ МГЛ ХХК 

Эрдэнэт 
үйлдвэр ХХК 

Эрдэс 
холдинг 

ХХК 

Эринговь 
ХХК Эрэл ХХК 

Эс Би Эф 
ХХЗ 

Юниверсал 
коппер ХХК 

 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан 
дэмжлэг  

- - - - - - - - - - 374,512.2 

 Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 
ашиглах зөвшөөрлийн хураамж  

- - - - - - - - - - 77,314.0 

 2.3 Нутгийн захиргааны байгууллагад 
төлсөн хураамж, үйлчилгээний хөлс  223,041.0 - - - - - - 29.0 - - 267,134.2 

 Орон нутгийн төсөвт төлсөн тэмдэгтийн хураамж  223,041.0 - - - - - - 29.0 - - 253,369.0 
 Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн 
үйлчилгээний хөлс  

- - - - - - - - - - 13,765.2 

 2.4 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол 
ашиг  - - - - - - - - - - 7,872,615.0 

 Орон нутгийн төрийн өмчийн ногдол ашиг  - - - - - - - - - - 7,872,615.0 
 2.5 Бусад  - - - - - 260.0 - - - - 13,325.0 

 Торгууль  - - - - - 260.0 - - - - 13,325.0 

 3. Бусад төлбөр ба зардал  (145,811.0) (49,800.0) (140.0) - 1,877,959.0 3,360.0 - 14,932.0 - - 6,869,190.1 
 3.1 Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  144,500.0 - (140.0) - 132,800.0 - - - - - 422,587.2 

 Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай 
дансанд шилжүүлсэн дүн  

144,500.0 - (140.0) - 132,800.0 - - - - - 422,587.2 

 3.2 Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, 
дэмжлэг  (290,311.0) (49,800.0) - - 1,745,159.0 3,360.0 - 14,932.0 - - 6,446,602.9 

Яам, агентлагт 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  75,038.0 - - - 59,454.2 - - - - - 2,001,470.1 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  - - - - - - - - - - 672,527.4 

Аймаг, нийслэлд 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (15,219.0) (50,000.0) - - 619,580.0 - - - - - 1,470,834.1 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

(319,535.0) - - - (1,985,000.0) - - 14,932.0 - - (2,410,992.5) 

Сум, дүүрэгт өгсөн 
 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  (265,500.0) 200.0 - - 10,846.0 2,360.0 - - - - (29,019.7) 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  162,464.0 - - - 12,899.7 - - - - - 1,328,158.4 

Бусад байгууллагад 
өгсөн 

 Мөнгөн хандив, дэмжлэг  72,441.0 - - - 839,021.6 1,000.0 - - - - 1,218,294.7 
 Мөнгөн бус хандив, 
дэмжлэг  

- - - - 2,188,357.5 - - - - - 2,195,330.4 

 Нийт дүн  5,902,925.0 (79,318.1) (274,654.6) (12,411,927.1) 50,224,201.4 62,277.7 (94,164.0) 454,895.6 (12,734.0) (243,445.9) (11,133,556.8) 

 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын хүснэгт 
I. Сумын түвшний ОҮИТБС-ын тайлан 

  а. Ханбогд сум 

д/д Үзүүлэлт 

Д-1 Д-2 

Нийт Айвенхоу 
майнз /Оюу 
толгой/ ХХК 

ОНТРЭ 
ХХК 

1 Татварын орлого (1,824,386.5) 314,877.1 (1,509,509.4) 

1.1 
Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон 
тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогод 
ногдохоос бусад хувь хүний орлогын албан татвар 

(1,574,337.8) - (1,574,337.8) 

1.2 Бууны албан татвар - - - 
1.3 Улсын тэмдэгтийн хураамж - - - 

1.4 Байгалийн баялаг ашиглахад олгох зөвшөөрлийн 
хураамж - - - 

1.5 Газрын төлбөр (248,257.2) (148.0) (248,405.2) 
1.6 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр - - - 
1.7 Ус, рашаан ашигласны төлбөр (1,791.5) - (1,791.5) 

1.8 Ашигт малтмалын хайгуулын болон тусгай зөвшөөрлийн 
төлбөрийн 25 хувь (АМНАТ-ийн) - 315,025.1 315,025.1 

1.9 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн 10 хувь - - - 

2 Татварын бус орлого (424,261.6) - (424,261.6) 

2.1 Байгууллагын орон нутгийн өмчид ногдох хувьцааны 
ногдол ашиг - - - 

2.2 
Орон нутгийн (сумын) өмчийн эд хөрөнгийг ашигласны 
төлбөр болон борлуулсаны орлого, хүү торгуулийн 
орлого 

(670,011.6) - (670,011.6) 

2.3 Хууль тогтоомжийн дагуу сумын төсөвт орох бусад 
орлого 245,750.0 - 245,750.0 

3 Бусад орлого 11,280.1 - 11,280.1 
3.1 Сумын хөгжлийн санд оруулсан хандив, дэмжлэг 9,280.0 30,000.0 39,280.0 

3.2 Аж ахуйн нэгжээс сумын төр захиргааны байгууллагад 
үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг (3,263.0) - (3,263.0) 

3.3 Аж ахуйн нэгжээс сумын төр захиргааны байгууллагад 
үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэг - (30,000.0) (30,000.0) 

3.4 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг - - - 

3.5 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэг - - - 

3.6 Сумын төр захиргааны байгууллагад төлсөн сайн дурын 
бусад төлбөр 5,263.1 - 5,263.1 

3.7 Ашигт малтмалын тухай хуулийн 43-р зүйл ажиллах 
хүчний төлбөр - - - 

3.8 Хайгуулын лиценз эзэмшигчийн байгаль орчин нөхөн 
сэргээх барьцааны урьдчилгаа - - - 

  Нийт дүн (2,237,368.0) 314,877.1 (1,922,490.9) 
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Хавсралт Ж-Нэгтгэлийн дүнд үүссэн цэвэр тохируулгын 
хүснэгт 
б. Цогтцэций сум 

    
      

д/д Үзүүлэлт 

Д-3 Д-4 Д-5 

Нийт  Таван толгой 
ХК 

Энержи 
ресурс ХХК 

Эрдэнэс 
МГЛ ХХК 

1 Татварын орлого - (268,279.9) - (268,279.9) 

1.1 

Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал 
болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн 
орлогод ногдохоос бусад хувь хүний орлогын 
албан татвар 

- 2,886.4 - 2,886.4 

1.2 Бууны албан татвар - - - - 
1.3 Улсын тэмдэгтийн хураамж - - - - 

1.4 Байгалийн баялаг ашиглахад олгох 
зөвшөөрлийн хураамж - - - - 

1.5 Газрын төлбөр - (116,402.5) - (116,402.5) 

1.6 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны 
төлбөр - - - - 

1.7 Ус, рашаан ашигласны төлбөр - 11,871.9 - 11,871.9 

1.8 Ашигт малтмалын хайгуулын болон тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөрийн 25 хувь (АМНАТ-ийн) - 5,129.4 - 5,129.4 

1.9 Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн 
10 хувь - (171,765.1) - (171,765.1) 

2 Татварын бус орлого - - - - 

2.1 Байгууллагын орон нутгийн өмчид ногдох 
хувьцааны ногдол ашиг - - - - 

2.2 
Орон нутгийн (сумын) өмчийн эд хөрөнгийг 
ашигласны төлбөр болон борлуулсаны орлого, 
хүү торгуулийн орлого 

- - - - 

2.3 Хууль тогтоомжийн дагуу сумын төсөвт орох 
бусад орлого - - - - 

3 Бусад орлого 2,530.0 (4,471.0) - (1,941.0) 

3.1 Сумын хөгжлийн санд оруулсан хандив, дэмжлэг (4,970.0) (9,224.5) - (14,194.5) 

3.2 Аж ахуйн нэгжээс сумын төр захиргааны 
байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг 4,000.0 24,254.5 - 28,254.5 

3.3 Аж ахуйн нэгжээс сумын төр захиргааны 
байгууллагад үзүүлсэн мөнгөн бус дэмжлэг 3,500.0 (416,937.9) - (413,437.9) 

3.4 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн дэмжлэг - 29,460.6 - 29,460.6 

3.5 Сумын олон нийтэд үзүүлсэн мөнгөн бус 
дэмжлэг - 368,496.3 - 368,496.3 

3.6 Сумын төр захиргааны байгууллагад төлсөн 
сайн дурын бусад төлбөр - - - - 

3.7 Ашигт малтмалын тухай хуулийн 43-р зүйл 
ажиллах хүчний төлбөр - - - - 

3.8 Хайгуулын лиценз эзэмшигчийн байгаль орчин 
нөхөн сэргээх барьцааны урьдчилгаа - (520.0) - (520.0) 

  Нийт дүн 2,530.0 (272,750.9) - (270,220.9) 
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Хавсралт З- Мэдээллийн эх сурвалжууд-Засгийн газрын байгууллагууд 

                                  

    

 Засгийн газрын 
байгууллагууд   

 Татварууд  Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар ҮТЕГ 
  Гаалийн татвар УГЕГ 

 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар  
  Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар ҮТЕГ 
  Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар ҮТЕГ 

  Онцгой албан татвар (шатах тослох материал импортолсон 
бол) УГЕГ 

  Автобензин, дизелийн түлшний албан татвар УГЕГ 

  Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслэлийн албан татвар ҮТЕГ 

 Төлбөрүүд  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон нэмэлт 
төлбөр 

ҮТЕГ 

  
Ашигт малтмалын ашиглалтын  болон хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийн төлбөр АМГ 

  Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр АМГ 

  Газрын төлбөр ҮТЕГ 
  Ус, рашаан ашигласны төлбөр ҮТЕГ 

  Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөр ҮТЕГ 

  Гадаадын мэргэжилтэн, ажилчны ажлын байрны төлбөр ХХҮГ 

  Түгээмэл тархацтай орд газрын ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр ҮТЕГ 

 Агаарын бохирдлын төлбөр ҮТЕГ 

 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хүлээн авсан дэмжлэг 
 Орон нутаг 

НДШимтгэл Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл НДЕГ 
Хураамжууд, үйлчилгээний шимтгэлүүд   
                            Гаалийн үйлчилгээний хураамж УГЕГ 

  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн тэмдэгтийн 
хураамж 

Төр, засгийн 
байгууллага 

  Яам, төрийн захиргааны байгууллагад төлсөн үйлчилгээний 
хөлс 

Төр, засгийн 
байгууллага 

 Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний үйлчилгээний хураамж Төр, засгийн 
байгууллага 

 

Цөмийн төхөөрөмж барих, өөрчлөх, шинэчлэх, ашиглалтаас 
гаргах, ашиглах тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 
 

Төр, засгийн 
байгууллага 

 

Цөмийн бодис эзэмших, ашиглах, худалдах, 
импортлох,экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг булах тусгай 
зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 
 

Төр, засгийн 
байгууллага 

 

Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, 
тээвэрлэх, хаягдлыг булах, ашиглалтын дараа газар нөхөн 
сэргээх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамж 
 

Төр, засгийн 
байгууллага 

 

Цацрагийн үүсгүүрийг эзэмших, ашиглах, худалдах, угсрах, 
байрлуулах, түрээслэх, үйлдвэрлэх, ашиглалтаас гаргах, 
задлах, хадгалах, тээвэрлэх, импортлох, экспортлох, хаягдлыг 

Төр, засгийн 
байгууллага 
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Хавсралт З- Мэдээллийн эх сурвалжууд-Засгийн газрын байгууллагууд 

                                  
 

    

 Засгийн газрын 
байгууллагууд   

булах, идэвхийг сулруулах болон түүнтэй холбогдсон бусад 
үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн 
хураамж 

 
Нутгийн захиргааны байгууллагад төлсөн хураамж, 
үйлчилгээний хөлс Орон нутаг 

    
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ногдол ашиг   
  Төрийн өмчийн ногдол ашиг ТӨХ 
  Орон нутгийн өмчийн ногдол ашиг ҮТЕГ, орон нутаг 
Хүлээн авагч засгийн газрын байгууллагуудад төлсөн бусад төлбөрүүд   

  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ бүхий  аж ахуйн нэгжийн Засгийн 
газарт ногдох бүтээгдэхүүний оронд төлсөн төлбөр ГТГ 

  Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд тухайн жилд гарын үсэг зурсаны 
урамшуулал ГТГ 

 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолт эхэлсэний 
урамшуулал ГТГ 

 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр тухайн жилд төвлөрүүлсэн 
сургалтын урамшуулал ГТГ 

 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн талбайн дэнчин ГТГ 

 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төвлөрүүлсэн захиргааны үйлчилгээний шимтгэл ГТГ 

 
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу 
төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн төлбөр ГТГ 

Торгууль            Бүх төрлийн торгууль ҮТЕГ,МХЕГ,АМГ, 
ЦЭГ, орон нутаг 

Байгаль хамгаалах зардлын урьдчилгаа  
                           Байгаль хамгаалах зардлын 50 хувийг тусгай дансанд 

төвлөрүүлсэн байдал 
БОАЖЯам, орон 

нутаг 
Төрийн байгууллагуудад өгсөн хандивууд   

  Яам, агентлагт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг Яам, агентлаг, 
орон нутаг 

  Аймаг, нийслэлд  өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг Орон нутаг 
  Сум, дүүрэгт өгсөн мөнгөн хандив, дэмжлэг Орон нутаг 

  Бусад байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг Орон нутаг 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 
 

Хавсралт И-Удирдлагын хариуцлагын захидлыг ирүүлсэн байдал 

      

д/д Компанийн нэр 
Хүлээн 
авсан 

байдал 
д/д Компанийн нэр 

Хүлээн 
авсан 

байдал 

1 Агит хангай ХХК тийм 76 Могол интэрнэшнл ХХК Тийм 

2 Агм майнинг ХХК тийм 77 Мон ажнай ХХК Тийм 

3 Адамас майнинг ХХК тийм 78 Мон полимет ХХК Тийм 

4 Адамас маунтин ХХК тийм 79 Монгол   руд пром ХХК Тийм 

5 Адил-оч ХХК тийм 80 Монгол Алт Мак ХХК Тийм 

6 Адуунчулуун ХК үгүй 81 Монгол болгар гео ХХК Тийм 

7 Азиа гоулд монголиа ХХК тийм 82 Монгол газар ХХК Тийм 

8 Айвенхоу майнз Монголия инк ХХК тийм 83 Монгол цамхаг ХХК Тийм 

9 Алтайн хїдэр ХХК тийм 84 Монгол чех металл ХХК Тийм 

10 Алтан дорнод монгол ХХК тийм 85 Монгол-Алт ХХК Тийм 

11 Амин цэцэг ХХК тийм 86 Монголиа девелопмент ресорсес ХХК үгүй 

12 Андын илч ХХК тийм 87 Монголросцветмет ХХК тийм 

13 Андын тэмүүлэл ХХК тийм 88 Мондулаан трейд ХХК Тийм 

14 Анхай-Интернейшнл ХХК тийм 89 Монрос пром Уголь ХХК Тийм 

15 АУМ ХХК тийм 90 МОЭНКО ХХК тийм 

16 АФК ТАВТ ХХК тийм 91 Ноён гари ХХК тийм 

17 Багануур ХК тийм 92 Нордвинд ХХК Тийм 

18 Бага таян ХХК тийм 93 Нуклер Энержи ХХК Тийм 

19 Баян айраг эксплорэйшн ХХК тийм 94 Одод ХХК Тийм 

20 Баян-Эрч ХХК тийм 95 Ододгоулд ХХК Тийм 

21 Бїїргэнт ХХК тийм 96 Олон овоот гоулд ХХК Тийм 

22 Болд тємєр ерєє гол ХХК тийм 97 ОНТРЭ ХХК Тийм 

23 Бороо гоулд ХХК тийм 98 Очир төв ХХК Тийм 

24 Брэйв харт ресорсиз ХХК тийм 99 Петро Матад ХХК Тийм 

25 Буд-Инвест ХХК тийм 100 Петрочайна дачин тамсаг ХХК тийм 

26 Булган гангат ХХК үгүй 101 Пибоди винсвэй ресорсез ХХК тийм 

27 Бумбат ХХК тийм 102 Сансарын геологи хайгуул ХХК үгүй 

28 Бумбат ресорсес ХХК тийм 103 Саус гоби сэндс ХХК тийм 

29 Бэрх ресорсиз ХХК тийм 104 Сентеррагоулд монголиа ХХК тийм 

30 Бэрх-Уул ХХК тийм 105 Таац мєрєн ХХК Тийм 

31 Бэрэн Групп ХХК тийм 106 Тавантолгой ХК тийм 

32 Бэрэн майнинг ХХК тийм 107 Тефис Майнинг ХХК Тийм 

33 Вестерн Простектор Монголиа ХХК тийм 108 Ти Ар Ай Эм Эм ХХК Тийм 

34 Гаррисон-Азия ХХК тийм 109 Тїмэн-Анд ХХК Тийм 

35 Гацуурт ХХК тийм 110 Тундер клап ХХК үгүй 

36 Геосан ХХК тийм 111 Тунсинь ХХК үгүй 

37 Гео-Эрэл ХХК тийм 112 Урт Хошуу ХХК Тийм 

38 Гїн Билэг Трейд ХХК тийм 113 Уянган ХХК Тийм 

39 Гоби Коул энд Энержи ХХК тийм 114 Хан шижир ХХК Тийм 

40 Гоби Энержи партнерс ХХК тийм 115 Хангад-Эксплорэйшн ХХК тийм 

41 Говиекс монголиа ХХК тийм 116 Хар тарвагатай ХХК тийм 

42 Говьгео ХХК үгүй 117 Хїдэр-Эрдэнэ ХХК үгүй 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

850 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт И-Удирдлагын хариуцлагын захидлыг ирүүлсэн байдал 

 
      

д/д Компанийн нэр 
Хүлээн 
авсан 

байдал 
д/д Компанийн нэр 

Хүлээн 
авсан 

байдал 

43 Голден крос ХХК тийм 118 ХОТУ ХХК тийм 

44 Голден погада ХХК тийм 119 Хотын зам ХХК Тийм 

45 Гурван тєхєм ХХК үгүй 120 Хөөсгөл ХХК Тийм 

46 Дацан трейд ХХК тийм 121 Хуади куонеэ ХХК Тийм 

47 Ди Кю И интернейшнл Монгол ХХК тийм 122 Хунан жинлэн ХХК Тийм 

48 Дон Шен Газрын Тос ХХК тийм 123 Хүннү ресорсиз ХХК Тийм 

49 Дун юан ХХК тийм 124 Хурай ХХК Тийм 

50 Дун-Эрдэнэ ХХК тийм 125 Цайрт минерал ХХК Тийм 

51 Єрмєн-Уул ХХК тийм 126 Чамин-Алт ХХК тийм 

52 Жамп-Алт ХХК тийм 127 Чинхуа мак нарийн сухайт ХХК Тийм 

53 Тэн Хун ХХК тийм 128 Шанлун ХХК тийм 

54 Жи Кэй Эм Кэй ХХК тийм 129 Шар нарст ХХК тийм 

55 Жи энд Юу Голд ХХК үгүй 130 Шарын гол ХК тийм 

56 Жотойн бажууна ХХК тийм 131 Шейман ХХК тийм 

57 Заамарын Их Алт ХХК тийм 132 Шивээ-Овоо ХК тийм 

58 Зараяа холдингс ХХК Тийм 133 Шижир талст ХХК тийм 

59 ЗБАА ХХК үгүй 134 Шижир-алт ХХК тийм 

60 Зїрийн булан ХХК тийм 135 Шинь Шинь ХХК үгүй 

61 Зон хэн юу тиан ХХК тийм 136 Эм Өү Өү Ай Си Өү ХХК Тийм 

62 И Эй Эм хөх адар ХХК Тийм 137 Эм Си Эс холдинг ХХК тийм 

63 Илтгоулд ХХК Тийм 138 Эмээлт майнз ХХК тийм 

64 Их монгол майнинг ХХК тийм 139 Эн Пи Ай ХХК үгүй 

65 Их тохойрол ХХК Тийм 140 Энгїй тал ХХК тийм 

66 Їїрт гоулд ХХК Тийм 141 Энержи ресурс ХХК тийм 

67 Капкорп ХХК Тийм 142 Эрвэн хїдэр ХХК тийм 

68 Кевин-Инвест ХХК Тийм 143 Эрдэнэ жас ХХК тийм 

69 Кожеговь ХХК тийм 144 Эрдэнэс МГЛ ХХК тийм 

70 Коммод ХХК Тийм 145 Эрдэнэт їйлдвэр ХХК тийм 

71 Кью Жи Экс монгол ХХК Тийм 146 Эрдэс холдинг ХХК Тийм 

72 Лон шэнда ХХК Тийм 147 Эринговь ХХК Тийм 

73 МГМК ХХК тийм 148 Эрэл ХХК тийм 

74 МЕС ХХК Тийм 149 Эс Би Эф ХХК тийм 

75 Могойн Гол ХХК Тийм 150 Юниверсал коппер ХХК тийм 

      Тайлбар: 
    Хүлээж авсан    (Тийм) 

   

 
Хүлээж аваагүй (Үгүй) 

   



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт К - Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандарт (СТОУС)-ын хэрэглээ 

д/д Компанийн нэр Регистрийн 
дугаар 

Стандартын хэрэглээ Аудит 

НББОУС 2-
Бараа 

материал 

НББОУС 16-Үндсэн 
хөрөнгө 

НББОУС 17-
Түрээс 

НББОУС 40-ХО-
тын 

зориулалттай 
үл хөдлөх 
хөрөнгө 

СТОУС 6-
Хайгуул ба 
үнэлгээний 

хөрөнгө 

НББОУС 10-
Тайлагналын 
үеийн дараах 

үйл явдал 

НББОУС 
24-

Холбоотой 
талуудын 
тодруулга 

НББОУС 37-Нөөц, 
болзошгүй өр төлбөр 

НББОУС 12-
Орлогын татвар 

2010 оны 
санхүүгийн 

тайланд аудит 
гүйцэтгэсэн 

аудитын 
компанийн 
албан ёсны 

нэр? 

2010 оны 
санхүүгийн 
тайлангийн 
аудитаар 
зөрчилгүй 
дүгнэлт 

өгсөн үү? 

Бараа 
материалыг 
өртөг, цэвэр 

боломжит үнэ 
цэнийн аль 

багаар 
бүртгэдэг 

эсэх? 

Үндсэн 
хөрөнгийн 

үнэ 
цэнийн 

бууралтын 
гарзыг 

бүртгэдэг 
эсэх? 

Үндсэн 
хөрөнгийг 
бүрэлдхүүн 
хэсгүүдээр 
нь салгаж 

элэгдүүлдэг 
эсэх? 

Санхүүгийн 
түрээсийн 
хөрөнгийг 

хөрөнгийн бодит 
үнэ цэнэ болон 
хамгийн бага 
төлбөрүүдийн 
өнөөгийн үнэ 
цэнийн аль 

багаар бүртгэдэг 
эсэх? 

Хөрөнгө 
оруулалтын 

зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгийн 
тодорхойлолтод 

нийцсэн 
хөрөнгүүдийг  

тусад нь ангилж 
бүртгэдэг эсэх? 

Хайгуул ба 
үнэлгээний 
хөрөнгөд 

үнэ цэнийн 
бууралтын 
тест хийдэг 

эсэх? 

Тайлагналын 
өдрийн дараа 
болсон үйл 

явдлыг 
санхүүгийн 
тайландаа 
тодрууладг 

эсэх? 

Холбоотой 
талуудтай 
хийгдсэн 

ажил 
гүйлгээнүүд

ийг 
тодруулдаг 

эсэх? 

Уурхайг хаах 
үе, байгалийг 
нөхөн сэргээх 

нөөцийг 
байгуулж, 

тэдэнд 
зохистой 
хорогдол 

тооцдог эсэх?  

Болзошгү
й өр 

төлбөрий
г хүлээн 

зөвшөөрч
, 

бүртгэдэг 
эсэх? 

Санхүүгийн болон 
орлогын албан 

татварын зөрүүг 
тохируулж, 

хойшлогдсон 
татварын хөрөнгө 

болон өр 
төлбөрийг хүлээн 

зөвшөөрч 
бүртгэдэг эсэх? 

1 Агит хангай ХХК 2597977 үгүй үгүй үгүй үгүй тийм үгүй тийм тийм үгүй үгүй тийм 
Эс Жи Эм Ди 
Аудит ХХК тийм 

2 Агм майнинг ХХК 5176727 тийм үгүй тийм үгүй үгүй үгүй тийм тийм үгүй үгүй тийм ОД бүртгэл 
Аудит 

үгүй 

3 
Адамас майнинг 
ХХК 2672146 үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй ЗЦН аудит  тийм 

4 Адамас маунтин 
ХХК 

2672146 үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй ЗЦН аудит  тийм 

5 Адил-оч ХХК 2707969 т-гүй т-гүй тийм т-гүй тийм т-гүй т-гүй т-гүй т-гүй т-гүй тийм 
Юнистар 

аудит  тийм 

6 Адуун чулуун ХХК 2044239 үгүй тийм тийм үгүй үгүй үгүй тийм тийм үгүй тийм тийм Батламж 
Аудит  

тийм 

7 
Азиа гоулд 
монголиа ХХК 2678179 т-гүй үгүй тийм т-гүй т-гүй тийм тийм тийм т-гүй тийм тийм 

Нийслэл 
аудит тийм 

8 
Айвенхоу майнз 
Монголия инк ХХК 2657457 үгүй т-гүй үгүй т-гүй т-гүй үгүй тийм тийм тийм тийм үгүй 

Прайс уотер 
хаус куперс 

аудит 
тийм 

9 Алтайн хїдэр ХХК 5056721 үгүй тийм үгүй үгүй тийм үгүй тийм тийм тийм үгүй тийм 

Эрнст энд 
Яанг 

Монголия 
Аудит  

тийм 

10 
Алтан дорнод 
монгол ХХК 2112868 тийм т-гүй тийм т-гүй т-гүй т-гүй тийм тийм т-гүй т-гүй тийм     

11 Амин цэцэг ХХК 4184165 үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй Аудит 
хийлгээгүй 

  

12 Андын илч ХХК 5051118 тийм тийм т-гүй тийм үгүй тийм тийм т-гүй т-гүй тийм тийм     

13 Андын тэмүүлэл 
ХХК 

5205581 тийм үгүй үгүй т-гүй т-гүй т-гүй тийм тийм үгүй үгүй тийм Юнистар 
аудит 

тийм 

14 
Анхай-
Интернейшнл ХХК 2863847 тийм тийм үгүй үгүй үгүй үгүй тийм тийм тийм үгүй тийм 

Дөлгөөн 
Хайрхан-Уул 

Аудит 
тийм 

15 АУМ ХХК 5056721 үгүй үгүй тийм үгүй т-гүй т-гүй үгүй т-гүй үгүй үгүй тийм 
УБ аудит 

корпораци 
ХХК 

тийм 

16 АФК ТАВТ ХХК 5170966 тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм Стандарт 
дүгнэлт ХХК 

тийм 

17 Багануур ХК 2008572 үгүй үгүй тийм үгүй тийм үгүй үгүй тийм үгүй үгүй үгүй 
Мэдээлэл 

аудит тийм 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

852 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

д/д Компанийн нэр Регистрийн 
дугаар 

Стандартын хэрэглээ Аудит 

НББОУС 2-
Бараа 

материал 

НББОУС 16-Үндсэн 
хөрөнгө 

НББОУС 17-
Түрээс 

НББОУС 40-ХО-
тын 

зориулалттай 
үл хөдлөх 
хөрөнгө 

СТОУС 6-
Хайгуул ба 
үнэлгээний 

хөрөнгө 

НББОУС 10-
Тайлагналын 
үеийн дараах 

үйл явдал 

НББОУС 
24-

Холбоотой 
талуудын 
тодруулга 

НББОУС 37-Нөөц, 
болзошгүй өр төлбөр 

НББОУС 12-
Орлогын татвар 

2010 оны 
санхүүгийн 

тайланд аудит 
гүйцэтгэсэн 

аудитын 
компанийн 
албан ёсны 

нэр? 

2010 оны 
санхүүгийн 
тайлангийн 
аудитаар 
зөрчилгүй 
дүгнэлт 

өгсөн үү? 

Бараа 
материалыг 
өртөг, цэвэр 

боломжит үнэ 
цэнийн аль 

багаар 
бүртгэдэг 

эсэх? 

Үндсэн 
хөрөнгийн 

үнэ 
цэнийн 

бууралтын 
гарзыг 

бүртгэдэг 
эсэх? 

Үндсэн 
хөрөнгийг 
бүрэлдхүүн 
хэсгүүдээр 
нь салгаж 

элэгдүүлдэг 
эсэх? 

Санхүүгийн 
түрээсийн 
хөрөнгийг 

хөрөнгийн бодит 
үнэ цэнэ болон 
хамгийн бага 
төлбөрүүдийн 
өнөөгийн үнэ 
цэнийн аль 

багаар бүртгэдэг 
эсэх? 

Хөрөнгө 
оруулалтын 

зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгийн 
тодорхойлолтод 

нийцсэн 
хөрөнгүүдийг  

тусад нь ангилж 
бүртгэдэг эсэх? 

Хайгуул ба 
үнэлгээний 
хөрөнгөд 

үнэ цэнийн 
бууралтын 
тест хийдэг 

эсэх? 

Тайлагналын 
өдрийн дараа 
болсон үйл 

явдлыг 
санхүүгийн 
тайландаа 
тодрууладг 

эсэх? 

Холбоотой 
талуудтай 
хийгдсэн 

ажил 
гүйлгээнүүд

ийг 
тодруулдаг 

эсэх? 

Уурхайг хаах 
үе, байгалийг 
нөхөн сэргээх 

нөөцийг 
байгуулж, 

тэдэнд 
зохистой 
хорогдол 

тооцдог эсэх?  

Болзошгү
й өр 

төлбөрий
г хүлээн 

зөвшөөрч
, 

бүртгэдэг 
эсэх? 

Санхүүгийн болон 
орлогын албан 

татварын зөрүүг 
тохируулж, 

хойшлогдсон 
татварын хөрөнгө 

болон өр 
төлбөрийг хүлээн 

зөвшөөрч 
бүртгэдэг эсэх? 

18 Бага таян ХХК 2099551 тийм үгүй тийм тийм т-гүй үгүй тийм үгүй үгүй тийм тийм 
Алтан жолоо 
аудит ХХК үгүй 

19 
Баян айраг 
эксплорэйшн ХХК 2708701 тийм тийм тийм т-гүй тийм т-гүй тийм тийм тийм үгүй тийм 

УБ аудит 
корпораци 

ХХК 
тийм 

20 Баян-Эрч ХХК 5023998 тийм тийм тийм т-гүй тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм 
Мэдээлэл 

аудит тийм 

21 Бїїргэнт ХХК 2855119 тийм үгүй тийм үгүй тийм тийм тийм тийм үгүй тийм тийм Мэдээлэл 
аудит 

тийм 

22 
Болд тємєр ерєє 
гол ХХК 2019205 үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй тийм тийм үгүй үгүй тийм Актив аудит тийм 

23 Бороо гоулд ХХК 2094533 тийм тийм тийм т-гүй тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм Онч аудит тийм 

24 Брэйв харт 
ресорсиз ХХК 

2878992 тийм үгүй тийм үгүй үгүй тийм үгүй тийм үгүй үгүй тийм 
УБ аудит 

корпораци 
ХХК 

тийм 

25 Буд-Инвест ХХК 2100754 үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй СМД аудит тийм 

26 Булган гангат ХХК 5091462 үгүй үгүй үгүй тийм үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй 
Пантер 

Мидланд 
аудит ХХК 

тийм 

27 Бумбат ХХК 5193443 тийм тийм тийм үгүй үгүй үгүй тийм тийм үгүй үгүй тийм     

28 Бумбат ресорсес 
ХХК 

2075652 үгүй үгүй үгүй т-гүй т-гүй үгүй үгүй үгүй т-гүй үгүй үгүй НИММ Аудит 
ХХК 

тийм 

29 Бэрх ресорсиз ХХК 2019205 т-гүй тийм тийм т-гүй т-гүй т-гүй тийм тийм т-гүй тийм тийм 
Алтан жолоо 
аудит ХХК тийм 

30 Бэрх-Уул ХХК 2643928 үгүй тийм тийм тийм тийм үгүй тийм тийм тийм тийм тийм 

Эрнст энд 
Яанг 

Монголия 
Аудит  

үгүй 

31 Бэрэн Групп ХХК 2063182 үгүй үгүй үгүй т-гүй т-гүй үгүй үгүй тийм үгүй үгүй тийм Ай Жэй Эй 
Эйч Аудит  

тийм 

32 
Бэрэн майнинг 
ХХК 2886219 тийм үгүй тийм үгүй үгүй тийм үгүй тийм тийм үгүй тийм 

Ай Жэй Эй 
Эйч Аудит  тийм 

33 
Вестерн 
Простектор 
Монголиа ХХК 

2834812 үгүй үгүй үгүй т-гүй үгүй үгүй тийм тийм т-гүй үгүй тийм 
УБ аудит 

корпораци 
ХХК 

тийм 

34 
Гаррисон-Азия 
ХХК 

5122392 тийм тийм үгүй үгүй т-гүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй 
Их наяд 

Аудит ХХК 
тийм 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

853 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

д/д Компанийн нэр Регистрийн 
дугаар 

Стандартын хэрэглээ Аудит 

НББОУС 2-
Бараа 

материал 

НББОУС 16-Үндсэн 
хөрөнгө 

НББОУС 17-
Түрээс 

НББОУС 40-ХО-
тын 

зориулалттай 
үл хөдлөх 
хөрөнгө 

СТОУС 6-
Хайгуул ба 
үнэлгээний 

хөрөнгө 

НББОУС 10-
Тайлагналын 
үеийн дараах 

үйл явдал 

НББОУС 
24-

Холбоотой 
талуудын 
тодруулга 

НББОУС 37-Нөөц, 
болзошгүй өр төлбөр 

НББОУС 12-
Орлогын татвар 

2010 оны 
санхүүгийн 

тайланд аудит 
гүйцэтгэсэн 

аудитын 
компанийн 
албан ёсны 

нэр? 

2010 оны 
санхүүгийн 
тайлангийн 
аудитаар 
зөрчилгүй 
дүгнэлт 

өгсөн үү? 

Бараа 
материалыг 
өртөг, цэвэр 

боломжит үнэ 
цэнийн аль 

багаар 
бүртгэдэг 

эсэх? 

Үндсэн 
хөрөнгийн 

үнэ 
цэнийн 

бууралтын 
гарзыг 

бүртгэдэг 
эсэх? 

Үндсэн 
хөрөнгийг 
бүрэлдхүүн 
хэсгүүдээр 
нь салгаж 

элэгдүүлдэг 
эсэх? 

Санхүүгийн 
түрээсийн 
хөрөнгийг 

хөрөнгийн бодит 
үнэ цэнэ болон 
хамгийн бага 
төлбөрүүдийн 
өнөөгийн үнэ 
цэнийн аль 

багаар бүртгэдэг 
эсэх? 

Хөрөнгө 
оруулалтын 

зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгийн 
тодорхойлолтод 

нийцсэн 
хөрөнгүүдийг  

тусад нь ангилж 
бүртгэдэг эсэх? 

Хайгуул ба 
үнэлгээний 
хөрөнгөд 

үнэ цэнийн 
бууралтын 
тест хийдэг 

эсэх? 

Тайлагналын 
өдрийн дараа 
болсон үйл 

явдлыг 
санхүүгийн 
тайландаа 
тодрууладг 

эсэх? 

Холбоотой 
талуудтай 
хийгдсэн 

ажил 
гүйлгээнүүд

ийг 
тодруулдаг 

эсэх? 

Уурхайг хаах 
үе, байгалийг 
нөхөн сэргээх 

нөөцийг 
байгуулж, 

тэдэнд 
зохистой 
хорогдол 

тооцдог эсэх?  

Болзошгү
й өр 

төлбөрий
г хүлээн 

зөвшөөрч
, 

бүртгэдэг 
эсэх? 

Санхүүгийн болон 
орлогын албан 

татварын зөрүүг 
тохируулж, 

хойшлогдсон 
татварын хөрөнгө 

болон өр 
төлбөрийг хүлээн 

зөвшөөрч 
бүртгэдэг эсэх? 

35 Гацуурт ХХК 2054701 тийм тийм тийм тийм үгүй үгүй тийм тийм т-гүй т-гүй тийм 
УБ аудит 

корпораци 
ХХК 

тийм 

36 Геосан ХХК 2070251 үгүй үгүй тийм үгүй үгүй үгүй үгүй тийм үгүй үгүй тийм НИММ Аудит 
ХХК 

үгүй 

37 Гео-Эрэл ХХК 2046342 тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм үгүй тийм тийм 
Их наяд 

Аудит ХХК тийм 

38 Гїн Билэг Трейд 
ХХК 

2765853 т-гүй т-гүй тийм т-гүй тийм т-гүй т-гүй тийм тийм үгүй тийм Ай Жэй Эй 
Эйч Аудит  

тийм 

39 
Гоби Коул энд 
Энержи ХХК 2862468 үгүй үгүй үгүй т-гүй т-гүй үгүй үгүй үгүй т-гүй үгүй үгүй 

НИММ Аудит 
ХХК тийм 

40 Гоби Энержи 
партнерс ХХК 

5301467 тийм тийм тийм т-гүй тийм тийм тийм тийм т-гүй тийм тийм 

Эрнст энд 
Яанг 

Монголия 
Аудит  

тийм 

41 
Говиекс монголиа 
ХХК 5227127 тийм тийм тийм үгүй тийм т-гүй тийм тийм т-гүй т-гүй тийм 

Таван-
Эрдэнэ 
Аудит  

тийм 

42 Говьгео ХХК 2004976 тийм т-гүй тийм тийм тийм үгүй т-гүй тийм т-гүй т-гүй тийм 
Мэдээлэл 

аудит тийм 

43 Голден крос ХХК 5200881 тийм т-гүй тийм т-гүй т-гүй тийм т-гүй тийм т-гүй тийм тийм Эс Жи Эм Ди 
Аудит ХХК 

тийм 

44 
Голден погада 
ХХК 5111625 үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй тийм тийм үгүй тийм тийм СМД аудит тийм 

45 Гурван тєхєм ХХК 2086166 тийм тийм тийм т-гүй үгүй т-гүй үгүй тийм үгүй үгүй тийм Мэдээлэл 
аудит 

тийм 

46 Дацан трейд ХХК 2061848 тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм 
Санхүүч 
аудит  тийм 

47 
Ди Кю И 
интернейшнл 
Монгол ХХК 

5048362 
Уул уурхайн үйл ажиллагаа 
эрхэлдэггүй  

                    

48 
Дон Шен Газрын 
Тос ХХК 

2766337 т-гүй үгүй үгүй т-гүй үгүй т-гүй үгүй тийм т-гүй т-гүй үгүй Акбар аудит үгүй 

49 Дун юан ХХК 2724146 т-гүй үгүй үгүй т-гүй үгүй т-гүй тийм тийм тийм үгүй тийм ЗЦН аудит тийм 

50 Дун-Эрдэнэ ХХК 2010933 үгүй үгүй тийм т-гүй т-гүй үгүй тийм тийм үгүй т-гүй үгүй 
Балхан 
Аудит 

тийм 

51 Єрмєн-Уул ХХК 2617749 тийм үгүй үгүй т-гүй т-гүй үгүй тийм тийм үгүй үгүй тийм 
Сан Арвич 

Аудит тийм 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

854 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

д/д Компанийн нэр Регистрийн 
дугаар 

Стандартын хэрэглээ Аудит 

НББОУС 2-
Бараа 

материал 

НББОУС 16-Үндсэн 
хөрөнгө 

НББОУС 17-
Түрээс 

НББОУС 40-ХО-
тын 

зориулалттай 
үл хөдлөх 
хөрөнгө 

СТОУС 6-
Хайгуул ба 
үнэлгээний 

хөрөнгө 

НББОУС 10-
Тайлагналын 
үеийн дараах 

үйл явдал 

НББОУС 
24-

Холбоотой 
талуудын 
тодруулга 

НББОУС 37-Нөөц, 
болзошгүй өр төлбөр 

НББОУС 12-
Орлогын татвар 

2010 оны 
санхүүгийн 

тайланд аудит 
гүйцэтгэсэн 

аудитын 
компанийн 
албан ёсны 

нэр? 

2010 оны 
санхүүгийн 
тайлангийн 
аудитаар 
зөрчилгүй 
дүгнэлт 

өгсөн үү? 

Бараа 
материалыг 
өртөг, цэвэр 

боломжит үнэ 
цэнийн аль 

багаар 
бүртгэдэг 

эсэх? 

Үндсэн 
хөрөнгийн 

үнэ 
цэнийн 

бууралтын 
гарзыг 

бүртгэдэг 
эсэх? 

Үндсэн 
хөрөнгийг 
бүрэлдхүүн 
хэсгүүдээр 
нь салгаж 

элэгдүүлдэг 
эсэх? 

Санхүүгийн 
түрээсийн 
хөрөнгийг 

хөрөнгийн бодит 
үнэ цэнэ болон 
хамгийн бага 
төлбөрүүдийн 
өнөөгийн үнэ 
цэнийн аль 

багаар бүртгэдэг 
эсэх? 

Хөрөнгө 
оруулалтын 

зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгийн 
тодорхойлолтод 

нийцсэн 
хөрөнгүүдийг  

тусад нь ангилж 
бүртгэдэг эсэх? 

Хайгуул ба 
үнэлгээний 
хөрөнгөд 

үнэ цэнийн 
бууралтын 
тест хийдэг 

эсэх? 

Тайлагналын 
өдрийн дараа 
болсон үйл 

явдлыг 
санхүүгийн 
тайландаа 
тодрууладг 

эсэх? 

Холбоотой 
талуудтай 
хийгдсэн 

ажил 
гүйлгээнүүд

ийг 
тодруулдаг 

эсэх? 

Уурхайг хаах 
үе, байгалийг 
нөхөн сэргээх 

нөөцийг 
байгуулж, 

тэдэнд 
зохистой 
хорогдол 

тооцдог эсэх?  

Болзошгү
й өр 

төлбөрий
г хүлээн 

зөвшөөрч
, 

бүртгэдэг 
эсэх? 

Санхүүгийн болон 
орлогын албан 

татварын зөрүүг 
тохируулж, 

хойшлогдсон 
татварын хөрөнгө 

болон өр 
төлбөрийг хүлээн 

зөвшөөрч 
бүртгэдэг эсэх? 

52 Жамп-Алт ХХК 3738191 үгүй үгүй т-гүй үгүй үгүй тийм үгүй тийм тийм тийм тийм 
Ситико 
Аудит тийм 

53 Тэн хун ХХК 2839717 тийм үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй тийм үгүй үгүй үгүй 
Юнистар 

аудит 
тийм 

54 
Жи Кэй Эм Кэй 
ХХК 5041589 тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм Актив аудит тийм 

55 
Жи энд Юу Голд 
ХХК 

2675471                           

56 
Жотойн бажууна 
ХХК 5089417 үгүй үгүй үгүй т-гүй т-гүй үгүй тийм тийм тийм т-гүй үгүй 

Мэдээлэл 
аудит тийм 

57 
Заамарын Их Алт 
ХХК 

2670801 үгүй үгүй тийм үгүй үгүй үгүй тийм тийм үгүй үгүй тийм 
Голден пэйж 
Аудит ХХК 

тийм 

58 
Зараяа холдингс 
ХХК 5077834 т-гүй Тийм Тийм т-гүй Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм 

НИММ Аудит 
ХХК Тийм 

59 ЗБАА ХХК 5091098 үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй     

60 Зїрийн булан ХХК 2854384 тийм үгүй үгүй т-гүй т-гүй үгүй үгүй тийм т-гүй тийм тийм Тэд аудит   

61 Зон хэн юу тиан 
ХХК 

5098297 үгүй үгүй тийм үгүй тийм үгүй үгүй тийм үгүй үгүй үгүй ОД бүртгэл 
Аудит 

залруулга
тай 

62 И Эй Эм хөх адар 
ХХК 

2844915 Тийм Тийм Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм т-гүй т-гүй Тийм 
Дөлгөөн 

Хайрхан-Уул 
Аудит 

Тийм 

63 Илтгоулд ХХК 5073189 Тийм Тийм Тийм т-гүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм     

64 
Их монгол 
майнинг ХХК 

5014131 үгүй үгүй тийм үгүй үгүй үгүй үгүй тийм тийм тийм тийм Актив аудит тийм 

65 Их тохойрол ХХК 2784262 үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй     

66 Їїрт гоулд ХХК 2766868 т-гүй Тийм үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Үгүй Тийм Тийм 
Мэдээлэл 

аудит 
Үгүй 

67 Капкорп ХХК 5077982 Үгүй Тийм т-гүй т-гүй т-гүй т-гүй т-гүй Тийм т-гүй Тийм Үгүй 
Ситико 
Аудит Тийм 

68 Кевин-Инвест ХХК 5167663 Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Тийм 
Тэд-Од 
Аудит 

Тийм 

69 Кожеговь ХХК 2078449 т-гүй үгүй үгүй т-гүй т-гүй үгүй үгүй тийм т-гүй тийм тийм Онч аудит үгүй 

70 Коммод ХХК 2685841 Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Үгүй Үгүй Үгүй СМД аудит Тийм 

71 
Кью Жи Экс 
монгол ХХК 2706865 т-гүй т-гүй Тийм т-гүй т-гүй т-гүй Тийм Тийм Тийм Тийм Үгүй 

УБ аудит 
корпораци Тийм 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

855 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

д/д Компанийн нэр Регистрийн 
дугаар 

Стандартын хэрэглээ Аудит 

НББОУС 2-
Бараа 

материал 

НББОУС 16-Үндсэн 
хөрөнгө 

НББОУС 17-
Түрээс 

НББОУС 40-ХО-
тын 

зориулалттай 
үл хөдлөх 
хөрөнгө 

СТОУС 6-
Хайгуул ба 
үнэлгээний 

хөрөнгө 

НББОУС 10-
Тайлагналын 
үеийн дараах 

үйл явдал 

НББОУС 
24-

Холбоотой 
талуудын 
тодруулга 

НББОУС 37-Нөөц, 
болзошгүй өр төлбөр 

НББОУС 12-
Орлогын татвар 

2010 оны 
санхүүгийн 

тайланд аудит 
гүйцэтгэсэн 

аудитын 
компанийн 
албан ёсны 

нэр? 

2010 оны 
санхүүгийн 
тайлангийн 
аудитаар 
зөрчилгүй 
дүгнэлт 

өгсөн үү? 

Бараа 
материалыг 
өртөг, цэвэр 

боломжит үнэ 
цэнийн аль 

багаар 
бүртгэдэг 

эсэх? 

Үндсэн 
хөрөнгийн 

үнэ 
цэнийн 

бууралтын 
гарзыг 

бүртгэдэг 
эсэх? 

Үндсэн 
хөрөнгийг 
бүрэлдхүүн 
хэсгүүдээр 
нь салгаж 

элэгдүүлдэг 
эсэх? 

Санхүүгийн 
түрээсийн 
хөрөнгийг 

хөрөнгийн бодит 
үнэ цэнэ болон 
хамгийн бага 
төлбөрүүдийн 
өнөөгийн үнэ 
цэнийн аль 

багаар бүртгэдэг 
эсэх? 

Хөрөнгө 
оруулалтын 

зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгийн 
тодорхойлолтод 

нийцсэн 
хөрөнгүүдийг  

тусад нь ангилж 
бүртгэдэг эсэх? 

Хайгуул ба 
үнэлгээний 
хөрөнгөд 

үнэ цэнийн 
бууралтын 
тест хийдэг 

эсэх? 

Тайлагналын 
өдрийн дараа 
болсон үйл 

явдлыг 
санхүүгийн 
тайландаа 
тодрууладг 

эсэх? 

Холбоотой 
талуудтай 
хийгдсэн 

ажил 
гүйлгээнүүд

ийг 
тодруулдаг 

эсэх? 

Уурхайг хаах 
үе, байгалийг 
нөхөн сэргээх 

нөөцийг 
байгуулж, 

тэдэнд 
зохистой 
хорогдол 

тооцдог эсэх?  

Болзошгү
й өр 

төлбөрий
г хүлээн 

зөвшөөрч
, 

бүртгэдэг 
эсэх? 

Санхүүгийн болон 
орлогын албан 

татварын зөрүүг 
тохируулж, 

хойшлогдсон 
татварын хөрөнгө 

болон өр 
төлбөрийг хүлээн 

зөвшөөрч 
бүртгэдэг эсэх? 

ХХК 

72 Лон шэнда ХХК 5312213 Тийм Тийм Үгүй Үгүй Тийм Тийм Үгүй т-гүй т-гүй Тийм Тийм 
УБ аудит 

корпораци 
ХХК 

Тийм 

73 МГМК ХХК 5211646 Тийм Үгүй Тийм Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Тийм 
Бизкон 
Аудит Тийм 

74 МЕС ХХК 2579634 Үйл ажиллагааны чиглэл өөр                     

75 Могойн Гол ХХК 2034859 тийм үгүй тийм үгүй т-гүй үгүй тийм үгүй үгүй т-гүй үгүй 
Мэдээлэл 

аудит 
тийм 

76 Могол 
интэрнэшнл ХХК 

2730588 Үгүй Үгүй Үгүй т-гүй т-гүй Үгүй Үгүй Тийм т-гүй Үгүй Үгүй Сан Арвич 
Аудит 

Тийм 

77 Мон ажнай ХХК 2067544 Тийм Үгүй Тийм т-гүй т-гүй Үгүй тийм тийм тийм Үгүй Тийм     

78 Мон полимет ХХК 2029278 т-гүй Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Үгүй Тийм Мэдээлэл 
аудит 

Тийм 

79 
Монгол   руд пром 
ХХК 

2825627 Тийм Үгүй Тийм Тийм т-гүй Үгүй Тийм Тийм Үгүй Үгүй Тийм 
Монста 
аудит 

Тийм 

80 Монгол Алт Мак 
ХХК 

2095025 тийм тийм тийм үгүй үгүй тийм үгүй тийм үгүй үгүй тийм КПМЖ  тийм 

81 
Монгол болгар гео 
ХХК 

2550245 тийм тийм тийм үгүй т-гүй үгүй тийм тийм т-гүй т-гүй тийм 
Сүлд аудит 

ХХК 
үгүй 

82 Монгол газар ХХК 2027615 Тийм Үгүй Тийм Үгүй Тийм т-гүй Тийм Тийм Үгүй Үгүй Тийм 
Дөлгөөн 

Хайрхан-Уул 
Аудит 

  

83 
Монгол цамхаг 
ХХК 2848317 Тийм Үгүй Тийм Үгүй Тийм Үгүй Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм 

Дөлгөөн 
Хайрхан-Уул 

Аудит 
  

84 
Монгол чех 
металл ХХК 5051134 Тийм Тийм Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Тийм Тийм Тийм Үгүй Тийм 

Тэд-Од 
Аудит Тийм 

85 Монгол-Алт ХХК 2024101 Тийм Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Итгэлт аудит Тийм 

86 
Монголиа 
девелопмент 
ресорсес ХХК 

5106583 Уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлдэггүй                    

87 
Монголросцветмет 
ХХК 2550466 тийм үгүй үгүй үгүй тийм үгүй тийм тийм үгүй үгүй тийм ҮАГазар үгүй 

88 Мондулаан трейд 
ХХК 

2554518 Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Тийм Тийм Үгүй Үгүй Тийм Ай Жэй Эй 
Эйч Аудит  

Үгүй 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

856 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

д/д Компанийн нэр Регистрийн 
дугаар 

Стандартын хэрэглээ Аудит 

НББОУС 2-
Бараа 

материал 

НББОУС 16-Үндсэн 
хөрөнгө 

НББОУС 17-
Түрээс 

НББОУС 40-ХО-
тын 

зориулалттай 
үл хөдлөх 
хөрөнгө 

СТОУС 6-
Хайгуул ба 
үнэлгээний 

хөрөнгө 

НББОУС 10-
Тайлагналын 
үеийн дараах 

үйл явдал 

НББОУС 
24-

Холбоотой 
талуудын 
тодруулга 

НББОУС 37-Нөөц, 
болзошгүй өр төлбөр 

НББОУС 12-
Орлогын татвар 

2010 оны 
санхүүгийн 

тайланд аудит 
гүйцэтгэсэн 

аудитын 
компанийн 
албан ёсны 

нэр? 

2010 оны 
санхүүгийн 
тайлангийн 
аудитаар 
зөрчилгүй 
дүгнэлт 

өгсөн үү? 

Бараа 
материалыг 
өртөг, цэвэр 

боломжит үнэ 
цэнийн аль 

багаар 
бүртгэдэг 

эсэх? 

Үндсэн 
хөрөнгийн 

үнэ 
цэнийн 

бууралтын 
гарзыг 

бүртгэдэг 
эсэх? 

Үндсэн 
хөрөнгийг 
бүрэлдхүүн 
хэсгүүдээр 
нь салгаж 

элэгдүүлдэг 
эсэх? 

Санхүүгийн 
түрээсийн 
хөрөнгийг 

хөрөнгийн бодит 
үнэ цэнэ болон 
хамгийн бага 
төлбөрүүдийн 
өнөөгийн үнэ 
цэнийн аль 

багаар бүртгэдэг 
эсэх? 

Хөрөнгө 
оруулалтын 

зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгийн 
тодорхойлолтод 

нийцсэн 
хөрөнгүүдийг  

тусад нь ангилж 
бүртгэдэг эсэх? 

Хайгуул ба 
үнэлгээний 
хөрөнгөд 

үнэ цэнийн 
бууралтын 
тест хийдэг 

эсэх? 

Тайлагналын 
өдрийн дараа 
болсон үйл 

явдлыг 
санхүүгийн 
тайландаа 
тодрууладг 

эсэх? 

Холбоотой 
талуудтай 
хийгдсэн 

ажил 
гүйлгээнүүд

ийг 
тодруулдаг 

эсэх? 

Уурхайг хаах 
үе, байгалийг 
нөхөн сэргээх 

нөөцийг 
байгуулж, 

тэдэнд 
зохистой 
хорогдол 

тооцдог эсэх?  

Болзошгү
й өр 

төлбөрий
г хүлээн 

зөвшөөрч
, 

бүртгэдэг 
эсэх? 

Санхүүгийн болон 
орлогын албан 

татварын зөрүүг 
тохируулж, 

хойшлогдсон 
татварын хөрөнгө 

болон өр 
төлбөрийг хүлээн 

зөвшөөрч 
бүртгэдэг эсэх? 

89 
Монрос пром 
Уголь ХХК 2811138 т-гүй тийм тийм т-гүй үгүй үгүй үгүй тийм үгүй тийм үгүй 

Эвиденсе 
аудит тийм 

90 МОЭНКО ХХК 5141583 үгүй үгүй тийм үгүй тийм үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй тийм 
Си Эм Эн 

аудит 
тийм 

91 Ноён гари ХХК 5233232 Тийм Тийм Тийм Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм 
Мишээл-Од 

аудит Тийм 

92 Нордвинд ХХК 5003539 Тийм т-гүй Тийм Тийм т-гүй Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Тийм 
Пантер 

Мидланд 
аудит ХХК 

Тийм 

93 
Нуклер Энержи 
ХХК 5333814 Тийм Үгүй Тийм Тийм Тийм Үгүй Тийм Тийм Тийм ТИйм Тийм Актив Аудит Тийм 

94 Одод ХХК 2066505 Үгүй Үгүй Тийм т-гүй т-гүй т-гүй Үгүй Тийм т-гүй Үгүй Үгүй Их наяд 
Аудит ХХК 

Тийм 

95 Ододгоулд ХХК 5180252 Тийм Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Тийм 
ОД бүртгэл 

Аудит Тийм 

96 Олон овоот гоулд 
ХХК 

5099005 тийм тийм т-гүй т-гүй т-гүй т-гүй тийм тийм т-гүй т-гүй тийм НИММ Аудит 
ХХК 

үгүй 

97 ОНТРЭ ХХК 2705133 Тийм Тийм Тийм т-гүй т-гүй Үгүй Тийм Тийм т-гүй Үгүй Тийм 
НИММ Аудит 

ХХК Тийм 

98 Очир төв ХХК 2031256 Тийм Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Үгүй Үгүй Үгүй Далай ван 
аудит 

Тийм 

99 Петро Матад ХХК 2867095 Үгүй Тийм Үгүй Үгүй т-гүй т-гүй т-гүй Тийм т-гүй Тийм Үгүй 
Ситико 
Аудит Тийм 

100 
Петрочайна дачин 
тамсаг ХХК 2075385 т-гүй үгүй үгүй үгүй т-гүй т-гүй үгүй тийм т-гүй тийм үгүй 

Дөлгөөн 
Хайрхан-Уул 

Аудит 
тийм 

101 
Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 5170672 үгүй т-гүй тийм үгүй т-гүй тийм тийм тийм т-гүй үгүй үгүй Итгэлт аудит тийм 

102 Сансарын геологи 
хайгуул ХХК 

5036933 үгүй үгүй тийм үгүй үгүй үгүй тийм тийм үгүй үгүй тийм Итгэлт аудит үгүй 

103 Саус гоби сэндс 
ХХК 

5084555 т-гүй тийм тийм үгүй үгүй үгүй тийм тийм тийм үгүй тийм 
Прайс уотер 
хаус куперс 

аудит 
үгүй 

104 
Сентеррагоулд 
монголиа ХХК 2108291 т-гүй үгүй үгүй т-гүй т-гүй үгүй тийм тийм т-гүй тийм т-гүй 

Далай ван 
аудит тийм 

105 Таац мєрєн ХХК 5113075 Үгүй т-гүй Үгүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм Итгэлт Аудит Тийм 

106 Тавантолгой ХХК 2016656 тийм үгүй тийм т-гүй т-гүй т-гүй тийм тийм т-гүй т-гүй тийм Эс Эм аудит тийм 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

857 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

д/д Компанийн нэр Регистрийн 
дугаар 

Стандартын хэрэглээ Аудит 

НББОУС 2-
Бараа 

материал 

НББОУС 16-Үндсэн 
хөрөнгө 

НББОУС 17-
Түрээс 

НББОУС 40-ХО-
тын 

зориулалттай 
үл хөдлөх 
хөрөнгө 

СТОУС 6-
Хайгуул ба 
үнэлгээний 

хөрөнгө 

НББОУС 10-
Тайлагналын 
үеийн дараах 

үйл явдал 

НББОУС 
24-

Холбоотой 
талуудын 
тодруулга 

НББОУС 37-Нөөц, 
болзошгүй өр төлбөр 

НББОУС 12-
Орлогын татвар 

2010 оны 
санхүүгийн 

тайланд аудит 
гүйцэтгэсэн 

аудитын 
компанийн 
албан ёсны 

нэр? 

2010 оны 
санхүүгийн 
тайлангийн 
аудитаар 
зөрчилгүй 
дүгнэлт 

өгсөн үү? 

Бараа 
материалыг 
өртөг, цэвэр 

боломжит үнэ 
цэнийн аль 

багаар 
бүртгэдэг 

эсэх? 

Үндсэн 
хөрөнгийн 

үнэ 
цэнийн 

бууралтын 
гарзыг 

бүртгэдэг 
эсэх? 

Үндсэн 
хөрөнгийг 
бүрэлдхүүн 
хэсгүүдээр 
нь салгаж 

элэгдүүлдэг 
эсэх? 

Санхүүгийн 
түрээсийн 
хөрөнгийг 

хөрөнгийн бодит 
үнэ цэнэ болон 
хамгийн бага 
төлбөрүүдийн 
өнөөгийн үнэ 
цэнийн аль 

багаар бүртгэдэг 
эсэх? 

Хөрөнгө 
оруулалтын 

зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгийн 
тодорхойлолтод 

нийцсэн 
хөрөнгүүдийг  

тусад нь ангилж 
бүртгэдэг эсэх? 

Хайгуул ба 
үнэлгээний 
хөрөнгөд 

үнэ цэнийн 
бууралтын 
тест хийдэг 

эсэх? 

Тайлагналын 
өдрийн дараа 
болсон үйл 

явдлыг 
санхүүгийн 
тайландаа 
тодрууладг 

эсэх? 

Холбоотой 
талуудтай 
хийгдсэн 

ажил 
гүйлгээнүүд

ийг 
тодруулдаг 

эсэх? 

Уурхайг хаах 
үе, байгалийг 
нөхөн сэргээх 

нөөцийг 
байгуулж, 

тэдэнд 
зохистой 
хорогдол 

тооцдог эсэх?  

Болзошгү
й өр 

төлбөрий
г хүлээн 

зөвшөөрч
, 

бүртгэдэг 
эсэх? 

Санхүүгийн болон 
орлогын албан 

татварын зөрүүг 
тохируулж, 

хойшлогдсон 
татварын хөрөнгө 

болон өр 
төлбөрийг хүлээн 

зөвшөөрч 
бүртгэдэг эсэх? 

107 
Тефис Майнинг 
ХХК 2807459 т-гүй үгүй тийм т-гүй т-гүй т-гүй т-гүй тийм т-гүй үгүй тийм Итгэлт аудит тийм 

108 
Ти Ар Ай Эм Эм 
ХХК 

5075602 Үгүй Үгүй Үгүй т-гүй Үгүй Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Тийм 
Сан Арвич 

Аудит 
Тийм 

109 Тїмэн-Анд ХХК 2656523 Тийм Тийм Тийм Үгүй Тийм Тийм Тийм т-гүй Үгүй Тийм Тийм 
Санхүүч 
Аудит Тийм 

110 Тундер клап ХХК 5070805 үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй тийм тийм үгүй үгүй тийм Лайэн аудит тийм 

111 Тунсинь ХХК 2867699 Татан буугдсан                     

112 Урт Хошуу ХХК 5073642 тийм үгүй үгүй т-гүй т-гүй үгүй үгүй тийм т-гүй тийм тийм Тэд аудит   

113 Уянган ХХК 2555468 Үгүй Тийм Үгүй Тийм Тийм Үгүй ТИйм Тийм Үгүй Тийм Тийм     

114 Хан шижир ХХК 2608758 Тийм т-гүй Тийм т-гүй т-гүй Үгүй т-гүй Тийм Тийм Тийм Тийм 
Шидэт 
сонголт 
Аудит 

Тийм 

115 
Хангад-
Эксплорэйшн ХХК 2887134 тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм 

УБ аудит 
корпораци 

ХХК 
тийм 

116 
Хар тарвагатай 
ХХК 2001454 тийм үгүй тийм үгүй тийм үгүй тийм тийм үгүй үгүй тийм Сан аудит тийм 

117 Хїдэр-Эрдэнэ ХХК 2041391                           

118 ХОТУ ХХК 2763788 үгүй үгүй тийм т-гүй тийм үгүй тийм тийм тийм тийм тийм 
Од бүртгэл 

аудит тийм 

119 Хотын зам ХХК 2619474 Тийм Үгүй Үгүй Тийм Үгүй Үгүй Тийм Тийм Үгүй Тийм Тийм     

120 Хөөсгөл ХХК 2682869 Тийм Үгүй Тийм т-гүй т-гүй т-гүй Тийм Тийм т-гүй Тийм Тийм 
Их наяд 

Аудит ХХК 
Тийм 

121 Хуади куонеэ ХХК 5232538 тийм үгүй үгүй т-гүй т-гүй үгүй үгүй тийм т-гүй тийм тийм Тэд аудит   

122 Хунан жинлэн ХХК 2881934 тийм үгүй үгүй т-гүй т-гүй үгүй үгүй тийм т-гүй тийм тийм Тэд аудит   

123 
Хүннү ресорсиз 
ХХК 

5337232 Тийм Тийм Үгүй т-гүй т-гүй Тийм Тийм Тийм т-гүй Тийм ТИмй Итгэлт Аудит Тийм 

124 Хурай ХХК 2019086 Тийм Тийм Тийм т-гүй т-гүй т-гүй Тийм Тийм Тийм Тийм Тийм   Тийм 

125 
Цайрт минерал 
ХХК 2548747 Тийм Үгүй тийм т-гүй т-гүй Үгүй Үгүй Тийм т-гүй үгүй Тийм 

Пантер 
Мидланд 

аудит ХХК 
Тийм 
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д/д Компанийн нэр Регистрийн 
дугаар 

Стандартын хэрэглээ Аудит 

НББОУС 2-
Бараа 

материал 

НББОУС 16-Үндсэн 
хөрөнгө 

НББОУС 17-
Түрээс 

НББОУС 40-ХО-
тын 

зориулалттай 
үл хөдлөх 
хөрөнгө 

СТОУС 6-
Хайгуул ба 
үнэлгээний 

хөрөнгө 

НББОУС 10-
Тайлагналын 
үеийн дараах 

үйл явдал 

НББОУС 
24-

Холбоотой 
талуудын 
тодруулга 

НББОУС 37-Нөөц, 
болзошгүй өр төлбөр 

НББОУС 12-
Орлогын татвар 

2010 оны 
санхүүгийн 

тайланд аудит 
гүйцэтгэсэн 

аудитын 
компанийн 
албан ёсны 

нэр? 

2010 оны 
санхүүгийн 
тайлангийн 
аудитаар 
зөрчилгүй 
дүгнэлт 

өгсөн үү? 

Бараа 
материалыг 
өртөг, цэвэр 

боломжит үнэ 
цэнийн аль 

багаар 
бүртгэдэг 

эсэх? 

Үндсэн 
хөрөнгийн 

үнэ 
цэнийн 

бууралтын 
гарзыг 

бүртгэдэг 
эсэх? 

Үндсэн 
хөрөнгийг 
бүрэлдхүүн 
хэсгүүдээр 
нь салгаж 

элэгдүүлдэг 
эсэх? 

Санхүүгийн 
түрээсийн 
хөрөнгийг 

хөрөнгийн бодит 
үнэ цэнэ болон 
хамгийн бага 
төлбөрүүдийн 
өнөөгийн үнэ 
цэнийн аль 

багаар бүртгэдэг 
эсэх? 

Хөрөнгө 
оруулалтын 

зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгийн 
тодорхойлолтод 

нийцсэн 
хөрөнгүүдийг  

тусад нь ангилж 
бүртгэдэг эсэх? 

Хайгуул ба 
үнэлгээний 
хөрөнгөд 

үнэ цэнийн 
бууралтын 
тест хийдэг 

эсэх? 

Тайлагналын 
өдрийн дараа 
болсон үйл 

явдлыг 
санхүүгийн 
тайландаа 
тодрууладг 

эсэх? 

Холбоотой 
талуудтай 
хийгдсэн 

ажил 
гүйлгээнүүд

ийг 
тодруулдаг 

эсэх? 

Уурхайг хаах 
үе, байгалийг 
нөхөн сэргээх 

нөөцийг 
байгуулж, 

тэдэнд 
зохистой 
хорогдол 

тооцдог эсэх?  

Болзошгү
й өр 

төлбөрий
г хүлээн 

зөвшөөрч
, 

бүртгэдэг 
эсэх? 

Санхүүгийн болон 
орлогын албан 

татварын зөрүүг 
тохируулж, 

хойшлогдсон 
татварын хөрөнгө 

болон өр 
төлбөрийг хүлээн 

зөвшөөрч 
бүртгэдэг эсэх? 

126 Чамин-Алт ХХК 5231337 тийм тийм тийм тийм тийм үгүй тийм тийм тийм тийм тийм Эс Эм аудит тийм 

127 
Чинхуа мак 
нарийн сухайт 
ХХК 

2697947 үгүй тийм үгүй үгүй тийм үгүй тийм тийм үгүй үгүй тийм 
Конфеденсе 

аудит тийм 

128 Шанлун ХХК 2784904 тийм тийм тийм тийм тийм тийм үгүй тийм тийм тийм тийм 
Мэдээлэл 

аудит тийм 

129 Шар нарст ХХК 2618621 үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй тийм үгүй үгүй тийм СМД аудит тийм 

130 Шарын гол ХК 2050374 тийм үгүй үгүй үгүй үгүй т-гүй үгүй т-гүй тийм тийм тийм 
Сүлд аудит 

ХХК 
тийм 

131 Шейман ХХК 5155436 т-гүй үгүй үгүй т-гүй тийм үгүй үгүй тийм т-гүй тийм тийм Онч аудит тийм 

132 Шивээ-Овоо ХК 2004879 үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй ҮАГазар тийм 

133 Шижир талст ХХК 2077601 тийм үгүй тийм үгүй т-гүй үгүй тийм т-гүй тийм т-гүй тийм 
Ай Жэй Эй 
Эйч Аудит  тийм 

134 Шижир-алт ХХК 2072947 үгүй үгүй тийм үгүй үгүй үгүй тийм тийм тийм тийм тийм 
Голден пэйж 
Аудит ХХК 

тийм 

135 Шинь Шинь ХХК 2830213 тийм тийм тийм тийм тийм тийм үгүй үгүй үгүй тийм тийм 
Ай Жэй Эй 
Эйч Аудит  тийм 

136 
Эм Өү Өү Ай Си 
Өү ХХК 

5198445 т-гүй тийм үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй Үгүй үгүй тийм тийм 
Си Эм Эн 

аудит 
тийм 

137 
Эм Си Эс холдинг 
ХХК 2628236 тийм тийм тийм тийм т-гүй т-гүй тийм тийм т-гүй тийм тийм Итгэлт аудит тийм 

138 Эмээлт майнз ХХК 2776804 үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй тийм тийм т-гүй үгүй тийм 
УБ аудит 

корпораци 
ХХК 

тийм 

139 Эн Пи Ай ХХК 5066417 үгүй үгүй тийм үгүй үгүй үгүй тийм тийм үгүй үгүй тийм Итгэлт аудит үгүй 

140 Энгїй тал ХХК 2834421 үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй Эс Жи Эм Ди 
Аудит ХХК 

тийм 

141 
Энержи ресурс 
ХХК 2887746 тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм Итгэлт аудит тийм 

142 Эрвэн хїдэр ХХК 5069068 тийм тийм үгүй үгүй тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм Алтан жолоо 
аудит ХХК 

тийм 

143 Эрдэнэ жас ХХК 2715619 тийм т-гүй тийм т-гүй т-гүй тийм тийм тийм т-гүй үгүй тийм 
Баталгаа 

онош аудит тийм 

144 Эрдэнэс МГЛ ХХК 5124913 үгүй үгүй тийм үгүй тийм үгүй үгүй тийм т-гүй т-гүй тийм ҮАГазар тийм 
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д/д Компанийн нэр Регистрийн 
дугаар 

Стандартын хэрэглээ Аудит 

НББОУС 2-
Бараа 

материал 

НББОУС 16-Үндсэн 
хөрөнгө 

НББОУС 17-
Түрээс 

НББОУС 40-ХО-
тын 

зориулалттай 
үл хөдлөх 
хөрөнгө 

СТОУС 6-
Хайгуул ба 
үнэлгээний 

хөрөнгө 

НББОУС 10-
Тайлагналын 
үеийн дараах 

үйл явдал 

НББОУС 
24-

Холбоотой 
талуудын 
тодруулга 

НББОУС 37-Нөөц, 
болзошгүй өр төлбөр 

НББОУС 12-
Орлогын татвар 

2010 оны 
санхүүгийн 

тайланд аудит 
гүйцэтгэсэн 

аудитын 
компанийн 
албан ёсны 

нэр? 

2010 оны 
санхүүгийн 
тайлангийн 
аудитаар 
зөрчилгүй 
дүгнэлт 

өгсөн үү? 

Бараа 
материалыг 
өртөг, цэвэр 

боломжит үнэ 
цэнийн аль 

багаар 
бүртгэдэг 

эсэх? 

Үндсэн 
хөрөнгийн 

үнэ 
цэнийн 

бууралтын 
гарзыг 

бүртгэдэг 
эсэх? 

Үндсэн 
хөрөнгийг 
бүрэлдхүүн 
хэсгүүдээр 
нь салгаж 

элэгдүүлдэг 
эсэх? 

Санхүүгийн 
түрээсийн 
хөрөнгийг 

хөрөнгийн бодит 
үнэ цэнэ болон 
хамгийн бага 
төлбөрүүдийн 
өнөөгийн үнэ 
цэнийн аль 

багаар бүртгэдэг 
эсэх? 

Хөрөнгө 
оруулалтын 

зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгийн 
тодорхойлолтод 

нийцсэн 
хөрөнгүүдийг  

тусад нь ангилж 
бүртгэдэг эсэх? 

Хайгуул ба 
үнэлгээний 
хөрөнгөд 

үнэ цэнийн 
бууралтын 
тест хийдэг 

эсэх? 

Тайлагналын 
өдрийн дараа 
болсон үйл 

явдлыг 
санхүүгийн 
тайландаа 
тодрууладг 

эсэх? 

Холбоотой 
талуудтай 
хийгдсэн 

ажил 
гүйлгээнүүд

ийг 
тодруулдаг 

эсэх? 

Уурхайг хаах 
үе, байгалийг 
нөхөн сэргээх 

нөөцийг 
байгуулж, 

тэдэнд 
зохистой 
хорогдол 

тооцдог эсэх?  

Болзошгү
й өр 

төлбөрий
г хүлээн 

зөвшөөрч
, 

бүртгэдэг 
эсэх? 

Санхүүгийн болон 
орлогын албан 

татварын зөрүүг 
тохируулж, 

хойшлогдсон 
татварын хөрөнгө 

болон өр 
төлбөрийг хүлээн 

зөвшөөрч 
бүртгэдэг эсэх? 

145 Эрдэнэт їйлдвэр 
ХХК 

2074192 тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм тийм 
УБ аудит 

корпораци 
ХХК 

үгүй 

146 Эрдэс холдинг 
ХХК 

2655772 үгүй үгүй үгүй т-гүй т-гүй т-гүй т-гүй тийм т-гүй т-гүй т-гүй Эс Эм аудит тийм 

147 Эринговь ХХК 5026474 үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй тийм тийм тийм үгүй үгүй тийм 
Пантер 

Мидланд 
аудит ХХК 

тийм 

148 Эрэл ХХК 2027194 үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй тийм тийм үгүй тийм Севилла 
аудит 

тийм 

149 Эс Би Эф ХХК 5184851 үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй үгүй СМД аудит тийм 

150 Юниверсал 
коппер ХХК 

2875578 үгүй үгүй тийм үгүй үгүй үгүй тийм тийм тийм тийм үгүй 
УБ аудит 

корпораци 
ХХК 

тийм 

Тайлбар: 
              

 Хэрэгжүүлсэн (Тийм)              

 
Хэрэгжүүлээгүй (Үгүй) 

             

 Тодорхойгүй (т.гүй )              



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

860 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт К - үргэлжлэл 

Дансдын нэрс Заалтууд  
Дүн Хувь 

Тийм  Үгүй Тодорхой
гүй Дүн Хувь/тийм Үгүй/тийм Тодорхойг

үй/хувь 
НББОУС 2-Бараа 
материал 

Бараа материалыг өртөг, цэвэр боломжит үнэ цэнийн 
аль багаар бүртгэдэг эсэх? 

71 55 18 144   49.3     38.2                  
12.5  

НББОУС 16-Үндсэн 
хөрөнгө 

Үндсэн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын гарзыг 
бүртгэдэг эсэх? 

49 83 12 144   34.0     57.6                    
8.3  

Үндсэн хөрөнгийг бүрэлдхүүн хэсгүүдээр нь салгаж 
элэгдүүлдэг эсэх? 

80 60 4 144   55.6     41.7                    
2.8  

НББОУС 17-Түрээс Санхүүгийн түрээсийн хөрөнгийг хөрөнгийн бодит үнэ 
цэнэ болон хамгийн бага төлбөрүүдийн өнөөгийн үнэ 
цэнийн аль багаар бүртгэдэг эсэх? 

27 67 50 144   18.8     46.5                  
34.7  

НББОУС 40-ХО-тын 
зориулалттай үл хөдлөх 
хөрөнгө 

Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийн 
тодорхойлолтод нийцсэн хөрөнгүүдийг  тусад нь ангилж 
бүртгэдэг эсэх? 

39 59 46 144   27.1     41.0                  
31.9  

СТОУС 6-Хайгуул ба 
үнэлгээний хөрөнгө 

Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгөд үнэ цэнийн бууралтын 
тест хийдэг эсэх? 

29 90 25 144   20.1     62.5                  
17.4  

НББОУС 10-Тайлагналын 
үеийн дараах үйл явдал 

Тайлагналын өдрийн дараа болсон үйл явдлыг 
санхүүгийн тайландаа тодруулдаг эсэх? 

81 54 9 144   56.3     37.5                    
6.3  

НББОУС 24-Холбоотой 
талуудын тодруулга 

Холбоотой талуудтай хийгдсэн ажил гүйлгээнүүдийг 
тодруулдаг эсэх? 

116 21 7 144   80.6     14.6                    
4.9  

НББОУС 37-Нөөц, 
болзошгүй өр төлбөр Уурхайг хаах үе, байгалийг нөхөн сэргээх нөөцийг 

байгуулж, тэдэнд зохистой хорогдол тооцдог эсэх?  
41 61 42 144   28.5     42.4                  

29.2  

Болзошгүй өр төлбөрийг хүлээн зөвшөөрч, бүртгэдэг 
эсэх? 

59 69 16 144   41.0     47.9                  
11.1  

НББОУС 12-Орлогын 
татвар 

Санхүүгийн болон орлогын албан татварын зөрүүг 
тохируулж, хойшлогдсон татварын хөрөнгө болон өр 
төлбөрийг хүлээн зөвшөөрч бүртгэдэг эсэх? 

109 33 2 144   75.7     22.9                    
1.4  

ДҮН 
701 652 231 1584   44.3    41.2  

               
14.6  

         Нийт 150 компаниас 6 компани татан буугдсан, уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлдэггүй, хариу ирүүлээгүй гэх мэтийн шалтгаанаар судалгаанд оролцоогүй.  
Судалгаанд оролцсон 144 компаниуд заалт бүрийн хувьд харилцан адилгүй байсан ба дундачаар 44.3 хувь нь  тийм гэсэн хариулт 
өгсөн байна.  

   
 
 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

861 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Л - Ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн судалгаа 

д/д Компанийн нэр 

Ашиглалтын лицензийн тоо Хайгуулын лицензийн тоо 

Тайлбар 2010 оны 
эхэнд 
байсан 

Шинээр 
авсан Хасагдсан 

2010 оны 
эцэст 

байсан 

2010 оны 
эхэнд 
байсан 

Шинээр 
авсан Хасагдсан 

2010 оны 
эцэст 

байсан 

1 Агит хангай ХХК 1     1 1     1   

2 Агм майнинг ХХК 1     1 2     2   

3 Адамас майнинг ХХК 1   1 0 16   8 8 
1 лиценз хэсэгчлэн 
буцаасан, хугацаа дууссан, 
цуцалсан 

4 Адамас маунтин ХХК       0 15   10 5  хугацаа дууссан, цуцалсан 

5 Адил-оч ХХК 1     1 1   1 0 цуцалсан 

6 Адуун чулуун ХХК 1     1       0   

7 Азиа гоулд монголиа ХХК       0 12   8 4 1 лиценз хэсэгчлэн 
буцаасан, хугацаа дууссан 

8 Айвенхоу майнз Монголия инк ХХК 3     3 3   3 0  хугацаа дууссан, цуцалсан 

9 Алтайн хїдэр ХХК 2     2 3   1 2  хугацаа дууссан 

10 Алтан дорнод монгол ХХК 29     29 11   5 6  хугацаа дууссан 

11 Амин цэцэг ХХК 1     1       0   

12 Андын илч ХХК 1     1       0   

13 Андын тэмүүлэл ХХК 1     1 2     2   

14 Анхай-Интернэшнл ХХК 2     2       0   

15 АУМ ХХК 4     4       0   

16 АФК ТАВТ ХХК 3     3       0   

17 Багануур ХК 3     3       0   

18 Багатаян ХХК 1     1       0   

19 Баян айраг эксплорэйшн ХХК 1     1       0   

20 Баян-Эрч ХХК 1     1 2     2   

21 Бїїргэнт ХХК 4   1 3       0 цуцалсан 

22 Болд тємєр ерєє гол ХХК 1     1 3     3   

23 Бороо гоулд ХХК 10     10 4     4   



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

862 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

д/д Компанийн нэр 

Ашиглалтын лицензийн тоо Хайгуулын лицензийн тоо 

Тайлбар 2010 оны 
эхэнд 
байсан 

Шинээр 
авсан Хасагдсан 

2010 оны 
эцэст 

байсан 

2010 оны 
эхэнд 
байсан 

Шинээр 
авсан Хасагдсан 

2010 оны 
эцэст 

байсан 

24 Брэйв харт ресорсиз ХХК 2     2 7   1 6 хугацаа дууссан 

25 Буд-Инвест ХХК 1     1       0   

26 Булган гангат ХХК 2     2 1   1 0 цуцалсан 

27 Бумбат ХХК 6     6 7   7 0 хугацаа дууссан 

28 Бумбат ресорсес ХХК 3   3 0 17   9 8 цуцалсан, бүхэлд нь 
буцаасан 

29 Бэрх ресорсиз ХХК       0 13     13   

30 Бэрх-Уул ХХК 6     6 3   3 0 хугацаа дууссан 

31 Бэрэн Групп ХХК 2     2 1     1   

32 Бэрэн майнинг ХХК 3     3 2     2   

33 Вестерн Простектор Монголиа ХХК       0 5   2 3 хугацаа дууссан 

34 Гаррисон-Азия ХХК 4     4 6     6   

35 Гацуурт ХХК 22   3 19 7   4 3 цуцалсан, хугацаа дууссан 

36 Геосан ХХК       0 1     1   

37 Гео-Эрэл ХХК 3   3 0       0 бусдад шилжүүлсэн 

38 Гїн Билэг Трейд ХХК 1     1       0   

39 Гоби Коул энд Энержи ХХК 4     4 43   15 28 6-г хэсэгчлэн буцаасан, 
цуцалсан, хугацаа дууссан. 

40 Гоби Энержи партнерс ХХК       0       0 Газрын тос 

41 Говиекс монголиа ХХК       0       0 лиценз эзэмшдэггүй. 

42 Говьгео ХХК 1     1 12   2 10 хугацаа дууссан 

43 Голден крос ХХК       0 10     10   

44 Голден погада ХХК 1     1       0   

45 Гурван тєхєм ХХК 3     3       0   

46 Дацан трейд ХХК 14     14 9   4 5 хугацаа дууссан 

47 Ди Кю И интернейшнл Монгол ХХК       0       0 лиценз эзэмшдэггүй. 

48 Дон Шен Газрын Тос ХХК       0       0 Газрын тос 

49 Дун юан ХХК 3     3       0   



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

863 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

д/д Компанийн нэр 

Ашиглалтын лицензийн тоо Хайгуулын лицензийн тоо 

Тайлбар 2010 оны 
эхэнд 
байсан 

Шинээр 
авсан Хасагдсан 

2010 оны 
эцэст 

байсан 

2010 оны 
эхэнд 
байсан 

Шинээр 
авсан Хасагдсан 

2010 оны 
эцэст 

байсан 

50 Дун-Эрдэнэ ХХК 4     4 1     1   

51 Єрмєн-Уул ХХК 3   1 2       0 цуцалсан 

52 Жамп-Алт ХХК 14   6 8 2     2 цуцалсан, хугацаа дууссан 

53 Тэн хун ХХК 1     1       0   

54 Жи Кэй Эм Кэй ХХК 1     1 1     1   

55 Жи энд Юу Голд ХХК 3     3 1   1 0 хугацаа дууссан 

56 Жотойн бажууна ХХК 6   3 3       0 3-г хэсэгчлэн буцаасан 

57 Заамарын Их Алт ХХК 1     1       0   

58 Зараяа холдингс ХХК       0       0 лиценз эзэмшдэггүй. 

59 ЗБАА ХХК       0 5     5   

60 Зїрийн булан ХХК 3     3 2   1 1 цуцалсан 

61 Зон хэн юу тиан ХХК       0       0 Газрын тос 

62 И Эй Эм хөх адар ХХК 1     1 6     6   

63 Илтгоулд ХХК 2     2       0   

64 Их монгол майнинг ХХК       0 20   10 10 цуцалсан 

65 Их тохойрол ХХК 3     3       0   

66 Їїрт гоулд ХХК 2     2 3     3   

67 Капкорп ХХК       0       0 Газрын тос 

68 Кевин-Инвест ХХК       0       0 лиценз эзэмшдэггүй. 

69 Кожеговь ХХК 1   1 0 30     30 "А"-г бусдад шилжүүлсэн 

70 Коммод ХХК 1     1 4   2 2 2-г хэсэгчлэн буцаасан 

71 Кью Жи Экс монгол ХХК       0 10   6 4 хугацаа дууссан, цуцалса, 
бүхэлд нь буцаасан 

72 Лон шэнда ХХК       0 1     1   

73 МГМК ХХК 1     1       0   

74 МЕС ХХК 1     1       0   

75 Могойн Гол ХХК 1     1 1     1   

76 Могол интэрнэшнл ХХК       0 18     18   



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

864 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

д/д Компанийн нэр 

Ашиглалтын лицензийн тоо Хайгуулын лицензийн тоо 

Тайлбар 2010 оны 
эхэнд 
байсан 

Шинээр 
авсан Хасагдсан 

2010 оны 
эцэст 

байсан 

2010 оны 
эхэнд 
байсан 

Шинээр 
авсан Хасагдсан 

2010 оны 
эцэст 

байсан 

77 Мон ажнай ХХК 1     1 2     2   

78 Мон полимет ХХК 3     3       0   

79 Монгол   руд пром ХХК 2     2 3   2 1 2-г хэсэгчлэн буцаасан 

80 Монгол Алт Мак ХХК 27   1 26 16   6 10 цуцалсан, хугацаа дууссан 

81 Монгол болгар гео ХХК 3     3       0   

82 Монгол газар ХХК 3     3 3   3 0 цуцалсан, хугацаа дууссан 

83 Монгол цамхаг ХХК       0 14   2 12 цуцалсан 

84 Монгол чех металл ХХК 3     3       0   

85 Монгол-Алт ХХК 1   1 0 3   1 2 цуцалсан 

86 Монголиа девелопмент ресорсес 
ХХК       0       0 лиценз эзэмшдэггүй. 

87 Монголросцветмет ХХК 35   2 33 16   11 5 
"А" 2-г хэсэгчлэн буцаасан 
хугацаа дууссан, цуцалсан, 
бүхэлд нь буцаасан 

88 Мондулаан трейд ХХК 5     5 5   3 2 цуцалсан  

89 Монрос пром Уголь ХХК 1     1 1     1   

90 МОЭНКО ХХК 10     10 9     9   

91 Ноён гари ХХК 1     1       0   

92 Нордвинд ХХК 1     1 1   1 0 хугацаа дууссан 

93 Нуклер Энержи ХХК       0       0 лиценз эзэмшдэггүй. 

94 Одод ХХК       0       0 лиценз эзэмшдэггүй. 

95 Ододгоулд ХХК 6     6       0   

96 Олон овоот гоулд ХХК 8     8 9     9   

97 ОНТРЭ ХХК 2     2       0   

98 Очир төв ХХК 1     1       0   

99 Петро Матад ХХК       0       0 Газрын тос 

100 Петрочайна дачин тамсаг ХХК       0       0 Газрын тос 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

865 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

д/д Компанийн нэр 

Ашиглалтын лицензийн тоо Хайгуулын лицензийн тоо 

Тайлбар 2010 оны 
эхэнд 
байсан 

Шинээр 
авсан Хасагдсан 

2010 оны 
эцэст 

байсан 

2010 оны 
эхэнд 
байсан 

Шинээр 
авсан Хасагдсан 

2010 оны 
эцэст 

байсан 

101 Пибоди винсвэй ресорсез ХХК 3     3 54   19 35 хугацаа дууссан, бүхэлд нь 
буцаасан 

102 Сансарын геологи хайгуул ХХК       0       0 Газрын тос 

103 Саус гоби сэндс ХХК 4     4 17   4 13 бүхэлд нь буцаасан 

104 Сентеррагоулд монголиа ХХК 9   1 8 38   18 20 
2-г хэсэгчлэн буцаасан, 
цуцалсан, хугацаа дууссан, 
бүхэлд нь буцаасан 

105 Таац мєрєн ХХК   1   1       0 бусдаас шилжүүлэн авсан 

106 Тавантолгой ХХК 2     2       0   

107 Тефис Майнинг ХХК       0 99   36 63 20-г хэсэгчлэн буцаасан, 
16-г бүхэлд нь буцаасан 

108 Ти Ар Ай Эм Эм ХХК 3   2 1       0 бусдад бүхэлд нь 
шилжүүлсэн 

109 Тїмэн-Анд ХХК 5     5 4   4 0 хугацаа дууссан 

110 Тундер клап ХХК       0 7   7 0 бүхэлд нь бусдад 
шилжүүлсэн 

111 Тунсинь ХХК 2     2       0 Лут чулуу ХХК нэртэй 
болсон, шилжүүлсэн. 

112 Урт Хошуу ХХК       0 1   1 0 бүхэлд нь бусдад 
шилжүүлсэн 

113 Уянган ХХК   1   1       0 бусдаас шилжүүлэн авсан 

114 Хан шижир ХХК       0   2   2 бусдаас бүхэлд нь 
шилжүүлэн авсан 

115 Хангад-Эксплорэйшн ХХК       0 2   2 0 бүхэлд нь бусдад 
шилжүүлсэн 

116 Хар тарвагатай ХХК 7     7       0   

117 Хїдэр-Эрдэнэ ХХК 1   1 0       0 бүхэлд нь бусдад 
шилжүүлсэн 

118 ХОТУ ХХК 1   1 0   1   1 
"А" лицензийг бусдад 
шилжүүлсэн, "Х"-г бусдаас 
шилжүүлэн авсан 

119 Хотын зам ХХК       0       0 лиценз эзэмшдэггүй. 

120 Хөөсгөл ХХК 1   1 0       0 худалдсан 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

866 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

д/д Компанийн нэр 

Ашиглалтын лицензийн тоо Хайгуулын лицензийн тоо 

Тайлбар 2010 оны 
эхэнд 
байсан 

Шинээр 
авсан Хасагдсан 

2010 оны 
эцэст 

байсан 

2010 оны 
эхэнд 
байсан 

Шинээр 
авсан Хасагдсан 

2010 оны 
эцэст 

байсан 

121 Хуади куонеэ ХХК       0       0   

122 Хунан жинлэн ХХК 2     2 1     1   

123 Хүннү ресорсиз ХХК       0       0 лиценз эзэмшдэггүй. 

124 Хурай ХХК 2     2 2     2   

125 Цайрт минерал ХХК 1     1 2     2   

126 Чамин-Алт ХХК 1     1       0   

127 Чинхуа мак нарийн сухайт ХХК   1   1       0 бусдаас бүхэлд нь 
шилжүүлэн авсан 

128 Шанлун ХХК 1     1 2   2 0 хугацаа дууссан 

129 Шар нарст ХХК 4   1 3       0 цуцалсан 

130 Шарын гол ХК 2     2       0   

131 Шейман ХХК               0 Газрын тос 

132 Шивээ-Овоо ХК 1     1       0   

133 Шижир талст ХХК 1     1       0   

134 Шижир-алт ХХК 1     1       0   

135 Шинь Шинь ХХК 2     2 1   1 0 хугацаа дууссан 

136 Эм Өү Өү Ай Си Өү ХХК       0 2   2 0 бусдад бүхэлд нь 
шилжүүлсэн 

137 Эм Си Эс холдинг ХХК       0       0 Газрын тос 

138 Эмээлт майнз ХХК 1   1 0 14     14 хугацаа дуссан 

139 Эн Пи Ай ХХК       0       0 Газрын тос 

140 Энгїй тал ХХК 3     3 2     2   

141 Энержи ресурс ХХК 1     1       0   

142 Эрвэн хїдэр ХХК 3   3 0       0 бусдад шилжүүлсэн 

143 Эрдэнэ жас ХХК       0 21   3 18 2-г хэсэгчлэн буцаасан, 
бүхэлд нь буцаасан 

144 Эрдэнэс МГЛ ХХК 7     7       0   

145 Эрдэнэт їйлдвэр ХХК 1     1 5     5   



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

867 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

д/д Компанийн нэр 

Ашиглалтын лицензийн тоо Хайгуулын лицензийн тоо 

Тайлбар 2010 оны 
эхэнд 
байсан 

Шинээр 
авсан Хасагдсан 

2010 оны 
эцэст 

байсан 

2010 оны 
эхэнд 
байсан 

Шинээр 
авсан Хасагдсан 

2010 оны 
эцэст 

байсан 

146 Эрдэс холдинг ХХК 4     4 6   5 1 2-г хэсэгчлэн буцаасан, 
хугацаа дуссан 

147 Эринговь ХХК 1   1 0       0 бусдад бүхэлд нь 
шилжүүлсэн 

148 Эрэл ХХК 8 1   9 1     1 "А"-г бусдаас шилжүүлэн 
авсан 

149 Эс Би Эф ХХК 2 1   3       0 "А"-г бусдаас шилжүүлэн 
авсан 

150 Юниверсал коппер ХХК       0 5 2   7 бусдаас шилжүүлэн авсан 

  Нийт 402 5 38 369 692 5 237 460   



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт М-Уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийн судалгаа 

       
                 1. Алт (үндсэн орд) 

               
                 
д/д Компанийн нэр 

Хөрс хуулалт (мян.м3) Хүдэр олборлолт       
(Үндсэн ордод мян.тн) 

Хүдэр боловсруулалт 
(Үндсэн ордод мян.тн) Бүтээгдэхүүн гаргалт (Au-кг) Бүтээгдэхүүн борлуулалт       

(Au-кг) 
төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь 

1 АФК ТАВТ ХХК 458.0 64.0 14.0 41.1 2.9 7.0 41.1 2.9 7.0 174.0 5.4 3.1 174.0 2.8 1.6 
2 Бороо гоулд ХХК 2.1 2.8 132.5 1.5 2.4 158.1 1.4 2.5 178.8 1,832.0 3,457.0 188.7  3,610.0  
3 Бороо гоулд ХХК 

/уусгалт/    2,993.0   5,590.0   1,054.0      

4 Дун юан ХХК 
/дайвар/ 403.0   14.7            

5 Шинь Шинь ХХК 
/дайвар/          9.7 66.7 690.5 9.7 55.3 572.7 

6 Олон овоот гоулд 
ХХК 6,055.4 6,793.8 112.2 295.6 106.8 36.1 295.6 110.6 37.4 2,044.0 152.9 7.5 2,044.0 93.8 4.6 

  дүн 6,918.5 6,860.6 99.2 3,346.0 112.1 3.3 5,928.1 116.0 2.0 5,113.6 3,681.9 72.0 2,227.6 3,762.0 168.9 

                  

1.1 Алт (шороон орд) 
              

                 
д/д Компанийн нэр 

Хөрс хуулалт (мян.м3) Хүдэр олборлолт (мян.м3) Хүдэр боловсруулалт 
(мян.м3) Бүтээгдэхүүн гаргалт (Au-кг) Бүтээгдэхүүн борлуулалт           

(Au-кг) 
төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь 

1 Агит хангай ХХК  -   34.7   34.7   4.6   4.6  
2 

Андын тэмүүлэл 
ХХК  32.4   48.2   46.8   8.6   7.5  

3 АУМ ХХК 405.0 394.8 97.5 137.0 117.5 85.8 168.0 117.5 69.9 275.8 226.6 82.2 275.8 226.6 82.2 
4 Бороо гоулд ХХК 329.3 351.9 106.9 66.8 21.5 32.2 226.4 158.3 69.9 161.0 95.6 59.4 161.0 95.6 59.4 
5 Бїїргэнт ХХК 428.5 185.5 43.3 172.5 97.9 56.8 172.5 97.9 56.8 81.5 41.8 51.3 81.5 31.5 38.6 
6 Бїїргэнт ХХК 428.5  - 172.5  - 172.5  - 81.5  - 81.5  - 
7 Буд-Инвест ХХК    40.0 7.3 18.3 40.0 7.3 18.3 8.0 1.1 13.8 8.0 0.4 5.3 
8 Булган гангат ХХК  850.5   36.4   36.4   36.3   36.3  

9 
Бэрх-Уул ХХК 
 
 

18.2 0.5 2.7 9.2 5.8 62.7 9.2 5.8 62.7  2.2  3.7 2.2 57.9 

10 Бэрх-Уул ХХК 4.3   4.0   4.0   4.0   4.0   
11 Гацуурт ХХК 345.0 261.0 75.7 173.0 185.1 107.0 173.0 185.1 107.0 82.4 36.9 44.8 82.4 36.9 44.8 
12 Гео-Эрэл ХХК 157.8   117.4   117.4   43.3   43.3   
13 Гурван тєхєм ХХК 13.1 33.4 255.2 54.0 72.9 135.0 54.0 72.9 135.0 19.1 14.9 77.9 19.1 14.9 77.9 
14 Гурван тєхєм ХХК 42.0 58.3 138.7 61.6 60.4 98.0 61.6 60.4 98.0 13.5 12.8 94.7 13.5 12.8 94.7 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

869 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

1.1 Алт (шороон орд) 
              

                 
д/д Компанийн нэр 

Хөрс хуулалт (мян.м3) Хүдэр олборлолт (мян.м3) Хүдэр боловсруулалт 
(мян.м3) 

Бүтээгдэхүүн гаргалт (Au-кг) Бүтээгдэхүүн борлуулалт           
(Au-кг) 

төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь 
15 Дацан трейд ХХК 379.1 24.3 6.4 20.2 8.6 42.6 20.2 8.6 42.6 54.0 1.2 2.3 54.0 1.2 2.3 
16 Дацан трейд ХХК 153.4 119.8 78.1 22.5 12.2 54.3 22.5 12.2 54.3 33.1 26.8 81.1 33.1 26.8 81.1 
17 Дун-Эрдэнэ ХХК 470.2 350.7 74.6 54.1 32.2 59.5 54.1 32.2 59.5 48.3 7.1 14.8 48.3 7.1 14.8 
18 Єрмєн-Уул ХХК 830.0 892.3 107.5 80.0 79.8 99.8 80.0 79.8 99.8 90.0 91.9 102.1 90.0 91.9 102.1 
19 Жамп-Алт ХХК 836.7 613.9 73.4 104.5 55.3 52.9 104.5 55.3 52.9 90.8 67.6 74.5 90.8 67.6 74.5 
20 Жамп-Алт ХХК 110.4 113.7 103.0 94.9 96.8 102.0 94.9 96.8 102.0 77.0 91.9 119.3 77.0 86.8 112.7 
21 Жамп-Алт ХХК 62.4   27.6   27.6   50.0   50.0   
22 Жи Кэй Эм Кэй 

ХХК 641.3   132.5   132.5   50.5   50.5   

23 Жи энд Юу Голд 
ХХК 19.6   19.6   19.6   26.5   26.5   

24 Жотойн бажууна 
ХХК 43.9 38.6 88.1 15.9 26.5 166.4 15.9 26.5 166.4 8.3 6.1 73.8 8.3 6.1 73.8 

25 Заамарын Их Алт 
ХХК 650.0   102.3   102.3   30.1   30.1   

26 Зїрийн булан ХХК       6.4   6.0   6.0   
27 Зїрийн булан ХХК 171.1   130.2   130.2   38.7   38.7   
28 Илтгоулд ХХК 160.0 72.3 45.2 37.9 14.4 38.0 37.9 14.4 38.0 11.2 5.9 52.2 11.2 5.9 52.2 
29 Их тохойрол ХХК 2,611.2 12.5  955.4   955.4   384.6   384.6   
30 Їїрт гоулд ХХК 3.3   20.9   20.9   15.4   15.4   
31 Їїрт гоулд ХХК 421.3 13.5 3.2 65.1 11.4 17.5 65.1 11.4 17.5 58.4 3.6 6.1 58.4 3.6 6.1 
32 Мон полимет ХХК 901.9 435.7 48.3 54.2 20.4 37.6 54.2 20.4 37.6 53.0 20.9 39.5 53.0   
33 Мон полимет ХХК 327.6 1,594.7 486.8 1,527.4 1,527.0 100.0 1,527.4 1,527.0 100.0 517.2 295.1 57.1 517.2 62.0 12.0 
34 Монголын Алт Мак 35.3   6.4   6.4   11.9   11.9   
35 Монгол болгар гео 293.7 293.5 99.9 156.7 186.5 119.0 156.7 186.5 119.0 45.6 51.2 112.3 45.6 51.2 112.3 
36 Монгол-Алт ХХК 49.4   27.5   27.5   16.6   16.6  - 
37 Монголросцветмет  350.0 210.0 60.0 90.0 2,383.0 2,647.8 603.6 2,383.0 394.8 70.0 232.7 332.4 70.0 232.7 332.4 
38 Монголросцветмет   162.4   363.0   335.0   139.4   139.4  
39 Мондулаан трейд 

ХХК 2,577.8 2,526.5 98.0 161.4 69.1 42.8 161.4 104.3 64.6 285.4 117.0 41.0 285.4 117.0 41.0 

40 Мондулаан трейд 
ХХК 34.0   47.1   47.1   10.8   10.8   

41 Ноён гари ХХК 186.3 96.2 51.6 116.0 67.9 58.6 116.0 67.9 58.6 19.6 5.4 27.6 19.6 2.1 10.9 
42 Одод ХХК 97.0   54.7   54.7   27.4   27.4   
43 Ододгоулд ХХК 178.2 81.4 45.7 55.8 23.6 42.2 55.8 23.6 42.2 37.4 18.6 49.6 37.4 18.6 49.6 
44 Ододгоулд ХХК  28.0   11.9   11.9   17.8   17.8  
45 Ододгоулд ХХК 256.0 98.1 38.3 98.5 29.6 30.0 98.5 29.6 30.0 33.7 10.8 32.0 33.7 10.8 32.0 
46 Уянган ХХК    

78.0 
  

78.0 
  

3.9 
  

3.9 
  



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

870 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

1.1 Алт (шороон орд) 
              

                 
д/д Компанийн нэр 

Хөрс хуулалт (мян.м3) Хүдэр олборлолт (мян.м3) Хүдэр боловсруулалт 
(мян.м3) 

Бүтээгдэхүүн гаргалт (Au-кг) Бүтээгдэхүүн борлуулалт           
(Au-кг) 

төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь 
47 Уянган ХХК 1,747.5   236.8   236.8   65.7   65.7   
48 Хар тарвагатай 

ХХК 11.2   18.9   18.9   5.0   5.0   
49 Хїдэр-Эрдэнэ ХХК 44.3 48.8 110.1 88.3 92.6 104.9 88.3 92.6 104.9 16.3 18.7 114.6 16.3 18.7 114.6 
50 ХОТУ ХХК 9.9 9.9 100.0 13.9   13.9 14.7 105.5 9.0 12.2 135.5 9.0 11.2 124.6 
51 ХОТУ ХХК 149.6   28.6   28.6   11.6   11.6   
52 Хөөсгөл ХХК 183.7 33.1 18.0 225.5 14.2 6.3 225.5 14.2 6.3 68.0 4.8 7.0 68.0 4.8 7.0 
53 Хунан жинлэн ХХК       88.0   10.5   10.5   
54 Хурай ХХК  13.4 80.7 604.5 64.3 28.1 43.6 64.3 28.1 43.6 23.5 22.3 94.9 23.5 28.9 122.9 
55 Чамин-Алт ХХК 85.3 292.1 342.5 85.3 85.3 100.0 85.3 85.3 100.0 79.6 7.1 8.9 79.6 7.1 8.9 
56 Шар нарст ХХК  

48.3 
             

57 Шижир талст ХХК 191.7 214.1 111.7 20.1 30.4 151.7 20.1 30.4 151.7 33.9 55.5 163.6 33.9 55.5 163.6 
58 Шижир-алт ХХК 210.0   2,200.0   2,200.0   273.0   273.0   
59 Энгїй тал ХХК 609.5   279.2   279.2   157.6   157.6   
60 Эрдэс холдинг ХХК  208.8   25.3   144.0   100.5     
61 Эс Би Эф ХХК 940.5 502.6 53.4 37.8 31.1 82.4 37.8 31.1 82.4 29.8 23.3 78.2 29.8 8.4 28.1 

  Дүн 19,219.0 11,384.8 59.2 8,663.6 6,013.5 69.4 9,462.2 6,289.5 66.5 3,758.9 1,936.6 51.5 3,762.6 1,552.3 41.3 

                 2. Зэс 
               

                 
д/д Компанийн нэр 

Хөрс хуулалт (мян.м3) Хүдэр олборлолт (мян.тн) Хүдэр боловсруулалт 
(мян.тн) 

Бүтээгдэхүүн гаргалт (Cu, 
мян.тн) 

Бүтээгдэхүүн борлуулалт       
(Cu, мян.тн) 

төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь 

1 
Эрдэнэт їйлдвэр 
ХХК 5,349.0 5,556.3 103.9 26,650.0 27,575.0 103.5 25,650.0 26,060.0 101.6 508,068.0 522,033.0 102.7 508,068.0 513,371.1 101.0 

2 Эрдэнэт їйлдвэр 
ХХК       10,800.0   4,175.0 4,347.7 104.1 4,174.9 4,364.8 104.5 

  дүн 5,349.0 5,556.3 103.9 26,650.0 27,575.0 103.5 36,450.0 26,060.0 71.5 512,243.0 526,380.7 102.8 512,242.9 517,735.9 101.1 

                 3. Цайр 
               

                 
д/д Компанийн нэр 

Хөрс хуулалт (мян.м3) Хүдэр олборлолт (мян.тн) Хүдэр боловсруулалт 
(мян.тн) 

Бүтээгдэхүүн гаргалт 
(Zn,Pb,мян.тн) 

Бүтээгдэхүүн борлуулалт   
(Zn,Pb, мян.тн) 

төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь 

1 Цайрт минерал 
ХХК 1,195.4 1,233.2 103.2 452.2 466.8 103.2 431.6 440.0 101.9 104.3 112.2 107.6 104.3 103.3 99.1 

2 Шанлун ХХК  26.9  40.0 20.0 49.9 40.0 18.0 44.9 1,353.2 840.9 62.1 1,353.2 1,956.0 144.5 
3 Шинь Шинь ХХК          25,389.0 9,204.3 36.3 25,389.0 4,774.0 18.8 
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871 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

1.1 Алт (шороон орд) 
              

                 
д/д Компанийн нэр 

Хөрс хуулалт (мян.м3) Хүдэр олборлолт (мян.м3) Хүдэр боловсруулалт 
(мян.м3) 

Бүтээгдэхүүн гаргалт (Au-кг) Бүтээгдэхүүн борлуулалт           
(Au-кг) 

төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь 
  дүн 1,195.4 1,260.1 105.0 492.2 486.8 99.0 471.6 458.0 97.0 26,846.5 10,157.4 38.0 26,846.5 6,833.3 25.0 

 
                4. Хар тугалга 

                
                

д/д Компанийн нэр 
Хөрс хуулалт (мян.м3) Хүдэр олборлолт (мян.тн) Хүдэр боловсруулалт 

(мян.тн) 
Бүтээгдэхүүн гаргалт 

(Zn,Pb,мян.тн) 
Бүтээгдэхүүн борлуулалт  

(Zn,Pb, мян.тн) 
төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь 

1 Шинь Шинь ХХК 2,405.0   700.0 157.0 22.4 700.0 187.0 26.7 12,555.0 8,762.2 69.8 12,555.0 5,146.0 41.0 

  Дүн 2,405.0   700.0 157.0 22.4 700.0 187.0 26.7 12,555.0 8,762.2 69.8 12,555.0 5,146.0 41.0 
 
5. Жонш 

               
                 
д/д Компанийн нэр 

Хөрс хуулалт (мян.м3) Хүдэр олборлолт (мян.тн) Хүдэр боловсруулалт 
(мян.тн) 

Бүтээгдэхүүн гаргалт (Жонш, 
мян.тн) 

Бүтээгдэхүүн борлуулалт 
(Жонш, мян.тн) 

төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь 
  Флотаци 
1 Кевин-Инвест ХХК        103.4   18.8   17.4  
2 Монголросцветмет  65.2 197.9 303.5 430.0 179.7 41.8 528.0 603.6 114.3 126.4 125.4 99.2 126.4 139.6 110.5 
  дүн 65.2 197.9 303.5 430.0 179.7 41.8 528.0 707.0 114.3 126.4 144.2 99.2 126.4 157.0 110.5 
  Бүхэллэг 
3 Адил-оч ХХК 115.5 80.5 69.7 40.0 40.0 100.0 40.0 40.0 100.0 30.0 9.5 31.7 30.0 9.5 31.7 
4 Монгол руд пром  6.0 

              
5 Монгол руд пром   

730.0 
 

41.3 18.7 45.2 41.3 18.7 45.2 17.1 7.7 44.8 17.1 12.3 71.6 
6 Монгол чех металл  74.4 83.9 112.8 83.9 87.2 104.0 83.9 87.2 104.0 16.2 16.2 100.0 15.0 16.2 108.1 
7 Монголросцветмет            14.8   20.4  
8 Монголросцветмет  164.0 247.0 150.6 247.0 90.9 36.8 77.5 82.6 106.6 77.5 72.8 93.9 0.6 72.3 12,135.9 
9 Нордвинд ХХК 2.2 2.3 103.1 9.9 29.3 295.1 9.9 29.3 295.1 4.8 10.4 214.7 4.8 10.4 214.7 

  дүн 362.1 1,143.7 315.8 422.1 266.0 63.0 252.6 257.8 102.1 145.7 131.3 90.2 67.6 141.1 208.8 

                 6. Төмөр 
               

                 
д/д Компанийн нэр 

Хөрс хуулалт (мян.м3) Хүдэр олборлолт (мян.тн) Хүдэр боловсруулалт 
(мян.тн) 

Бүтээгдэхүүн гаргалт (Fe, 
мян.тн) 

Бүтээгдэхүүн борлуулалт       
(Fe, мян.тн) 

төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь 
1 Алтайн хїдэр ХХК 131.8 341.8 259.3 3,935.3 846.8 21.5 3,935.3 846.8 21.5 2,164.4 346.9 16.0 2,164.4 346.9 16.0 

2 
Анхай-Интернэшнл 
ХХК 112.8 21.8 19.3 117.2 43.0 36.7 535.5 189.1 35.3 350.0 179.0 51.1 350.0 179.0 51.1 

3 Анхай-Интернэшнл 192.0 36.8 19.2 29.2 28.9 98.9 128.6 127.2 98.9 89.9 112.0 124.6 89.9 112.0 124.6 
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872 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

1.1 Алт (шороон орд) 
              

                 
д/д Компанийн нэр 

Хөрс хуулалт (мян.м3) Хүдэр олборлолт (мян.м3) Хүдэр боловсруулалт 
(мян.м3) 

Бүтээгдэхүүн гаргалт (Au-кг) Бүтээгдэхүүн борлуулалт           
(Au-кг) 

төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь 
ХХК 

4 Болд тємєр ерєє 
гол ХХК 6,320.0 3,285.1 52.0 3,000.0 2,026.2 67.5 3,000.0 2,026.2 67.5 2,250.0 1,842.5 81.9 2,250.0 2,360.4 104.9 

5 Бэрэн Групп ХХК 120.6 60.0 49.8 500.0 12.1 2.4 500.0 12.1 2.4 256.4 22.8 8.9 256.4 22.8 8.9 
6 Голден погада ХХК 257.0   150.0   150.0   72.9   72.9   
7 МГМК ХХК 648.8 648.8 100.0 83.8 83.8 100.0 83.8 83.8 100.0 55.1 14.8 26.9 55.1 14.8 26.9 
8 Тунсинь ХХК 221.0 249.9 113.1 458.2 363.7 79.4 458.2 363.7 79.4 250.0 164.3 65.7 250.0 164.3 65.7 
9 Эрвэн хїдэр ХХК 75.2 64.3 85.5 102.5 60.1 58.7 102.5 44.7 43.6  15.4  35.0 45.1 128.8 

  дүн 8,079.2 4,708.5 58.3 8,376.2 3,464.6 41.4 8,893.9 3,693.6 41.5 5,488.7 2,697.8 49.2 5,523.7 3,245.4 58.8 

                  
7. Барилгын материал 

              
                 
д/д Компанийн нэр 

Хөрс хуулалт (мян.м3) Хүдэр олборлолт (мян.тн) Хүдэр боловсруулалт 
(мян.тн) 

Бүтээгдэхүүн гаргалт (Шохой, 
гөлтгөнө, мян.тн) 

Бүтээгдэхүүн борлуулалт 
(Шохой, гөлтгөнө, мян.тн) 

төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь 
  Шохойн чулуу 
1 Эрэл ХХК 28.8 13.6 47 130.0 88.3 68   88.3   130.0 88.3 68 130.0 88.3 68 
2 Эрэл ХХК 5.0 2.6 52 30.0 67.0 223 30.0     30.0 67.0 223 30.0 67.0 223 
3 Эрэл ХХК         0.4     0.4     0.4     0.4   
  дүн 33.8 16.2 48.1 160.0 155.7 97.3 30.0 88.7 295.6 160.0 155.7 97.3 160.0 155.7 97.3 
  Гөлтгөнө 
4 Эрэл ХХК 16.4 23.0 140.7 9.3 9.4 101.0  9.4  9.0 9.4 103.8 9.0 9.4 103.8 

  дүн 50.2 39.3 78.3 169.3 165.0 97.5 30.0 98.1 326.9 169.0 165.1 97.6 169.0 165.1 97.6 
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873 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

8. Нүүрс 

д/д Компанийн нэр 
Хөрс хуулалт (мян.м3) 

Бүтээгдэхүүн гаргалт (Нүүрс, 
мян.тн) 

Бүтээгдэхүүн борлуулалт 
(Нүүрс, мян.тн) 

төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь 
1 Адуун чулуун ХК/ Найнги ХХК 601.0 611.0 101.7 365.0 350.1 95.9 365.0 350.1 95.9 
2 Андын илч ХХК/ Эрдэнийн Олз 1,400.0 150.0 10.7 400.0 56.1 14.0 400.0 72.4 18.1 
3 Багануур ХК 14,100.0 15,340.8 108.8 3,100.0 3,394.7 109.5 3,100.0 3,408.4 109.9 
4 Гоби Коул энд Энержи ХХК - - - 0.5 0.4 87.0 0.5 0.5 104.0 
5 Гоби Энержи партнерс ХХК 15.0 15.0 100.0 4.0 5.1 126.9 4.0 5.1 126.9 
6 Могойн Гол ХХК 70.0 87.0 124.3 14.5 30.0 206.9 14.5 30.0 206.9 
7 Мон ажнай ХХК  25.2  13.0 17.1 131.5 13.0 17.3 133.1 
8 Монрос пром Уголь ХХК 140.0 81.4 58.1 40.0 11.2 28.0 40.0 11.2 28.0 
9 МОЭНКО ХХК 1,477.0 1,254.5 84.9 395.0 397.5 100.6 235.0 4.1 1.7 
10 Пибоди винсвэй ресорсез ХХК  24.0   7.4   7.3  
11 Саус гоби сэндс ХХК 9,223.1 10,862.5 117.8 3,224.9 2,308.7 71.6 3,000.0 2,535.7 84.5 
12 Тавантолгой ХХК 4,460.0 12,378.4 277.5 2,000.0 5,205.4 260.3 2,000.0 5,205.4 260.3 
13 Хар тарвагатай ХХК 45.0 35.0  51.0 70.0 137.3 51.0 60.3 118.2 
14 Чинхуа мак нарийн сухайт ХХК 3,600.0 4,548.7 126.4 1,100.0 1,823.7 165.8 1,100.0 1,823.7 165.8 
15 Шарын гол ХК 2,000.0 1,448.6 72.4 350.0 428.5 122.4 350.0 398.5 113.9 
16 Шивээ-Овоо ХК 5,450.0 6,247.0 114.6 1,400.0 1,767.2 126.2 1,400.0 1,671.1 119.4 
17 Энержи ресурс ХХК 16,875.5 19,906.0 118.0 3,500.0 3,932.0 112.3 3,500.0 3,997.0 114.2 
18 Эрдэнэс МГЛ ХХК 2,830.0   1,000.0   1,000.0   

  дүн 62,286.6 73,015.1 117.2 16,957.9 19,805.0 116.8 16,573.0 19,598.0 118.3 
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Н-Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн мэдээ 

      
              
д/д Компанийн нэр 

Техникийн нөхөн сэргээлт (га) Шимт хөрсний нөхөн 
сэргээлт (га) 

Биологийн нөхөн сэргээлт 
(га) 

Зарцуулагдах хөрөнгийн 
хэмжээ (сая.төг-р) 

төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь 
1 Агит хангай ХХК 2.0 7.1 355.0 2.0 

 
- 

   
19.2 48.1 250.5 

2 Адил-оч ХХК 1.2  -       3.8  - 
3 Адуун чулуун ХХК 7.0 5.6 80.3 3.0 1.0 33.3 3.0 2.3 75.0 6.1 3.9 63.9 
4 Андын илч ХХК 1.3 4.7 361.5  1.1  0.1 0.1 100.0 8.0 8.0 100.0 
5 Андын тэмүүлэл ХХК  5.1         9.7  
6 АУМ ХХК  23.0   15.0      52.0  
7 Багануур ХК 18.7 10.0 53.5 10.0 10.0 100.0 10.0 10.0 100.0 80.0 65.0 81.3 

8 Бїїргэнт ХХК 5874 
4.3 5.5 127.9 0.6 5.5 916.7 1.9  - 11.6  1,248.7 
3.6 10.5 291.7 3.6 10.5 291.7 3.6  - 3.6 189.8 

9 Болд тємєр ерєє гол ХХК 3.3 2.0 61.3    10.0 2.0 20.0  68.3  
10 Бороо гоулд ХХК 

70.0 56.3 80.4  5.0  70.0 52.2 74.6 162.0 2,206.3 1,361.9 

 4.1         36.5  
11 Буд-Инвест ХХК  

5.5 
        

3.0 
 

12 Булган гангат ХХК 3.2 4.9 153.1  2.2  4.2 1.2 28.6 15.0 231.9 1,546.0 
13 Бумбат ХХК 21.0  - 21.0  - 10.0  - 64.1  - 

14 Бэрх-Уул ХХК 
19.7 22.2 112.7       20.0 23.9 119.5 
0.1  -       5.0 6.3 126.0 

15 Гацуурт ХХК 14.5 54.3 374.5 20.8 54.3 261.1 49.4 91.1 184.4 20.5 2,735.9 13,315.4 

16 Гоби Коул энд Энержи 
ХХК-Зээгт          3.0 3.0 100.0 

17 Гео-Эрэл ХХК 8.0 13.2 165.0 3.0 1.0 33.3 3.0  - 16.9 18.6 110.1 
18 Гїн Билэг Трейд ХХК       2.3  - 3.5  - 
19 Голден погада ХХК 19.0  -       70.7  - 

20 Гурван тєхєм ХХК 
4.9 4.9 100.0 4.9 4.9 100.0    1.4 1.4 100.0 

 5.6  5.3 5.6 106.5 5.3  - 3.5 1.9 53.8 

21 Дацан трейд ХХК  2.3      0.8   29.8  
 0.6         3.0  

22 Дун юан ХХК  0.9         4.0  
23 Дун-Эрдэнэ ХХК 1.1 26.8 2,436.4  3.0  15.0  - 44.2 3.0 6.8 
24 Єрмєн-Уул ХХК 2.2 3.7 168.2    1.5 1.5 100.0 5.0 5.3 106.0 

25 Жамп-Алт ХХК 
3.2  - 3.0  - 3.0  - 7.8  - 
15.0 23.0 153.3 9.0   9.0  - 5.0 116.9 2,338.0 
25.0 15.0 60.0  9.0  12.0 12.0 100.0 10.4 88.3 848.8 

26 Жи Кэй Эм Кэй ХХК 3.0 6.0 201.0       32.0 23.2 72.6 
27 Жи энд Юу Голд ХХК 5.0  -       3.0  - 
28 Заамарын Их Алт ХХК 4.5  -    1.3  - 17.0  - 

29 Зїрийн булан ХХК 
1.3  -    2.9  - 3.6  - 
1.7  - 0.4  -    4.0  - 
2.5  -       6.9  - 
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875 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Н-Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн мэдээ 

      
              
д/д Компанийн нэр 

Техникийн нөхөн сэргээлт (га) Шимт хөрсний нөхөн 
сэргээлт (га) 

Биологийн нөхөн сэргээлт 
(га) 

Зарцуулагдах хөрөнгийн 
хэмжээ (сая.төг-р) 

төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь 
30 Илтгоулд ХХК 3.0 21.1 703.3 3.0 

 
- 3.0 0.3 10.0 21.9 10.6 48.4 

31 Их тохойрол ХХК 11.1  -       80.0  - 
32 Їїрт гоулд ХХК 1.7 1.4 82.4 0.2  - 0.7  - 5.4 3.0 55.8 
33 Коммод ХХК 2.2  -       2.2  - 
34 Могойн Гол ХХК 3.2 3.8 118.8    0.5 1.5 300.0 1.5 4.4 294.0 
35 Мон полимет ХХК 3.4 41.3 1,214.7 3.4 41.3 1,214.7 2.0 76.0 3,800.0 17.0 100.5 591.2 

36 Монгол Алт Мак ХХК 
1.3 

 
- 

      
3.0 

 
- 

         5.3 5.3 100.0 
37 Монгол болгар гео ХХК 9.0 25.3 281.1 3.0  - 2.0 4.0 200.0 10.0 105.0 1,050.0 
38 Монгол газар ХХК 1.1  -    15.0  - 23.1  - 

39 Монголросцветмет ХХК*  25.3   1.5   33.3   301.0  
 1.0         0.4  

40 Мондулаан трейд ХХК 
 

6.9 
  

19.0 
     

170.0 
 

5.6 4.1 73.2       36.5   
2.0   2.0   2.0   232.1   

41 МОЭНКО ХХК 25.4 5.1 20.1 7.9  -    192.6 398.5 206.9 
42 Ноён гари ХХК 3.1 3.1 100.3 0.7  - 0.7 0.6 89.6 11.3 15.6 138.1 
43 Нордвинд ХХК          3.0  - 
44 Ододгоулд ХХК 9.4 6.0 63.8 

   
5.0 

 
- 6.0 4.5 75.0 

45 Олон овоот гоулд ХХК  0.6   0.2   0.6   70.9  
46 Пибоди винсвэй ресорсез 18.0 18.0 100.0 18.0 18.0 100.0 18.0 18.0 100.0 261.1 261.1 100.0 
47 Саус гоби сэндс ХХК 3.1 4.7 153.1 4.4 6.1 139.3 11.0 16.1 145.8 468.0 439.1 93.8 
48 Тавантолгой ХК 1.0 1.0 100.0 1.0 1.5 150.0    87.5 94.0 107.4 
49 Хангад-Эксплорэйшн ХХК    2.8  -    3.2  - 

50 Хар тарвагатай ХХК 
1.0 

 
- 

      
4.0 

 
- 

1.6  - 0.6  - 0.6  - 5.0  - 
51 Уянган ХХК 10.5 5.7 54.3    2.0 1.3 65.0 83.7 17.3 20.7 
52 Хїдэр-Эрдэнэ ХХК 3.3 4.6 139.4 1.6 1.7 104.9 3.5  - 4.8 30.3 631.3 
53 ХОТУ ХХК 1.2 9.9 825.0 0.3  -  3.5  1.5 17.9 1,190.0 

54 Хөөсгөл ХХК  3.8   1.5      4.0  
2.4 

 
- 

      
1.5 

 
- 

55 Хунан жинлэн ХХК 1.3 6.0 461.5 2.3  -    3.0 1.5 50.0 
56 Хурай ХХК 1.8 2.4 134.1 1.7 1.7 100.0 0.9 1.5 161.1 7.1 7.8 109.9 
57 Цайрт минерал ХХК       4.0 4.0 100.0 8.4 22.1 264.5 

58 Чинхуа мак нарийн 
сухайт ХХК    1.0 2.0 200.0 1.0 2.0 200.0 23.6 26.5 112.3 

59 Шанлун ХХК 1.4 1.0 71.4 0.5  - 0.5  -  2.0  
60 Шарын гол ХК 3.1 1.0 32.3 2.0 1.0 50.0 2.0  - 27.0 19.4 71.9 
61 Шивээ-Овоо ХК 2.0 1.7 85.0 1.0 1.0 100.0 2.0 1.5 75.0 13.7 12.9 94.2 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

876 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Н-Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн мэдээ 

      
              
д/д Компанийн нэр 

Техникийн нөхөн сэргээлт (га) Шимт хөрсний нөхөн 
сэргээлт (га) 

Биологийн нөхөн сэргээлт 
(га) 

Зарцуулагдах хөрөнгийн 
хэмжээ (сая.төг-р) 

төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь төл-гөө гүйц-л хувь 
62 Шижир талст ХХК 5.0 13.0 259.8 3.0 4.0 133.3 3.0 - - 20.0 20.0 100.0 
63 Шижир-алт ХХК 40.0 40.0 100.0    55.0 55.0 100.0 509.7 413.8 81.2 
64 Энгїй тал ХХК 2.0  - 2.0  - 3.0  - 36.5  - 
65 Энержи ресурс ХХК 1.0 2.0 200.0 1.0 1.9 190.0    900.0 412.0 45.8 
66 Эрдэнэс МГЛ ХХК          55.5  - 
67 Эрдэнэт їйлдвэр ХХК  515.0      7.0   40.0  
68 Эрдэс холдинг ХХК        

13.2 
  

35.8 
 

69 Эрэл ХХК 
0.7 0.3 39.1 0.2 0.1 42.8 0.2 0.1 42.8 0.8 1.0 122.7 

 0.2   0.1  0.5 0.1 19.0 2.0 1.7 82.9 
70 Эс Би Эф ХХК  4.2         39.6  
                

  Дүн 448.1 1,102.3 246.0 150.1 230.8 153.7 355.6 412.7 116.1 3,835.4 9,096.4 237.2 
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Хавсралт О- Уулзан, ярилцсан хүмүүс 

I. ОҮИТБС-ын тайлан 
 
 Аудитын явцад дараах нэр бүхий хүмүүстэй уулзаж ярилцсан болно. 
 

    Уулзсан 
хүмүүсийн нэрс Аль яам, агентлаг Албан тушаал Уулзсан огноо 

Ч.Цэндмаа ҮТЕГ Эрдэс баялагийн татварын 
хэлтсийн дарга 2011.10.20 

Цэцэгням ҮТЕГ Эрдэс баялагийн татварын 
хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн 2011.10.20 

Энхтуяа ҮТЕГ Эрдэс баялагийн татварын 
хэлтсийн мэргэжилтэн 2011.10.20 

С.Одбаяр АМГ АМГ-ын Санхүү, эдийн засгийн 
тасгийн дарга 2011.10.18 

Хатанбаатар АМГ Орлого хариуцсан нягтлан бодогч 2011.10.18 

Мөнхсайхан АМГ Олборлох үйлдвэрлэл хариуцсан 
мэргэжилтэн 2011.10.18 

Цэрэндолгор Их монгол майнинг ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.25 
Чанцалдулам Сансарын геологи хайгуул ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.21 
Пүрэвсүрэн Монголросцветмет ХХК Ахлах нягтлан бодогч 2011.10.26 
Цэцэгдэлгэр Шижир талст ХХК Санхүү, аж ахуй эрхэлсэн захирал 2011.10.28 
Баярмаа Чамин алт ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.21 
Лхагвасүрэн Энгүй тал ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.24 
Амаржаргал Юниверсал коппер ХХК Нягтлан бодогч 2011.11.03 
Мөнхзяая Булгангангат ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.17 
Батдэлгэр Дацан трейд ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.18 
Долгорсүрэн Дацан трейд ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.18 
Дэлгэрмөрөн Говьгео ХХК Захирал 2011.12.18 
Ц.Дарамсүрэн Мон ажнай ХХК Ерөнхий захирал 2011.11.25 
Энхтуяа Жи Кэй Эм Кэй ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.19 
Чулуунбат  МЕС ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.19 
Должинсүрэн Алтайн хүдэр Нягтлан бодогч 2011.10.18 
Б.Гантөмөр Азиа гоулд монголиа ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.19 
Б.Цэрэнпүрэв Азиа гоулд монголиа ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.20 
Туул Агм майнинг ХХК орчуулагч 2011.10.21 
Азжаргал Гаррисон Азия ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.21 
Хатанбаатар АМГ Орлого хариуцсан нягтлан бодогч 2011.10.21 
Гантуяа Жотойн бажууна ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.26 
Батцэцэг Олон овоот гоулд ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.26 
Долгорсүрэн Дацан трейд ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.26 
Лхагвасүрэн Андын тэмүүлэл ХХК менежер 2011.11.02 
Уранцэцэг Гео-Эрэл ХХК Нягтлан бодогч 2011.11.02 
Мөнхцэцэг Дун-Эрдэнэ ХХК Нягтлан бодогч 2011.11.03 
Амгаланбаатар Андын илч ХХК менежер 2011.11.03 
Өлзийжаргал  Тэн хун ХХК Нягтлан бодогч 2011.11.09 
Б.Цэцэгням Бага таян ХХК Нягтлан бодогч 2011.11.11 
Оюунгэрэл Болд төмөр Ерөө Гол ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.24 
Байгаль Баян-Эрч ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.24 
Энхням Монгол Чех метал ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.24 
Долгорсүрэн Ноён Гари ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.21 
Энхжаргал Адаманс майнинг ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.19 
Энхжаргал Адаманс маунти ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.19 
Бумаа Шижир-Алт ХХК Ресепшн 2011.10.19 
Билэгсайхан Монгол-Алт Мак ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.19 
Алтанхуяг Багануур ХК Нягтлан бодогч 2011.10.20 
Отгонжаргал Зон хэн юу тиан ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.20 
Цэцэгням Багатаян ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.20 
Пилмаа Анхай интернейшнл ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.20 
Гантуяа Жотойн бажууна ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.20 
Ганбаатар  Аминцэцэг ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.20 
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Хавсралт О- Уулзан, ярилцсан хүмүүс 

I. ОҮИТБС-ын тайлан 
 
 Аудитын явцад дараах нэр бүхий хүмүүстэй уулзаж ярилцсан болно. 
 

    Уулзсан 
хүмүүсийн нэрс Аль яам, агентлаг Албан тушаал Уулзсан огноо 

Цэрэнцогт Таац мөрөн ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.20 
Наранжаргал Андын тэмүүлэл ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.20 
Саруулцэцэг Бумбат ресорсис ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.20 
Амарбаясгалан Гоби гоул энд энержи ХХК Нягтлан бодогч 2011.20.20 
Панюкова С.А АФК тавт ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.25 
Нармандах Зараяа холдинг ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.24 
Энхдэлгэр Ди Кю Интернейшнл ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.24 
Болормаа Петро Чайна Дачин тамсаг ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.24 
Мядагсүрэн Гурван төхөм ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.24 
Оюунгэрэл Пибоди Винсвэй ХХК Менежер 2011.10.25 
Энхжаргал Саус Гоби Сэндс ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.25 
Ц. Сүрэнхүү Баян-Айраг эксплорэйшн ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.25 
Мөнхчимэг Хан Шижир ХХК Нарийн бичиг 2011.10.24 
Цэцэгмаа Очир төв ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.24 
Булганхангай Жамп-Алт ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.24 
Бадамханд Оюу толгой ХХК  Нягтлан бодогч 2011.10.24 
Баасандулам ОНТРЭ ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.24 
В. Сэлэнгэ Бэрх ресорсиз ХХК  Нягтлан бодогч 2011.10.25 

Батсайхан Монголиа девелопмент ресорсис 
ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.25 

Нямлхагва Говиэкс монголиа ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.25 
Даваасүрэн Шарын гол ХК Менежер 2011.10.25 
Оюунжаргал Адил-Оч ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.25 
Д. Мөнхцэцэг Шан Лун ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.25 
Оюунцэцэг Эс Би Эф ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.25 
Гантөмөр Эрдэнэ Жас ХХК Нягтлан бодогч 2011.10.25 
Хүнийбаатар Уянган ХХК Геологич 2011.11.05 
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II. Сумын түвшний ОҮИТБС-ын тайлан 

 
Уулзсан 

хүмүүсийн нэрс Аль сум Албан тушаал Уулзсан огноо 

Х.Цоггэрэл Ханбогд Засаг даргын орлогч 2011.11.23-24 
О.Намжилмаа Ханбогд ТГ-ын дарга 2011.11.23-24 
Ц.Тогтохбаяр Ханбогд Төрийн сангийн төлөөлөгч 2011.11.23-24 
Нарангэрэл Ханбогд Соёлын төвийн эрхлэгч 2011.11.23-24 
Х.Бадамцэцэг Ханбогд Хандизель ОНААТГҮ-ын ня-бо 2011.11.23-24 
Э.Жавхлан Ханбогд Татварын байцаагч 2011.11.23-24 

Үүрийнтуяа Ханбогд Оюу толгой ХХК-ийн орон нутгийн 
харилцааны ажилтан, ня-бо 2011.11.23-24 

Энхтунгалаг Ханбогд Оюу толгой ХХК-ийн орон нутгийн 
харилцааны ажилтан, ня-бо 2011.11.23-24 

Алтангэрэл Ханбогд Байгаль орчны мэргэжилтэн 2011.11.23-24 
Баттогтох Цогтцэций Засаг даргын орлогч 2011.11.21-22 
Цэцмаа Цогтцэций Төрийн сангийн төлөөлөгч 2011.11.21-22 
Ш.Хосбаяр Цогтцэций Төрийн сангийн мэргэжилтэн 2011.11.21-22 
Дэмбэрэл Цогтцэций ЗДТГ-ын ня-бо 2011.11.21-22 
  Цогтцэций Цэцэрлэгийн эрхлэгч 2011.11.21-22 
  Цогтцэций Хүн эмнэлэгийн эрхлэгч 2011.11.21-22 
М.Энхболд Цогтцэций Ерөнхий боловсролын сургуулийн ня-бо 2011.11.21-22 
Э.Отгонжаргал Цогтцэций Байгаль орчны байцаагч 2011.11.21-22 

 
Хавсралт Ө-Компаниудын оролцооны үнэлгээ 

 

д/д Компанийн нэр 
үнэлгээ 

Сайн Дунд Муу 

1 Агит хангай ХХК   √   

2 Агм майнинг ХХК   √   

3 Адамас майнинг ХХК   √   

4 Адамас маунтин ХХК   √   

5 Адил-оч ХХК   √   

6 Адуун чулуун ХХК   √   

7 Азиа гоулд монголиа ХХК   √   

8 Айвенхоу майнз Монголия 
инк ХХК   √   

9 Алтайн хїдэр ХХК   √   

10 Алтан дорнод монгол ХХК   √   

11 Амин цэцэг ХХК   √   

12 Андын илч ХХК     √ 

13 Андын тэмүүлэл ХХК     √ 

14 Анхай-Интернэшнл ХХК   √   

15 АУМ ХХК   √   

16 АФК ТАВТ ХХК   √   

17 Багануур ХК     √ 

18 Багатаян ХХК   √   

19 Баян айраг эксплорэйшн 
ХХК   √   

д/д Компанийн нэр 
үнэлгээ 

Сайн Дунд Муу 

20 Баян-Эрч ХХК   √   

21 Бїїргэнт ХХК   √   

22 Болд тємєр ерєє гол ХХК   √   

23 Бороо гоулд ХХК √     

24 Брэйв харт ресорсиз ХХК   √   

25 Буд-Инвест ХХК   √   

26 Булган гангат ХХК   √   

27 Бумбат ХХК   √   

28 Бумбат ресорсес ХХК   √   

29 Бэрх ресорсиз ХХК   √   

30 Бэрх-Уул ХХК   √   

31 Бэрэн Групп ХХК   √   

32 Бэрэн майнинг ХХК   √   

33 Вестерн Простектор 
Монголиа ХХК   √   

34 Гаррисон-Азия ХХК     √ 

35 Гацуурт ХХК   √   

36 Геосан ХХК   √   

37 Гео-Эрэл ХХК   √   

38 Гїн Билэг Трейд ХХК   √   

39 Гоби Коул энд Энержи ХХК   √   
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д/д Компанийн нэр 
үнэлгээ 

Сайн Дунд Муу 

40 Гоби Энержи партнерс ХХК   √   

41 Говиекс монголиа ХХК     √ 

42 Говьгео ХХК     √ 

43 Голден крос ХХК   √   

44 Голден погада ХХК   √   

45 Гурван тєхєм ХХК   √   

46 Дацан трейд ХХК   √   

47 Ди Кю И интернейшнл 
Монгол ХХК   

√ 
  

48 Дон Шен Газрын Тос ХХК   √   

49 Дун юан ХХК   √   

50 Дун-Эрдэнэ ХХК   √   

51 Єрмєн-Уул ХХК   √   

52 Жамп-Алт ХХК   √   

53 Тэн хун ХХК     √ 

54 Жи Кэй Эм Кэй ХХК   √   

55 Жи энд Юу Голд ХХК     √ 

56 Жотойн бажууна ХХК   √   

57 Заамарын Их Алт ХХК   √   

58 Зараяа холдингс ХХК   √   

59 ЗБАА ХХК   √   

60 Зїрийн булан ХХК   √   

61 Зон хэн юу тиан ХХК   √   

62 И Эй Эм хөх адар ХХК     √ 

63 Илтгоулд ХХК   √   

64 Их монгол майнинг ХХК     √ 

65 Их тохойрол ХХК     √ 

66 Їїрт гоулд ХХК     √ 

67 Капкорп ХХК   √   

68 Кевин-Инвест ХХК   √   

69 Кожеговь ХХК   √   

70 Коммод ХХК   √   

71 Кью Жи Экс монгол ХХК   √   

72 Лон шэнда ХХК   √   

73 МГМК ХХК   √   

74 МЕС ХХК     √ 

75 Могойн Гол ХХК   √   

76 Могол интэрнэшнл ХХК     √ 

77 Мон ажнай ХХК     √ 

78 Мон полимет ХХК     √ 

79 Монгол   руд пром ХХК   √   

80 Монгол Алт Мак ХХК   √   

81 Монгол болгар гео ХХК     √ 

82 Монгол газар ХХК     √ 

83 Монгол цамхаг ХХК     √ 

д/д Компанийн нэр 
үнэлгээ 

Сайн Дунд Муу 

84 Монгол чех металл ХХК   √   

85 Монгол-Алт ХХК   √   

86 
Монголиа девелопмент 
ресорсес ХХК   √   

87 Монголросцветмет ХХК   √   

88 Мондулаан трейд ХХК     √ 

89 Монрос пром Уголь ХХК     √ 

90 МОЭНКО ХХК   √   

91 Ноён гари ХХК     √ 

92 Нордвинд ХХК   √   

93 Нуклер Энержи ХХК   √   

94 Одод ХХК   √   

95 Ододгоулд ХХК     √ 

96 Олон овоот гоулд ХХК     √ 

97 ОНТРЭ ХХК   √   

98 Очир төв ХХК   √   

99 Петро Матад ХХК   √   

100 Петрочайна дачин тамсаг 
ХХК   √   

101 Пибоди винсвэй ресорсез 
ХХК   √   

102 Сансарын геологи хайгуул 
ХХК   √   

103 Саус гоби сэндс ХХК   √   

104 Сентеррагоулд монголиа 
ХХК   √   

105 Таац мєрєн ХХК     √ 

106 Тавантолгой ХХК   √   

107 Тефис Майнинг ХХК √     

108 Ти Ар Ай Эм Эм ХХК     √ 

109 Тїмэн-Анд ХХК   √   

110 Тундер клап ХХК     √ 

111 Тунсинь ХХК   √   

112 Урт Хошуу ХХК   √   

113 Уянган ХХК   √   

114 Хан шижир ХХК   √   

115 Хангад-Эксплорэйшн ХХК   √   

116 Хар тарвагатай ХХК √     

117 Хїдэр-Эрдэнэ ХХК   √   

118 ХОТУ ХХК   √   

119 Хотын зам ХХК     √ 

120 Хөөсгөл ХХК     √ 

121 Хуади куонеэ ХХК   √   

122 Хунан жинлэн ХХК     √ 

123 Хүннү ресорсиз ХХК   √   

124 Хурай ХХК     √ 

125 Цайрт минерал ХХК   √   

126 Чамин-Алт ХХК   √   
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д/д Компанийн нэр 
үнэлгээ 

Сайн Дунд Муу 

127 Чинхуа мак нарийн сухайт 
ХХК   √   

128 Шанлун ХХК   √   

129 Шар нарст ХХК   √   

130 Шарын гол ХК   √   

131 Шейман ХХК   √   

132 Шивээ-Овоо ХК   √   

133 Шижир талст ХХК   √   

134 Шижир-алт ХХК   √   

135 Шинь Шинь ХХК   √   

136 Эм Өү Өү Ай Си Өү ХХК   √   

137 Эм Си Эс холдинг ХХК √     

138 Эмээлт майнз ХХК   √   

139 Эн Пи Ай ХХК   √   

140 Энгїй тал ХХК     √ 

141 Энержи ресурс ХХК     √ 

142 Эрвэн хїдэр ХХК   √   

143 Эрдэнэ жас ХХК     √ 

144 Эрдэнэс МГЛ ХХК   √   

145 Эрдэнэт їйлдвэр ХХК √     

146 Эрдэс холдинг ХХК   √   

147 Эринговь ХХК   √   

148 Эрэл ХХК   √   

149 Эс Би Эф ХХК   √   

150 Юниверсал коппер ХХК √     

  Дүн 6 110 34 
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Хавсралт П - Төрийн байгууллагуудын оролцооны үнэлгээ 

 

д/д Байгууллагын нэрс 
үнэлгээ 

Сайн Дунд Муу 

1 Сангийн яам   √   

2 Үндэсний татварын ерөнхий газар   √   

3 Гаалийн ерөнхий газар   √   

4 Ашигт малтмалын ерөнхий газар   √   

5 Цөмийн энергийн газар √     

6 Газрын тосны газар   √   

7 БОАЖЯ-ны Байгалийн нөөцийн газар   √   

8 Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар √     

9 Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар   √   

10 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар     √ 
  Дүн 2 7 1 

 
Хавсралт Р-Оролцогч талууд 

а. ЗГ-ын яамд болон 
хэрэгжүүлэгч агентлаг б. Нийслэл в. Аймаг 

(үргэлжлэл) г. Сум (үргэлжлэл) 

1. Сангийн яам 1.Нийслэл 12.Орхон 79.Баян-өндөр 
2.ҮТЕГ 2.Багануур  

 
 
 
 
13.Өвөрхангай 
 
 
 
 
 

80.Баруун Баян-Улаан 
3.УГЕГ 3.Баянзүрх 81.Баянгол 
4.БОАЖЯ 4.Сонгинохайрхан 82.Богд 
5.АМГ 5.Сүхбаатар 83.Гучин-Ус 
6.ГТГ 6.Хануул 84.Зүүн Баян-Улаан 
7.ХХҮГ 7.Баянгол 85.Нарийнтээл 
8. МХЕГ 8.Налайх 86.Сант 
9. УНДЕГ  87.Тарагт 
10. Цөмийн энергийн газар  88.Төгрөг 
11.Төрийн өмчийн хороо  89.Уянган 

в. Аймаг г. Сум 90.Хайрхандулаан 
1.Архангай 1.Хашаат  

 
 
 
 
 
14.Өмнөговь 
 
 
 
 
 
 

91.Баяндалай 

 
2.Баян-Өлгий 

2.Бугат 92.Баян-Овоо 
3.Сагсай 93.Гурвантэс 
4.Толбо 94.Мандал-Овоо 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.Баянхонгор 

5.Баацагаан 95.Манлай 
6.Баянговь 96.Ноён 
7.Баянлиг 97.Номгон 
8.Баян-Овоо 98.Сэврэй 
9.Баян-Өндөр 99.Ханбогд 
10.Баянцагаан 100.Ханхонгор 
11.Богд 101.Хүрмэн 
12.Бөмбөгөр 102.Цогт-Овоо 
13.Бууцагаан 103.Цогтцэций 
14.Галуут  

 
 
 
 
15.Сүхбаатар 
 
 
 

104.Асгат 
15.Гурванбулаг 105.Баяндэлгэр 
16.Жаргалант 106.Дарьганга 
17.Заг 107.Мөнххаан 
18.Өлзийт 108.Онгон 
19.Хүрээмарал 109.Сүхбаатар 
20.Шинэжинст 110.Түвшинширээ 
21.Эрдэнэцогт 111.Түмэнцогт 

 22.Бугат 112.Уулбаян 
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4.Булган 

23.Бүрэгхангай  
 

113.Халзан 
24.Орхон 114.Эрдэнэцагаан 
25.Сайхан  

 
 
 
 
 
 
16.Сэлэнгэ 
 
 
 

115.Алтанбулаг 
26.Сэлэнгэ 116.Баруунбүрэн 

 
 
 
 
 
5.Говь-Алтай 

27.Алтай 117.Баянгол 
28.Бигэр 118.Ерөө 
29.Бугат 119.Зүүнбүрэн 
30.Дэлгэр 120.Мандал 
31.Есөнбулаг 121.Орхонтуул 
32.Тайшир 122.Түшиг 
33.Тонхил 123.Хүдэр 
34.Төгрөг 124.Цагааннуур 
35.Халиун 125.Шаамар 
36.Цогт  

 
 
 
 
17.Төв 
 
 
 
 
 
 
 
 

126.Алтанбулаг 
37.Цээл 127.Архуст 
38.Чандмань 128.Батсүмбэр 
39.Шарга 129.Баян 
40.Эрдэнэ 130.Баянжаргалан 

6.Говьсүмбэр 
41.Баянтал 131.Баян-Өнжүүл 
42.Сүмбэр 132.Баянцагаан 

7.Дархан-Уул 43.Шарын гол 133.Баянчандмань 

 
 
 
 
 
8.Дорноговь 

44.Айраг 134.Борнуур 
45.Алтанширээ 135.Бүрэн 
46.Даланжаргалан 136.Дэлгэрхаан 
47.Дэлгэрэх 137.Жаргалант 
48.Зүүнбаян 138.Заамар 
49.Иххэт 139.Сэргэлэн 
50.Мандах  

 
 
 
18.Увс 
 
 
 
 

140.Бөхмөрөн 
51.Өргөн 141.Давст 
52.Сайншанд 142.Наранбулаг 
53.Сайхандулаан 143.Өмнөговь 
54.Улаанбадрах 144.Өндөрхангай 
55.Эрдэнэ 145.Сагил 

 
 
 
 
9.Дорнод 

56.Баяндун 146.Тариалан 
57.Баян-Уул 147.Түргэн 
58.Гурванзагал 148.Ховд 
59.Дашбалбар  

19.Ховд 
 
 

149.Алтай 
60.Матад 150.Дарви 
61.Халх гол 151.Зэрэг 
62.Хэрлэн 152.Цэцэг 
63.Цагаан-Овоо 

 
 
20.Хөвсгөл 

153.Алаг-Эрдэнэ 
64.Чойбалсан 154.Бүрэнтогтох 
65.Эрдэнэцагаан 155.Төмөрбулаг 

 
 
 
 
10.Дундговь 

66.Адаацаг 156.Түнэл 
67.Баянжаргалан 157.Цэцэрлэг 
68.Дэлгэрхангай 158.Шинэ-Идэр 
69.Дэлгэрцогт 

 
 
 
 
 
21.Хэнтий 

159.Батширээт 
70.Луус 160.Баянхутаг 
71.Өлзийт 161.Биндэр 
72.Өндөршил 162.Бор-Өндөр 
73.Сайхан-Овоо 163.Галшар 
74.Хулд 164.Дархан 
75.Эрдэнэдалай 165.Дэлгэрхаан 

 
11.Завхан 

76.Баянхайрхан 166.Жаргалтхаан 
77.Дөрвөлжин 167.Мөрөн 

78.Эрдэнэхайрхан 
168.Норовлин 
169.Хэрлэн 
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Хавсралт С-Компаниудын мэдээлэл 

I. ОҮИТБС-ын тайлан 

д/
д Компанийн нэр Регистрийн 

дугаар 
Факс /оффиссын 

дугаар/ 

Компанийн   
Олборлож 

буй 
бүтээгдэхүүн 

Уурхайн 
байршил Захирлын нэр Утасны 

дугаар 
Нягтлан 

бодогчийн нэр 
Утасны 
дугаар Хаяг 

1 Агит хангай ХХК 2597977 70113442, 
70113442 С.Энхтайван 99118231 Ж.Лхагвасүрэн 91012199 ХУД 3-р хороо 

Чингисийн өргөн чөлөө 
алтны шороон 
орд 

Өвөрхангай 
аймаг Уянга сум 

2 Агм майнинг ХХК 5176727 344982 Б.Батням    Одбаяр  88006619 

Хан-Уул дүүрэг 2-р 
хороо Чингэсийн өргөн 
чөлөө "Гутал Оффис " 
төв 4 давхар 411 тоот  

хайгуул  Өмнөговь аймаг 
Гурвантэс сум  

3 Адамас майнинг ХХК 2672146 462130 З.Номундарь  99119250 О.Энхжаргал  91178805   хайгуул    
4 Адамас маунтин ХХК 2672146 462131 З.Номундарь  99119251 О.Энхжаргал  91178806   хайгуул    

5 Адил-оч ХХК 2707969 321450, 321450 В.П.Цегельник 99117521 Оюунжаргал 99041351 
Хан-Уул 1-р хороо 
"Намуун-Төгөл" хотхон 
3б байр 

хайлуур жонш Дундговь аймаг 
Өлзийт сум 

6 Адуунчулуун ХК 2044239   Б.Шатар 99582296 Б.Энхбаатар   
Дорнод аймаг Хэрлэн 
сум 8-р баг нүүрс 

Дорнод аймаг 
Баянтүмэн сум 

7 Азиа гоулд монголиа 
ХХК 2678179 323489 Richard goss 328816 Цэрэнпүрэв  328816  

91999211 

Сүхбаатар дүүрэг 1-р 
хороо Олимпын 
гудамж Шүрэн байр  

хайгуул  - 

8 
Айвенхоу майнз 
Монголия инк /Оюу 
толгой/ ХХК  

2657457 331890, 331880 Камерон Мак Рэй 331380, 
99119523 Бадамханд 

99118322, 
331780-
дотуур 

утас 3306 

СБД, Моннис 11 
давхарт алт, зэс Өмнөговь аймаг 

Ханбогд сум 

9 Алтайн хїдэр ХХК 5056721 327991, 324830 Г.Батдорж 99051368 Должинсүрэн 99122304 СБД 1-р хороо 
Олимпийн гудамж 12 төмөр Говь-Алтай 

аймаг Цээл сум 

10 Алтан дорнод монгол 
ХХК 

2112868 360734, 
361823,360734 

Паушок.С.В   С.Энхзаяа 99117973 БГД 8-р хороо 7-р байр алт  Төв аймаг 
Заамар сум 

11 Амин цэцэг ХХК 4184165   Г.Ганбагана 91918339   91996649 
Хэнтий Дархан 5-р баг 
2-р хороо 35-р байр 51 
тоот  

жонш Хэнтий аймаг 
Дархан сум  

12 Андын илч ХХК 5051118 70118048 Жү Бао лян  99318888 Лимбэ  99804571 /Түр байр / Урт цагаан 
Зүүнээс 4 дэх корпус  хүрэн нүүрс 

Сүхбаатар аймаг 
Эрдэнэцагаан 
сум 3-р баг 
Баянцогт  

13 Андын тэмүүлэл ХХК 5205581 - Бямбарэнцэн 99117409 Наранжаргал 99054499 Баянголдүүрэгт  алт  
Баянхонгор 
аймаг Баян-
Овоо сум  

14 Анхай-Интернейшнл 
ХХК 2863847 976461757, 461757 Л.Багана 99110398 Пилмаа 99044442 

БЗД 13-р хороо Алтан 
тэвш хороолол, АОС 
24-1 

төмрийн 
худрийн 
баяжмал 

Төв аймаг 
Баянжаргалан 
сум 

15 АУМ ХХК 5056721 
70181143, 
70171140 А.Гантулга 99110043 С.Мөнхбаатар 99930782 

БГД 5-р хороо 10-р 
хороолол "Олд чех" 
барилга 

алт 
Өвөрхангай 
аймаг Уянга сум 

16 АФК ТАВТ ХХК 5170966 70116234, Венидиктов.А.Т 96385555 Панюкова   ЧД 2-р хороо алт Булган аймаг 
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Хавсралт С-Компаниудын мэдээлэл 

I. ОҮИТБС-ын тайлан 

д/
д Компанийн нэр Регистрийн 

дугаар 
Факс /оффиссын 

дугаар/ 

Компанийн   
Олборлож 

буй 
бүтээгдэхүүн 

Уурхайн 
байршил Захирлын нэр Утасны 

дугаар 
Нягтлан 

бодогчийн нэр 
Утасны 
дугаар Хаяг 

70116230 Тээвэрчдийн гудамж 
Нарны зам-55 Саруул 
төв байр203 тоот 

Тэшиг сум 

17 Багануур ХК 2008572 12121130, 
012120200 Н.Мэргэнбаатар 99110198 Т.Ариунболд   Багануур дүүрэг  Б-1 маркийн 

хүрэн нүүрс Багануур 

18 Бага таян ХХК 2099551 480704 М.Болдбаатар 99112775 Б.Цэцэгням 99099506 БЗД 17-р хорооны 
байр алт 

Дархан-Уул 
аймаг Шарын 
гол сум 

19 Баян айраг 
эксплорэйшн ХХК 

2708701 70116100, 
77116100 

Б.Ганбат   Ц.Сүрэнхүү 99094738 СБД 1-р хороо 
Жамъяан Гүн гудамж 

алт, зэс Завхан аймаг 
Дөрвөлжин сум 

20 Баян-Эрч ХХК 5023998 70111586, 
70111580 Huo Xio 99114838 Хандмаа 99030092 

Сүхбаатар аймаг 
Эрдэнэцагаан сум 7-р 
баг Нүхт 

молибедины 
баяжмал 

Сүхбаатар аймаг 
Эрдэнэцагаан 
сум 

21 Бїїргэнт ХХК 2855119 311747, 318702 Ц.Баянжаргал 99117402 Батжаргал 99792245 СБД 3-р хороо Бага 
тойруу-44  алт Сэлэнгэ аймаг 

Баянгол сум 

22 Болд тємєр ерєє гол 
ХХК 2019205 318088, 329360 Б.Дэлгэрсайхан 329360, 

99112838 
Оюунгэрэл, 
Дэлгэрмаа 

99081199, 
99019060 

ЧД, 5-р хороо урт 
цагаан Тэди 2-н голд 
Хас банктай байрны 
хажуу талд 9 давхар 
улаан тоосгон байр 

төмрийн хүдэр Сэлэнгэ аймаг 
Ерөө сум 

23 Бороо гоулд ХХК 2094533 316100, 317798 Жон Казакофф 316100, 
99114021 Лхагва-Очир 317598, 

99112714 

ЧД, Сүхбаатарын 
талбай, Бовь цамхаг 11 
давхарт 

алт Сэлэнгэ аймаг 
Баянгол сум 

24 Брэйв харт ресорсиз 
ХХК 

2878992   Temi Cluer  99115524 Үржинханд  99018099 
Сүхбаатар Дүүрэг 1-р 
хороо Олимпын 
гудамж Realtor Байр  

хайгуул - 

25 Буд-Инвест ХХК 2100754 11976313783, 
313700 Б.Бат 99115441 Оюунцэцэг 96654013 СБД 5-р хороо МД-1 алт Төв аймаг 

Заамар сум 

26 Булган гангат ХХК 5091462 97611382885, 
323200 Д.Баатар 99112497 С.Пүрэвдулам 99257779 

ЧД 1-р хороо 
Сүхбаатарын талбай 3-
406 

алт Төв аймаг 
Заамар сум 

27 Бумбат ХХК 5193443 365536, 361823 Г. Ганболд 99113699 Тэнгис 99117973 БГД 5-р хороо 7-р байр 
16 тоот 

Алт Төв аймаг 
Заамар сум 

28 Бумбат ресорсес ХХК 2075652 330829, 70113982 Л.Энхбаяр 99113649 У.Отгонзул 99075757 
СБД 2-р хороо 
Тээвэрчдийн гудамж 
Жигүүр гранд оффис 

хайгуул - 

29 Бэрх ресорсиз ХХК 2019205 311891, 70110599 Ц.Лхагвацэрэн 99094602 В.Сэлэнгэ 99199405 СБД 1-р хороо Санкт 
Петербург төв 

хайгуул, 
өрөмдлөг 

Хэнтий, 
Дорноговь, 
Сүхбаатар 
аймгийн сумд 

30 Бэрх-Уул ХХК 2643928 156226522, 
0156220000 Б. Мэндсайхан 99092755 Зултуяа 99073897 Хэнтий Батноров,  сум алт, Нүүрс Хэнтий аймгий 

Мөрөн, 
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I. ОҮИТБС-ын тайлан 

д/
д Компанийн нэр Регистрийн 

дугаар 
Факс /оффиссын 
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Компанийн   
Олборлож 
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бодогчийн нэр 
Утасны 
дугаар Хаяг 

Норивлин сумд 

31 Бэрэн Групп ХХК 2063182 343080, 345103 Б.Мөнхтөр 99113939, 
55151715 Болдмаа 99114289 БЗД 12-р хороо 

Шашины 13-1 төмрийн худэр Архангай аймаг 
Төвшрүүлэх сум 

32 Бэрэн майнинг ХХК 2886219 343080, 345104 Б.Мөнхтөр 99113939, 
55151716 Болдмаа 99114290 БЗД 12-р хороо 

Шашины 13-2 төмрийн худэр Архангай аймаг 
Төвшрүүлэх сум 

33 
Вестерн Простектор 
Монголиа ХХК 2834812 327381, 327391 Лин Шуан Шин 88022258 Бурмаа 99095028 

СБД 6-р хороо 
Сүхбаатарын гудамж 
Метробизнес төв 4 
давхар 

уран 
Дорнод аймаг 
Дашбалбар сум 

34 Гаррисон-Азия ХХК 5122392 70112008 Блэйр Кругер  98000456 Азжаргал-
Гонгор- 

99230219  
98000450 

Сүхбаатар дүүрэг 1-р 
хороо ЭСК төв  алт Сүхбаатар аймаг 

35 Гацуурт ХХК 2054701 631711, 633357 Н.Наранчимэг 99114599 Ч.Баяртөгс 99091145 Сэлэнгэ Мандал Түнхэл  алт  
Сэлэнгэ аймаг 
Манда, Түнхэл 
сумд  

36 Геосан ХХК 2070251 326730 Г.Болдбаатар 99085759 Ц.Оюунтуяа   СБД 6-р хороо Их 
Сургуулийн гудамж хайгуул - 

37 Гео-Эрэл ХХК 2046342 685176, 685176 П.Батаа  Уранцэцэг 99247107 БГД 11-р хороо Техник 
импорт байр алт Хэнтий аймаг 

Мөрөн сум 

38 Гїн Билэг Трейд ХХК 2765853 70115535  
70111799     Жанрай  91998059 

Баянгол дүүрэг 1-р 
хороо Энхтайвны 
гудамж 48 

алт  Төв аймаг 
Борнуур сум  

39 Гоби Коул энд 
Энержи ХХК 2862468 330829, 330828 Д.Уранбилэг 330828, 

99119703 Б.Амарбаясгалан 98639130 
СБДүүрэг, 2-р хороо 
Жигүүр гранд оффис 8 
давхарт 

нүүрс 

Говь-Алтай 
аймаг 
Чандмань, 
Баянхонгор 
аймаг 
Шинэжинст сум 

40 Гоби Энержи 
партнерс ХХК 5301467 70107057, 

70107050 Peter Mark Vogel 70107057, 
99994921 Б.Оюунжаргал 99107750 

БГДүүрэг, 2-р хороо 
баруун 4 зам, Гранд 
плаза 705 тоот 

хайгуул 
/Газрын тос/ 

Дорноговь 
аймаг Зүүнбаян 

41 Говиекс монголиа 
ХХК 5227127 70109011 Грант 

Халдриксон  70109010     Сүхбаатар дүүрэг 
Чингэсийн өргөн чөлөө  

геофизикийн 
үйлчилгээ 
үзүүлдэг  

  

42 Говьгео ХХК 2004976 70115578, 453831 Ц. Дэлгэрмөрөн 99115578 Гантулга 98885510 Говьсүмбэр аймаг 
Шивээговь сум хайгуул - 

43 Голден крос ХХК 5200881 70112405, 
70112400 Ч.Лхагва 98183165 Н.Энхмаа 99050524 ЧД 4-р хороо 

Барилгачдын гудамж хайгуул - 

44 Голден погада ХХК 5111625 70116886, 
70116880 Д.Сүхбат 99991986 М.Буянбулган 99053144 

БГД 1-р хороо Үндсэн 
хуулийн гудамж 
Рокмон бюльдинг 403 
тоот 

төмөр 
Дундговь аймаг 
Эрдэнэдалай 
сум 
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I. ОҮИТБС-ын тайлан 

д/
д Компанийн нэр Регистрийн 

дугаар 
Факс /оффиссын 

дугаар/ 

Компанийн   
Олборлож 

буй 
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Уурхайн 
байршил Захирлын нэр Утасны 

дугаар 
Нягтлан 

бодогчийн нэр 
Утасны 
дугаар Хаяг 

45 Гурван тєхєм ХХК 2086166 97611460915, 
459044 Л.Эвийхүү 99113664 Э.Мядагсүрэн 91919683 БГД 4-р хороо 47-р 

байр 1 тоот  алт Төв аймаг 
Сэргэлэн сум 

46 Дацан трейд ХХК 2061848 97611310897, 
326025 Ж.Цэвэлмаа 99004696 Долгорсүрэн   СБД 8-р хороо МИГМА 

төв 3-Б корпус  алт 

Увс аймаг 
Тариалан сум, 
Хэнтий аймаг 
Норовлин сум 

47 
Ди Кю И 
интернейшнл Монгол 
ХХК 

5048362 Уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлдэггүй        туслан гүй-гч - 

48 Дон Шен Газрын Тос 
ХХК 2766337 292104, 330766 Сүн Хуан Чү 327221, 

99110788 Цолмон 330766, 
99759155 

СБД, 1-р хороо 
Солонгос улсын элчин 
сайдын яамны зүүн 
талд Эделвэйс зочид 
буудлын урд 4 давхар 
улаан байр 

газрын тос 
Дорноговь 
аймаг Зүүнбаян 
сум 

49 Дун Юан ХХК 2724146 636226, 633363 ZHANG QINGYU 636388, 
99117266 Мөнхцэцэг 633363 

БГДүүрэг, 20-р хороо 
Хархорины чанх урд, 
4-р цахилгаан станцын 
зүүн талд 

алт Өмнөговь аймаг 

50 Дун-Эрдэнэ ХХК 2010933   Л.Лхагвасүрэн 99858888 А.Мөнхцэцэг 99195568 Дорнод аймаг Баяндун 
сум Цагаанчулуут алт Дорнод аймаг 

Баяндун сум  

51 Єрмєн-Уул ХХК 2617749 70130088 Д.Оюунбилэг  99115391 Мөнхнасан  99177889  
330561 

Баягол дүүрэг 2-р 
хороо Энхтайвны 
өргөн чөлөө Гранд 
Плаза цогцолбор 1103 
тоот  

алт  Булган аймаг 
Бүрэгхангай сум  

52 Жамп-Алт ХХК 3738191 97611320157, 
320691 Ц.Баярмаа   Б.Булганхангай 99009946 

СБД 1-р хороо Гурван 
гол холдинг байр 4 
давхар 

алт Дорнод аймаг  
Баяндүн сум 

53 Тэн Хун ХХК 2839717 362073 Дү Жи Жиэ  99102888  
88086666 Өлзийжаргал    

Баянгол дүүрэг 1-р 
хороо Богд Ар 
хороолол 2А-20 тоот  

алт  

Төв аймаг 
Жаргалан сум 
Нарантолгойн 
орд  

54 Жи Кэй Эм Кэй ХХК 5041589 70116604, 
70116604 

Ариунжаргал 99086956 Энхтуяа 99192553 СБД 1-р хороо Азмон 
төв 

алт Төв аймаг 
Заамар сум 

55 Жи энд Юу Голд ХХК 2675471 342175 Г.Чинтөмөр  99990024 Болормаа  99089860   Алт    

56 Жотойн бажууна ХХК 5089417   Л.Сэргэлэн 99011649 Гантуяа 99144039 БГД 9-р хороо 
Горькийн 23-939 тоот  алт Төв аймаг 

Заамар сум 

57 Заамарын Их Алт ХХК 2670801 70119750, 
70118350 

Б.Бат 99115441 Ц.Нямсамбуу   СБД 1-р хороо 
Жамъяан Гүн гудамж  

алт Төв аймаг 
Заамар сум 

58 Зараяа холдингс ХХК 5077834 70110114, Д. Уранбилэг   Нармандах 99997191 СБД 2-р хороо Хайгуул Дорноговь 
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Хавсралт С-Компаниудын мэдээлэл 

I. ОҮИТБС-ын тайлан 

д/
д Компанийн нэр Регистрийн 

дугаар 
Факс /оффиссын 

дугаар/ 

Компанийн   
Олборлож 

буй 
бүтээгдэхүүн 

Уурхайн 
байршил Захирлын нэр Утасны 

дугаар 
Нягтлан 

бодогчийн нэр 
Утасны 
дугаар Хаяг 

70110113 Тээвэрчдийн гудамж аймаг 
Улаанбадрах, 

Өргөн, Хөвсгөл 
сумд 

59 ЗБАА ХХК 5091098   ВанКуанг   Амгаланбат  99806705 Сүхбаатар дүүрэг 1-р 
хороо 4-р байр 39 тоот  Хайгуул  - 

60 Зїрийн булан ХХК 2854384 70117366, 
70117366 Д. Сүхгэрэл 99098354 Б. Минжмаа 99199610 СХД 20-р хороо Алт Дархан-Уул 

Хонгор сум 

61 Зон хэн юу тиан ХХК 5098297 77229898, 
77229898 Жан Жи Хүань 99992588 Отгонжаргал 88008218 СБДүүрэг 8-р хороо 

Оюутны гудамж-44 
Хайгуул 
/Газрын тос/ 

Өмнөговь 
аймгийн 
Ханбогд, 
Манлай сум 
болон 
Дорноговь 
аймгийн 
Хатанбулаг сум 

62 И Эй Эм хөх адар 
ХХК 2844915 70100871, 

70100872 Ө. Хатанбаатар 99110199 Д. Бадамгарав 99906809 СБД 8-р хороо Амарын 
гудамж-5 Цул сульфид Баян-Өлгий 

аймаг Толбо сум 

63 Илтгоулд ХХК 5073189 98060900 Б. Байгальмаа 99110900 Б. Мөнхчимэг 99064895   алт Төв аймаг 
Заамар сум 

64 Их монгол майнинг 
ХХК 

5014131 681450, 681450 Т.Батхуяг 681450, 
99117456 

Цэрэндолгор 99089841 
СБДүүрэг, 1-р хороо 
Азмон төвийн 5 
давхарт 501, 506 тоот 

Хайгуул /Алт, 
зэс, нүүрс, 
холимон 
металл/ 

Дундговь, 
Өмнөговь, 

Өвөрхангай, 
Завхан, Увс, 

Сэлэнгэ, 
Дорноговь, 

Хэнтий, Баян-
Өлгий, 

Сүхбаатар 
аймгийн сумдад 

65 Их тохойрол ХХК 2784262 310200, 322878 Уаллас Мэйс 99983995 Саруул 99077956 СБД 2-р хороо сөүлийн 
гудамж Шороон орд 

Төв аймаг, 
Булган аймгийн 
сумд 

66 Їїрт гоулд ХХК 2766868 500012222, 
99010767 Ж Баяс галан 99116633 Цагаач 99092384 СХД 18-р хороо ГТЛ-

362тоот 
Алтны шороон 
орд 

Төв аймаг 
Сэргэлэн сум 

67 Капкорп ХХК 5077982 321799, 331099 Т. Амарзул 99092327 Б. Оюунчимэг 99081806 СБД 8-р хороо Амарын 
гудамж 8 

Хайгуул 
/Газрын тос/ 

Говь-Алтай, 
Баянхонгор, 
Өвөрхангай, 
Дундговь, 
Өмнөговь 
аймгийн сумд 

68 Кевин-Инвест ХХК 5167663 457530, 457530 Ц. Батсайхан 88112904 Б. Отгонжаргал 88000996 БЗД 8-р хороо Олборлох биш   
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д/
д Компанийн нэр Регистрийн 

дугаар 
Факс /оффиссын 

дугаар/ 

Компанийн   
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Хилчний-40 

69 Кожеговь ХХК 2078449 329037, 70110675 Жульен Бабе julien.babey@a
reva.com  

Тулга , /Нэргүй-
САДарга/ 99196959 

Энхтайвны өргөн 
чөлөө Экспресс цамхаг 
11 давхар 

Хайгуул Дорноговь 
Улаанбадрах 

70 Коммод ХХК 2685841 313686, 313686 Ч. Батзориг 99114201 Нансалмаа 91998688 
ЧД 5-р хороо Их 
тойруу 7-55,Ш/Х УБ-
210620 АШХ-15  

Хайлуур жонш 
Дорноговь 
аймаг Эрдэнэ 
сум 

71 Кью Жи Экс монгол 
ХХК 2706865 328281 Ган ВэнБаод  330313 Алтанцэцэг  328914 

Сүхбаатар дүүрэг 
Сүхбаатарын гудамж-8 
Centeral Tower-16  
давхар  

Хайгуул - 

72 Лон шэнда ХХК 5312213 70132088, 
70132088 Гай Кэ Чин 99658888 Байгальмаа 99004501 СБД 1-р хороо  Х лиценз Говь-Алтай 

аймаг Бугат сум 

73 МГМК ХХК 5211646 70110038, 
70110028 Соловъёв.А.С 99757175 Солонго 11314110 

БГД 2-р хороо 
Үндсэнхуулийн 
гудамж, Рокмон төв 

Төмрийн 
хүдэр 

Дорноговь 
аймаг 
Даланжаргалан 
сум Бор толгойн 
орд 

74 МЕС ХХК 2579634 70110038, 
70110028 Соловъёв.А.С 99757175 Г. Солонго   БГД Рокмон төв Төмрийн 

хүдэр 

Дорноговь айма 
Даланжаргалан 
сум 

75 Могойн Гол ХХК 2034859 11636004, 
11636005 

Б. Хашбат 99382319     
94948400 

  94948402 Хөвсгөл Цэцэрлэг 7-р 
баг 

Нүүрс Хөвсгөл аймаг 
Цэцэрлэг сум 

76 Могол интэрнэшнл 
ХХК 2730588 70120070, 

70120105 Ч.Е Чеот 99112146 Нямдалай 99112146 СБД 1-р хороо алт  

77 Мон ажнай ХХК 2067544 315147 Ц.Дарамсүрэн 99111147     
Сүхбаатар Дүүрэг 2-р 
хороо 20б байр  Нүүрс  

Хөвсгөл аймаг 
Бүрэнтогтох сум  

78 Мон полимет ХХК 2029278 311-633, 312-108 Гарамжав 311-633 Д. Батбаяр 312108 СБД Олимпийн гудамж 
Тосонгийн 
гольдриолын 
шороон орд 

Төв аймаг 
Заамар сум, 
Булган аймаг 
Бүрэгхангай сум 

79 Монгол   руд пром 
ХХК 2825627 70119742, 

70119742 Теплинский Г.О 99096355 Батдолжин 70119743 Улаанбаатар 
Чингэлтэй дүүрэг Хайлуур жонш Хэнтий аймаг 

Батноров сум 

80 Монгол Алт Мак ХХК 2095025 458075 Б.Нямтайшир  99110602 Сайнжаргал  99112112 Баянзүрх дүүрэг 13-р 
хороолол 14-р байр  Нүүрс Өмнөговь аймаг 

Гурван тэс сум  

81 Монгол болгар гео 
ХХК 2550245 631998, 631998 Л. Пүрэвгял 99118021 Шүрээ 88118627 СХД 19-р хороо өөрийн 

байр Алт 
Баянхонгор 
аймаг Галуут, 
Баян-Овоо сумд 

82 Монгол газар ХХК 2027615 681226, 681440 Ц. Мянганбаяр   Ц. Чимгээ 99995571 БГД 

лиценз 
эзэмшдэг 
боловч уурхай 
орд 

лиценз 
эзэмшдэг 

боловч үйл 
ажиллагаа 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

890 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт С-Компаниудын мэдээлэл 

I. ОҮИТБС-ын тайлан 

д/
д Компанийн нэр Регистрийн 
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байршил Захирлын нэр Утасны 

дугаар 
Нягтлан 

бодогчийн нэр 
Утасны 
дугаар Хаяг 

ашиглаагүй 
болно 

явуулаагүй. 

83 Монгол цамхаг ХХК 2848317 681226, 681440 У. Даш   Ц. Чимгээ 9995571 БГД 

лиценз 
эзэмшдэг 
боловч уурхай 
орд 
ашиглаагүй 
болно 

лиценз 
эзэмшдэг 

боловч үйл 
ажиллагаа 
явуулаагүй. 

84 Монгол чех металл 
ХХК 

5051134 70142165, 
70142165 

Б. Далай 99112164 
Б. Пушкин, 

Энхням-
99017910 

70142165 СХД 19-р хороо ШХ-
37/115 

Хайлуур жонш Төв аймаг 
Баянцагаан сум 

85 Монгол-Алт ХХК 2024101   Ж.Мөнхтөр  99114122   
137237680 Энхмаа 99081267 Дархан Уул аймаг 7-р 

баг Өөрийн байр  алт  Үйл ажиллагаа 
явуулаагүй 

86 
Монголиа 
девелопмент 
ресорсес ХХК 

5106583 Уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлдэггүй            

87 Монголросцветмет 
ХХК 2550466 458590, 458072 О.Эрдэнэ 455082, факс 

458380 Пүрэвсүрэн 99115716 

БЗДүүрэг, 22-р хороо 
Жуковын гудамж, 
офицеруудын ордны 
баруун талд 

алт, хайлуур 
жонш 

Төв аймаг 
Заамар, Хэнтий 
аймаг Дархан 
сум, Дорноговь 
аймаг Өргөн сум 

88 

Мондулаан трейд 
ХХК 
 
 

2554518 310089, 310089 Ш. Лхамсүрэн   Уранжаргал 99081054 БГД 2-р хороо Рокмон 
буйлдинг 506 тоот 

алтны шороон 
орд 

Төв аймаг 
Заамар сум 

89 Монрос пром Уголь  
ХХК 2811138 77201680, 

99081680 Б. Норовсамбуу 99081680   95228836 ЧД 7-р хороо 3 гудамж   

90 МОЭНКО ХХК 5141583 70120572, 
70110567 

Жэймс Долан 70110567 Оюундэлгэр 99116861 
СБДүүрэг, 8-р хороо 
Централ тауэр 11 
давхарт 

нүүрс Ховд аймаг 
Дарви сум 

91 Ноён гари ХХК 5233232 70117062, 
70117063 Л. Хүрэлхишиг 91993636 Эрдэнэжаргал 99069764 СБД 2-р хороо Гранд 

оффис-501т алт Төв аймаг Баян 
сум 

92 Нордвинд ХХК 5003539 321600, 321600 HUANG SUN HING 
98128610, 
99101207 Энхтуяа 99046226 

СБД 1-р хороо  Сарны 
титэм байр жонш 

Хэнтий аймаг 
Галшар сум 

93 Нуклер Энержи ХХК 5333814 323447, 330711 А.Эрдэнэбат 99063963 Б. Даваадорж 99063963 СБД 1-р хороо 9В уран-
цуцлагдсан - 

94 Одод ХХК 2066505       Алтанчимэг 99851033   
Олборлох үйл 
ажиллагаа 
явуулдаггүй 

- 

95 Ододгоулд ХХК 5180252 631310, 631311 
З. Оргилмаа, З. 

Батбаатар 
99271061, 
33096222 Баттулга  99010141 

СХДүүрэг 20-р хороо 
Үйлдвэрийн баруун 
бүс, Москвагийн 

алт 
Баянхонгор 
аймаг 
Бууцагаан, 
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891 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт С-Компаниудын мэдээлэл 

I. ОҮИТБС-ын тайлан 

д/
д Компанийн нэр Регистрийн 

дугаар 
Факс /оффиссын 

дугаар/ 

Компанийн   
Олборлож 

буй 
бүтээгдэхүүн 

Уурхайн 
байршил Захирлын нэр Утасны 

дугаар 
Нягтлан 

бодогчийн нэр 
Утасны 
дугаар Хаяг 

гудамж 98 тоот Бөмбөгөр сумд 

96 Олон овоот гоулд 
ХХК 

5099005 329074, 329074 П.Энхбаяр 329074, 
88038333 

Б.Батцэцэг 88042388 

СБдүүрэг, 6-р 
хорооМонголын 
залуучуудын холбооны 
байр 306 тоот 

алт 
Өмнөговь аймаг 
Мандал-Овоо 
сум 

97 ОНТРЭ ХХК 2705133 319426, 318562 Б. Мөнхтулга 99114230 Б. Баасандулам 99114132 СБД 1-р хороо Жамян 
Гүний гудамж алт, зэс Өмнөговь 

Ханбогд сум 

98 Очир төв ХХК 2031256 01352-22630, 
01352-20591 Б. Цэгмэд   Б. Жаргалсайхан 99352344 Орхон Баян-Өндөр сум хайрга Орхон аймаг 

Баян-Өндөр сум 

99 Петро Матад ХХК 2867095 321799, 331099 Т. Амарзул 99092327 Оюунчимэг 99081806 СБД 8-р хороо Амарын 
гудамж 8, ШХ-210646 

хайгуул 
/Газрын тос/ 

Дорнод аймаг 
Матад сум, 
Сүхбаатар аймаг 
Эрдэнэцагаан 
сум 

100 Петрочайна дачин 
тамсаг ХХК 2075385 Дао Ми бао  99113904 Болормаа 99104448 

Баянзүрх дүүрэг 
Дорлигжавын гудамж 
14-р байр  

газрын тос - 

101 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 

5170672 70141458, 328907 Б.Баатар 328907, 
99100174 

Г.Энхтөвшин 328907, 
99076554 

СБД, 1-р хороо, 
Моннисийн 13 давхарт 

чулуун нүүрс Булган аймаг 
Сайхан сум 

102 Сансарын геологи 
хайгуул ХХК 5036933 326098, 326098 Л.Солонмөчир 326098, 

99078219 Чанцалдулам 99174780 
СБДүүрэг, Central 
tower 10 давхарт 1002 
тоот 

хайгуул 
/Газрын тос/ 

Дорнод аймаг 
Чойбалсан сум 

103 Саус гоби сэндс ХХК 5084555 311469, 310775 Девид Бартел 310775 Бат-Хишиг 99908325 

СБДүүрэг, 1-р хороо 
Чингэсийн өргөн 
чөлөө-15 Моннис 
цамхаг 10 давхарт 

нүүрс Өмнөговь аймаг 
Гурван тэс сум 

104 Сентеррагоулд 
монголиа ХХК 2108291 326120, 317798 Ж.Бүрэнтөгс 99110647, 

327133 Борням 

317798-
дотуур 

утас 1202, 
99096526 

ЧД, 1-р 
хороо,Бодьцамхаг 12-р 
давхар 

алт 
Дорнод аймаг 
Цагаан-Овоо 
сум 

105 Таац мєрєн ХХК 5113075 88110170 Ч. Тунгалаг 88110170 Ч. Найдан   СБД 5-р хороо 
Тээвэрчдийн гудамж алт Төв аймаг 

Сэргэлэн сум 

106 Тавантолгой ХХК 2016656 01532-22550 Х.Түмэнбаяр 99115367 Г.Шүрэнхишиг 99009493 

Төлөөлөгчийн газар 
ХУДүүрэг, Чингэсийн 
өргөн чөлөө гутлын 
үйлдвэрийн баруун 
талд "Ажнай" 
корпорацийн байранд 

чулуун нүүрс Өмнөговь аймаг 
Цогтцэций сум 

107 Тефис Майнинг ХХК 2807459 330280, 330278 А. Баясгалан 99100340 Нармандах 99004569 ЧД 1-р хороо Бодь 
цамхаг 501 тоот хайгуул 

Булган, Хэнтий, 
Хөвсгөл, 
Дорноговь, 
Говь-Алтай, 
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Хавсралт С-Компаниудын мэдээлэл 

I. ОҮИТБС-ын тайлан 

д/
д Компанийн нэр Регистрийн 

дугаар 
Факс /оффиссын 

дугаар/ 

Компанийн   
Олборлож 

буй 
бүтээгдэхүүн 

Уурхайн 
байршил Захирлын нэр Утасны 

дугаар 
Нягтлан 

бодогчийн нэр 
Утасны 
дугаар Хаяг 

Ховд, Увс, 
Сэлэнгэ 

108 Ти Ар Ай Эм Эм ХХК 5075602 311817, 324288 И. Гончиг   Ж. Мөнхдэлгэр   Чд 1-р хороо 58-2 зэс 
Баянхонгор 
аймаг Баянговь 
сум 

109 Тїмэн-Анд ХХК 2656523 311416, 324548 Ө. Гүржав 99110080 Ө. Ганхуяг 99199437 ЧД 4-р хороо 19-32 барилгын 
төрөл 

Дундговь аймаг  
Дэлгэрхангай 
сум 

110 Тундер клап ХХК 5070805   Б. Ууганбаяр 99799999 Нараа 91918961 СХД 1-р хороолол хайгуул Өмнөговь, 
Дундговь 

111 Тунсинь ХХК  2867699 Татан буугдсан  

Уул уурхай 
хариуцсан 

мэргэжилтэн 
Энхболд 

88181180 н.Батцэцэг 99022271, 
70110344 

/Шинэ нэр. Лутчулуун 
ХХК/ Жаргалант 
хотхон, Худалдаа аж 
үйлдвэрийн тэнхимийн 
зүүн хойно 

төмрийн хүдэр - 

112 Урт Хошуу ХХК 5073642   Л. Чогсомжав 99109343 Б. Минжмаа 99199610 
БГД 20-р хороо Иргэн 
Л. Тэгшжаргалын 
хашаанд 

алт Сэлэнгэ аймаг 
Ерөө сум 

113 Уянган ХХК 2555468 327475, 327475 Х. Олонболд 99118858 Я. Ихбаяр   СХД 18-р хороо 13б 
байр 29 тоот алт 

Төв аймаг 
Заамарсум, 
Булган аймаг 
Бүрэгхангай сум 

114 Хан шижир ХХК 2608758 342072 В.Довжид  99119650 Баяржаргал  99021515 УБ хот ХУД Палас 
Зочид буудал 207 тоот  алт 

Баянхонгор 
аймаг Бөмбгөр 
сум  

115 Хангад-Эксплорэйшн 
ХХК 2887134 312279, 77122279 Ч. Даваахүү 

davaakhuu@en
ergyresources.

mn  

С.Солого 99123462 СБД 8-р хороо 
Сүхбаатрын талбай2 нүүрс Өмнөговь аймаг 

Ханхонгор сум 

116 Хар тарвагатай ХХК 2001454 01452-22163, 
01452-22163 Д.Сурмаажав 

01452-22163, 
99451111, 
99452110 

Г.Байгальмаа 99452717 Увс аймгийн Тариалан 
сум Толь баг нүүрс Увс аймаг 

Тариалан сум 

117 
 
Хїдэр-Эрдэнэ ХХК 
 

2041391   Тунгалаг   Цэрэнцогт 99294094     Төв аймаг 
Сэргэлэн сум 

118 ХОТУ ХХК 2763788   

Ц.Уламбаяр, 
гүйцэтгэх 
захирал 

Ш.Түвшинжаргал 

632400 Ө.Гантөмөр 99105268 

ЧД, 2-р хороо 
Энхтайваны өргөн 
чөлөө, Хүнсний 1-р 
дэлгүүртэй байр 
араараа ороод голын 
орц 2 давхарт 24 тоот  

алт Төв аймаг 
Заамар сум 

119 Хотын зам ХХК 2619474 689060, 689060 Б. Атарбаяр 99118756 Ц. Хуяг 99736684 БГд 5-р хороо 
Даливхутагт гудамж 

Уул уурхайн 
үйл ажиллагаа   



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
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Хавсралт С-Компаниудын мэдээлэл 

I. ОҮИТБС-ын тайлан 

д/
д Компанийн нэр Регистрийн 

дугаар 
Факс /оффиссын 

дугаар/ 

Компанийн   
Олборлож 

буй 
бүтээгдэхүүн 

Уурхайн 
байршил Захирлын нэр Утасны 

дугаар 
Нягтлан 

бодогчийн нэр 
Утасны 
дугаар Хаяг 

эрхэлдэггүй 

120 Хөөсгөл ХХК 2682869 24034 Ш. Суурьсүрэн 99086905 Ш. Болормаа 99086905  
99233162 Дархан 4-р баг алтны шороон 

орд 
Дорнод аймаг 
Баяндун сум 

121 Хуади куонеэ ХХК 5232538 70118831 LIU WEIDONG 88114608 Б. Минжмаа 99199610 СБД 6-р хороо Метро 
бизнес төв хайгуул 

Ашиглалт 
явуулаагүй 

өөрийн 
талбайгүй 

122 Хунан жинлэн ХХК 2881934   Д. Шаравсамбуу 99117655 Б. Минжмаа 99199610 СХД 20-р хороо алт Сэлэнгэ аймаг 
Ерөө сум 

123 Хүннү ресорсиз ХХК 5337232 321914 Т. Лагвадорж 99119319 Өсөхбаяр 88009086 УБ хот СБДүүрэг 8-р 
хороо Сэтрал тауэр нүүрс Өмнөговь аймаг 

Баян-Овоо сум 

124 Хурай ХХК 2019086 319192, 319193 Б. Болор 99113283 Х.Түмэндэмбэрэл 99105028 
УБ хот СБДүүрэг 8-р 
хороо Залуучуудын 
өргөн чөлөө  

алт Сэлэнгэ аймаг 
Орхонтуул сум 

125 Цайрт минерал ХХК 2548747 0151-231111, 0151-
231100 Жан Шили 0151-231588 Болорчимэг 99100831 

Төлөөлөгчийн газар 
СБД, 8-р хороо G&D 
центр 2 давхар 202 
тоот 

цайр  Сүхбаатар аймаг 
Сүхбаатар сум 

126 Чамин-Алт ХХК 5231337 99702829, 
99934842 Б.Гантогтох 91111196 Баярмаа 96687115 СХД, 18-р хороо 1-р 

хороолол 22б-43 тоот алт Сэлэнгэ аймаг 
Ерөө сум 

127 Чинхуа мак нарийн 
сухайт ХХК 2697947 812232, 812232 Н. Батболд 99119781 Хэрлэнчимэг 99091354 Өмнөговь аймаг 

Гурвантэс сум Урт баг нүүрс Өмнөговь аймаг 
Гурвантэс сум 

128 Шанлун ХХК 2784904 70112663, 
70112663 Вай Лиан Мин 88588029 Д.Мөнхцэцэг 88702883 

СБД, 4-р хороо УБ их 
дэлгүүрийн баруун 
талд "Хөх сүлд групп"-
ын байр 4 давхарт 

цайр, хар 
тугалга 

Дорнод аймаг 
Чойбалсан сум 

129 Шар нарст ХХК 2618621 70151830, 
99005211 Б.Агваандондов 70151830, 

99115211 Даваасүрэн 99965889 СБД, 16-р хороо30-р 
байр 262 тоот алт Сэлэнгэ аймаг 

Түшиг сум 

130 Шарын гол ХК 2050374 013743-2265, 
013743-2591 С.Насанбат 013743-2268, 

99115409 Л.Даваасүрэн 99068307 

Дархан-Уул аймаг, 
Шарын гол сум-хотод 
төлөөлөгчийн газар нь 
Баянгол зочид 
буудлын урд Натуртур 
оффис 4 давхарт 

нүүрс 
Дархан-Уул 
аймаг Шарын 
гол сум 

131 

 
 
Шейман ХХК 
 
 
 

5155436 324196, 330464 Френклин Стийр 321496, 
99023918 Б.Мөнхгэрэл 

330464, 
91916449, 
99909691 

СБД, 1-р төрөхийн 
зүүн талд DHL-н ард 
Ти Жи төвийн 3 
давхарт 

хайгуул 
/Газрын тос/ 

Говьсүмбэр 
аймаг Сүмбэр 
сум 

132 Шивээ-Овоо ХК 2004879 01544-23366, 
01544-23366 Х.Балсандорж 01544-23366, 

99113375 
СЭЗХ-ийн дарга 

Адилбиш 99093860 91911808-Төмөрбат 
төлөөлөгчийн газар, хүрэн нүүрс Говь-Сүмбэр 

аймаг Шивээ-
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Хавсралт С-Компаниудын мэдээлэл 

I. ОҮИТБС-ын тайлан 

д/
д Компанийн нэр Регистрийн 

дугаар 
Факс /оффиссын 

дугаар/ 

Компанийн   
Олборлож 

буй 
бүтээгдэхүүн 

Уурхайн 
байршил Захирлын нэр Утасны 

дугаар 
Нягтлан 

бодогчийн нэр 
Утасны 
дугаар Хаяг 

Говь-Сүмбэр аймаг 
Шивээговь сум 1-р баг 

Говь сум 

133 Шижир талст ХХК 2077601 99094925, 
99092476 Ц.Амар 99094925     БЗДүүрэг, 7-р хороо, 1-

р байр 144 тоот алт Сэлэнгэ аймаг 
Баянгол сум 

134 Шижир-алт ХХК 2072947 
453521, 450434, 

454337 Ц.Лхагвадорж 
453521, 

99118209 Строкова А.М 450434 
БЗДүүрэг, 22-р хороо, 
"Монголросцветмет" 
ХХК-ийн байранд 

алт 

Төв аймаг 
Заамар сум, 
Булган аймаг 
Бүрэгхангай сум 

135 Шинь Шинь ХХК 2830213   Ванг Генг Чин     99057097 Сүхбаатар дүүрэг 6-р 
хороо 10А-37 тоот  

полиметалл - 

136 Эм Өү Өү Ай Си Өү 
ХХК 5198445 70110568 Нэймс Долан    Хэрлэн 99015308 СБД 1-р хороо New 

centery place 2 давхар хайгуул 
Говь-Алтай 
Бугат, Алтай 
сумууд 

137 Эм Си Эс холдинг 
ХХК 2628236 312175, 312625 А.Ганхуяг 312625 Ариунзол 88800666 

СБД, 8-р хороо 
Централ тауэр 15 
давхарт 

хайгуул 
/Газрын тос/ 

Өмнөговь аймаг 
Ноён, 
Гурвантэс, 
Баяндалай 

138 Эмээлт майнз ХХК 2776804 327381, 327391 Лин Шуан Шин 327391, 
88022258 Д.Бурмаа 327391, 

99095028 

СБДүүрэг, 6-р хороо 
Метробизнес төвийн 4 
давхарт 

уран /хайгуул/ Дорнод аймаг 
Баяндун сум 

139 Эн Пи Ай ХХК 5066417 326098, 326098 Л.Солонмөчир 99078219 Чанцалдулам 99174780 
СБДүүрэг, Central 
tower 10 давхарт 1002 
тоот 

хайгуул 
/Газрын тос/ 

Дорнод аймаг 
Чойбалсан сум 

140 Энгїй тал ХХК 2834421 
70113441, 
70113442 С.Энхтайван 

70113442, 
99118231, 
91010602, 
99098161 

Лхагвасүрэн 91012199 

ХУДүүрэг, Залуу 
монгол компанийн 
байр 3 давхарт 301 
тоот 

нүүрс 
Сүхбаатар 
аймагСүхбаатар 
сум 

141 Энержи ресурс ХХК 2887746 322279, 70122279 Г.Батцэнгэл 
70122279, 
88114452 Солонго 

,99117567, 
88022058-

ня-бо 
Айзам 

СБД, 8-р хороо 
Централ тауэр 15 
давхарт 

нүүрс 
Өмнөговь аймаг 
Цогтцэций сум 

142 Эрвэн хїдэр ХХК 5069068 32320, 323203 Ч.Пүрэвдорж 
323203, 

99092955 Б.Батпүрэв 
323203, 

99063926 

ЧДүүрэг, ЭМЯ-ны 
баруун талд Пирамид 
ХААН банктай байр 4 
давхарт 

төмрийн хүдэр 
Сүхбаатар аймаг 
Сүхбаатар сум 

143 Эрдэнэ жас ХХК 2715619 330392, 331027 Д.Ганбаатар 331027 Д.Гантөмөр 99090709 

Солонгос элчингийн 
урд Соёл эрдэнэ дээд 
сургуулийн баруун 
талд "Шүрэн" ХХК-ийн 
байр 3 давхарт 

хайгуул /зэс, 
алт/ 

Төв, Баян-
Өлгий, Дундговь 
аймгийн сумд 

144  
Эрдэнэс МГЛ ХХК 5124913 70110725, 

70110735 Б.Энэбиш 70110735 Гантөмөр 99090709 ЧДүүрэг, Хангарьд 
ордны өөдөөс харсан нүүрс Өмнөговь аймаг 

Цогтцэций сум 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

895 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт С-Компаниудын мэдээлэл 

I. ОҮИТБС-ын тайлан 

д/
д Компанийн нэр Регистрийн 

дугаар 
Факс /оффиссын 

дугаар/ 

Компанийн   
Олборлож 

буй 
бүтээгдэхүүн 

Уурхайн 
байршил Захирлын нэр Утасны 

дугаар 
Нягтлан 

бодогчийн нэр 
Утасны 
дугаар Хаяг 

 
 

цагаан 2 давхар 
барилга 

145 Эрдэнэт їйлдвэр ХХК 2074192 01-352-23002, 
73501 Ч.Ганзориг 01-352-73501 Цэвэл 95342866 

Орхон аймаг, Баян-
Өндөр сум, Амарын 
талбай-1 

зэс, 
молибдены 
баяжмал 

Орхон аймаг, 
Баян-Өндөр сум 

146 Эрдэс холдинг ХХК 2655772 331102, 331107 Г.Батхишиг 331107 Эрдэнэцэцэг 331107, 
99050580 

Баянгол зочид 
буудлын урд шилэн 
цэнхэр оффис 6 
давхарт 

төмрийн хүдэр Сэлэнгэ аймаг 
Хүдэр сум 

147 Эринговь ХХК 5026474 70111588, 
70141441 Э. Агар 99118866 Ж.Онон 70141441, 

99063000 
ХУД 2-р хороо Мишээл 
группын байр  төмрийн хүдэр Говь-Алтай 

аймаг  Бугат сум 

148 Эрэл ХХК 2027194   Э.Жаргалан   Алтанцэцэг  99118349 Дархан-Уул аймаг алт  
Дархан Уул 
аймаг Өлтийн 
уурхай 

149 Эс Би Эф ХХК 5184851 313783, 313783 Б.Цэнгэлмаа 99117941 Ц.Оюунцэцэг 96654013 

Сүхбаатар дүүрэг 5-р 
хороо Тээврийн 
товчооны хойно 
"Өгөөж" компанийн 
урд байрнуудын дунд 
Монгол даатгал-1 
байрны 2 давхарт 205 
тоот  

алт Төв аймаг 
Заамар сум 

150 Юниверсал коппер 
ХХК 2875578 77330312, 

77330313 М.Баярбахдал 77330313 Б.Амаржаргал 88111026 СБДүүрэг, Central 
tower 7 давхарт  

хайгуул /Зэс, 
өнгөт металл/ 

Баянхонгор 
аймаг Баянговь 
сум 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

896 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт С-Компаниудын мэдээлэл 
II. Сумын түвшний ОҮИТБС-ын тайлан 

д/
д Компанийн нэр 

Регистрийн 
дугаар 

Факс /оффиссын 
дугаар/ 

Компанийн   
Олборлож 

буй 
бүтээгдэхүүн 

Уурхайн 
байршил Захирлын нэр Утасны 

дугаар 

Нягтлан 
бодогчийн 

нэр 

Утасны 
дугаар 

Хаяг 

1 Айвенхоу майнз /Оюу 
толгой/ ХХК 2657457 331890, 331880 Камерон Мак 

Рэй 
331380, 

99119523 Бадамханд 

99118322, 
331780-
дотуур утас 
3306 

СБД, Моннис 11 давхарт 
Алт, зэс-
олборлож 
эхлээгүй 

Өмнөговь аймаг 
Ханбогд сум 

2 ОНТРЭ ХХК 2705133 319426, 318562 Б. Мөнхтулга 99114230 Б. Баасандулам 99114132 СБД 1-р хороо Жамян Гүний 
гудамж Алт, зэс Өмнөговь 

Ханбогд сум 

3 Таван толгой ХК 2016656 01532-22550 Х.Түмэнбаяр 99115367 Г.Шүрэнхишиг 99009493 

Төлөөлөгчийн газар 
ХУДүүрэг, Чингэсийн өргөн 
чөлөө гутлын үйлдвэрийн 
баруун талд "Ажнай" 
корпорацийн байранд 

Чулуун нүүрс Өмнөговь аймаг 
Цогтцэций сум 

4 Энержи ресурс ХХК 2887746 322279, 70122279 Г.Батцэнгэл 70122279, 
88114452 Солонго 

,99117567, 
88022058 
ня-бо Айзам 

СБД, 8-р хороо Централ 
тауэр 15 давхарт Нүүрс Өмнөговь аймаг 

Цогтцэций сум 

5 Эрдэнэс МГЛ ХХК 5124913 
70110725, 
70110735 Б.Энэбиш 70110735 Гантөмөр 99090709 

ЧДүүрэг, Хангарьд ордны 
өөдөөс харсан цагаан 2 
давхар барилга 

Нүүрс 
Өмнөговь аймаг 
Цогтцэций сум 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

897 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

 

Хавсралт С-/Б/-Яам, агентлаг, төсвийн байгууллагын мэдээлэл 

д/
д Компанийн нэрс Факсын дугаар 

Дарга 
удирдлагын 

нэр 
Албан тушаалтны утас 

Факс 
явуулж, 
хүргэж 
өгсөн  
огноо 

Хариу 
ирэлт Яам 

Агентлаг 
төс/байг-
ууллага тохируу-

лагч 
Хэрэг-

жүүлэгч 

1 Гадаад харилцааны яам 70110699 Г.Занданшатар ТЗУГ-263412  Ганбат-262221   
262230 11/21/2011 12/1/2011 √       

2 Эрдэс баялаг, эрчим хүчний яам 318169 Д.Зоригт 
263506-бичиг хэрэг-ня-бо 
Эрдэнэцэцэг-88084835, 
Нямсүрэн -262565 

11/21/2011 11/29/2011 √ 
      

3 Сангийн яам   С.Баярцогт 
264966-м-тэн Одгариг-
99071659 ААН-ийн НББ-ийн 
м-тэн, 267468-бичиг хэрэг 

11/21/2011 11/23/2011 √ 
      

4 Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар    Д.Баярсайхан 
310722-Санхүү 265471-бичиг 
хэрэг нябо Хишигням-
99163507 

11/21/2011 11/28/2011   
  

√ 
  

5 ОХУ-д суугаа Монгол улсын элчин 
сайдын яам 

001-7-495-691-46-
96, 
mongolia@online.ru 

Д.Идэвхтэн 

жижүүр-001-7-495-690-67-92, 
Оффис менежер-001-7-495-
691-46-36, ня-бо           
Дашдорж-00174956975275   
Dashdorj_1209@yahoo.com  

11/21/2011 11/25/2011 √ 

      

6 БНХАУ-д суугаа Монгол улсын элчин 
сайдын яам 

001-86-010-6532-
5045, 
beijing@mfat.gov.mn 

Ц.Сүхбаатар 001-86-10-6532-1810-Н/бичиг,  11/21/2011 11/26/2011 √ 
      

7 Хил хамгаалах ерөнхий газар   Ц.Сэргэлэн 
266638-ресепшин, санхүү-
451441, дэд хурандаа 
Энхбаатар-267517, 98226569  

11/21/2011 11/25/2011   √ 
    

8 Мэргэжлийн хяналтын газар 263406 Р.Содхүү 265746-бичиг хэрэг 261009  11/21/2011 11/28/2011   √     
9 Стандартчилал хэмжил зүйн төв   Г.Энхтайван 263805     458349 11/21/2011 11/25/2011   √     

10 Ашигт малтмалын газар   Д.Батхуяг 
санхүү-263703/үйлчилгээний 
хөлс, хандив/, СЭЗА-ны дарга 
Одбаяр-267589, 99056346 

11/21/2011 11/28/2011   
  

√ 
  

11 Гадаадын иргэн харьяатын асуудал 
эрхлэх газар 70133448 Д.Мөрөн 70133458-туслах Бямбасүрэн- 

93141003  99059942 11/21/2011 11/28/2011     √   
12 Гадаадын хөрөнгө оруулалтын газар 324076 Б.Ганзориг  320706, 326040- Мядагмаа  11/21/2011 11/28/2011     √   

13 Усны  газар 301936 Ц.Бадрах 
300074-дарга, 301936-м-тэн, 
99082901-Сүхбат 11/21/2011 11/28/2011     √   

14 Авто тээврийн газар   Б.Цэнгэл 70113263-Анхбаяр 99052880  
Бэлх дарга-323139 11/21/2011 11/30/2011     √   

15 УБ төмөр замын газар   Т.Очирхүү 
Нарийн бичиг 244410, б/хэрэг 
245132 Санхүү-244479 
Оюунцэцэг-99852105 

11/21/2011 11/28/2011   
  

√ 
  

16 ГЕГ   Д.Цэвээнжав 
татварын ня-бо Энхтуяа-
352775 11/21/2011 11/28/2011     √   



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

898 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт С-/Б/-Яам, агентлаг, төсвийн байгууллагын мэдээлэл 

д/
д Компанийн нэрс Факсын дугаар 

Дарга 
удирдлагын 

нэр 
Албан тушаалтны утас 

Факс 
явуулж, 
хүргэж 
өгсөн  
огноо 

Хариу 
ирэлт Яам 

Агентлаг 
төс/байг-
ууллага тохируу-

лагч 
Хэрэг-

жүүлэгч 

17 ГТГ 631208 Ж.Амарсайхан Хөрөнгө оруулалт хяналтын 
тасгийн дарга-Оюун-98089008 11/21/2011 11/30/2011     √   

18 Нялхсын клиник сувилал 362679   Чанарын менежер-360735, 
Орлогч Туяа- 99186140 

11/21/2011 11/28/2011   
    

√ 

19 Монголын хүүхэд асран хүмүүжүүлэх 
төв 70151500 Ж.Дүгэр албан бичиг хүргэж өгөөд, 

хариуг очиж авсан 11/21/2011 11/28/2011       √ 

20 УБ хотын захирагчийн алба 315347 Ч.Бат 
328210-жижүүр, 315348-
б/хэрэг 11/21/2011 11/25/2011       √ 

21 Нийслэлийн газрын алба   Ц.Сандуй 
324006-дарга, 325209-м-тэн, 
Дашцэцэг-329248, 
Эрдэнэоргил-70117331 

11/21/2011 11/28/2011   
    

√ 

22 СБДүүргийн газрын алба    Д.Дашцэцэг  310762-дарга, 313567-м-тэн, 
Алтанзаяа-99060908 11/21/2011 11/29/2011       √ 

23 ХанУул дүүргийн газрын алба   Л.Отгонбаатар 341997-дарга, 344927-м-тэн 11/21/2011 11/29/2011       √ 
24 СХДүүргийн газрын алба   Б.Нямдаваа 99134000-Батцэрэн-ня-бо,  11/21/2011 11/29/2011       √ 
25 Чингэлтэй дүүргийн татвар   Ганболд Эрдэнэчимэг-99056609 11/21/2011 11/28/2011       √ 
26 Хан-уул дүүргийн татвар   Д.Батхуяг 70130047   341617 11/21/2011 11/28/2011       √ 

27 Баянгол дүүрэг татвар 361645 Д.Энхбат 

Мэдээлэл боловсруулах 
статистикийн Тасгийн  дарга: 
ТУАБ Э.Буяндэлгэр-70183245, 
70188517 

11/21/2011 11/29/2011   

  

  √ 

28 Хан Уул дүүргийн ЗДТГ   Ц.Отгонбагана 342837   342494 11/21/2011 11/28/2011       √ 
29 Замын цагдаагийн газар 70113611 Х.Энхжаргал 70112711-туслах 11/21/2011 11/28/2011       √ 
30 Цөмийн энергийн газар  329658 С.Энхбат  329658   329019 11/21/2011 11/25/2011     √   
31 Баянзүрх дүүргийн татвар    Ч.Сүрэнхорлоо  450336 11/21/2011 11/28/2011       √ 

32 Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн хэлтэс  70150335 Д.Ядамдорж  99839508-Ахмад Март     
458473 Алтанцэцэг-98993380 11/21/2011 11/28/2011       √ 

33 Лондонд суугаа МУ-ын ЭС яам  2073680921 Б.Алтангэрэл  458133-Монголд суугаа  11/21/2011 11/28/2011 √       

34 Монголын Үндэсний олон нийтийн 
телевиз  323604 328384  321624 Энхамгалан  11/21/2011 11/29/2011       √ 

35 Замын Үүдийн Гааль      Орлогч- 96003943  99293072 11/21/2011 11/28/2011       √ 
36 Замын Үүдийн цагдаагийн хэлтэс    Чимэдцэрэн              √ 

37 Замын Үүдийн МХГазар  1524525245 Оюунцэцэг  Орлогч-91914441  Дарга-
91990635 11/21/2011 11/28/2011       √ 

38 Баянгол дүүрэг ЗДТГ  70120320 Л.Амгалан  Н.бич-361618  70123132- 
бич.хэр  Е.нябо-70126890 11/21/2011 11/28/2011       √ 

39 Баянгол дүүрээг НДХ 70149278   
70149420   Нарийн бичиг-99252664 11/21/2011 11/28/2011       √ 

40 Сүхбаатар дүүргийн НДХ  354200   Нар.бич-89090299  93093397, 
351813 -Эрдэнэчимэг  11/21/2011 11/29/2011       √ 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

899 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт С-/Б/-Яам, агентлаг, төсвийн байгууллагын мэдээлэл 

д/
д Компанийн нэрс Факсын дугаар 

Дарга 
удирдлагын 

нэр 
Албан тушаалтны утас 

Факс 
явуулж, 
хүргэж 
өгсөн  
огноо 

Хариу 
ирэлт Яам 

Агентлаг 
төс/байг-
ууллага тохируу-

лагч 
Хэрэг-

жүүлэгч 

41 Улаанбаатар хотын гаалийн газар  70110896 С.Цэцгээ    11/21/2011 11/25/2011       √ 
42 Сүхбаатар дүүргийн Татвар  354200   70112092 11/21/2011 11/29/2011       √ 
43 Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар  261009 Хүрэлбаатар  262408     260911  11/21/2011 11/28/2011     √   
44 Геологийн төв лабратори  632944 Х.Хэрлэн  632914 11/21/2011 11/24/2011       √ 
45 Тагнуулын ерөнхий газар  260128    260011 Р.Болд    11/21/2011 11/28/2011   √     
46 Ерөнхйилөгчийн тамгын газар  261273 Дорлигжав  262192 11/21/2011 12/5/2011     √   

47 Онцгой байдлын ерөнхий газар  265726 Д.Намсрай  263564-Бичиг хэрэг   263582  
БатЭрдэнэ-93207449 11/21/2011 11/30/2011   √     

48 Жуковын музей        11/21/2011 11/21/2011       √ 

49 НДЕГ  328030 С.Пэрэнлэй  310075  325124   Бичиг хэрэг-
99061120,  99909089,   11/21/2011 11/28/2011     √   

50 Нийслэлийн шүүхийн шийдвэрийн 
газар    Д.Ганбат  92003070 11/21/2011 11/24/2011       √ 

51 Гео экологийн хүрээлэн    Ж.Цогтбаатар  327737 11/21/2011 11/24/2011       √ 
52 Баянгол дүүргийн газрын алба      368461 11/21/2011 11/25/2011       √ 

53 БОАЖЯам    Гансүх  261966-Бичиг хэрэг  266426- 
Эрдэнэцэцэг  11/21/2011 12/5/2011 √       

54 Налайхын газрын алба  70233251 Б.Мөнхжаргал  70232024, maral_0922 11/28/2011 12/7/2011       √ 

55 Mэргэжлийн боловсрол сургалтын 
газар  266525   

Орлогч-262374  Санхүү дарга-
266525  11/28/2011 12/5/2011       √ 

56 Шүүх шинжилгээний үндэсний төв  321491 Ч.Алтанхишиг  Орлогч-266339 тамга-264027  
266333-Энхбаяр  11/28/2011 12/6/2011       √ 

57 Шивээ хүрэнгийн хилийн боомтын 
гаалийн хороо 811409 Батцэнгэл  n_battsengel, 99775888  12/6/2011 12/7/2011       √ 

58 Чингэлтэй  дүүргийн НДХ     98991474 11/25/2011 12/8/2011       √ 

59 ХЦ-ийн 0166-р анги 811410 Одсүрэн 99059725, Санхүү албаны 
дарга Зоригт-96003038 11/30/2011 12/11/2011       √ 

  Дүн           7 5 13 34 
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I. ОҮИТБС-ын тайлан 
  



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

900 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

  

д/д Аймгийн 
нэрс 

Факсын 
дугаар 

Засаг даргын 
нэр 

Гар 
утасны 
дугаар 

Холбогдох албан тушаалтны нэр утасны дугаар 
Факс 

явуулсан 
огноо 

хариу 
ирэлт 

Орон нутаг 

Аймаг Сум 

1 Архангай 01-332-21231 Ё.Баатарбилэг   01332-21231, 99084138  ХБХэлтэс-93031012, Өлзийт сумын 
засаг дарга Батжаргал-93098300 11/19/2011 11/28/2011 Аймгийн төв, 

сум-1 1 

2 Баян-Өлгий 01-422-23762  С.Хавал     01422-22122, СТСХ дарга-99422042   мэргэжилтэн-
99429353  11/23/2011 11/24/2011 Аймгийн төв, 

сум-3 3 

3 Баянхонгор 01-442-23206 Д.Амарсанаа    ХБХэлтсийн мэргэжилтэн Эрдэнэцэцэг 22562, 93076766, 
99447774  11/19/2011 11/28/2011 Аймгийн төв, 

сум-17 17 

4 Булган 01342-22250 М.Оюунбат   Хажидмаа-22565  95181084 ,  22384,   22288, Буманбаяр-
98115589 11/19/2011 11/18/2011 Аймгийн төв, 

сум-5 5 

5 Говь-Алтай 01-482-23370 Ш.Амгаланбаяр   
24004, 23360,23370 НБ, 93016362   Цэнд-Аюуш-23360-
99488952 СТСХэлтсийн дарга Жаргалсайхан-99091511 
Ганзориг-99485628 

11/23/2011 11/19/2011 
Аймгийн төв, 
сум-14 14 

6 Говьсүмбэр 01-542-23536, 
23118 Ж.Баянмөнх   23005-бичиг хэрэг, 01542-23165 Е.Санхүүч-99027567 11/19/2011 12/1/2011 Сум-2 2 

7 Дархан-Уул 01-372-27121 Г.Эрдэнэбат   28139, 36483, 33770,23588 НБ, ХБХ-23743,  
23861,мэргэжилтэн Батхишиг-99030999  11/29/2011 11/21/2011 Аймгийн төв, 

сум-1 1 

8 Дорноговь 01-522-22330 П.Ганхуяг 99115163 
23131, Санхүү төрийн сан Эрдэнэсүрэн-99099872  
Цэрэндэлгэр-91998078, 93019915, Дэлгэрэх сумын ня-бо 
Амарсанаа-91211107, ЗДарга Батмөнх-88086280 

11/19/2011 11/29/2011 Аймгийн төв, 
сум-12 

12 

9 Дорнод 01582-21608 Ц.Жанлав   21608-туслах, 21584-төрийн сангийн м-тэн 99089104, 
СТСан-Базаррагчаа-98999559Амгаланзаяа-98995108 11/30/2011 11/23/2011 Аймгийн төв, 

сум-10 10 

10 Дундговь 01-592-22895 Д.Чандмань 99132604 

99116235-Chishuu@yahoo.com, Чинбат-93133347, Өлзийт 
сумын төрийн сангийн мэргэжилтэн-88010372, Өндөршил 
засаг дарга-88012803, Өлзийт засаг дарга-Энхбат-88082433, 
Гурвансайхан засаг дарга Пунцаг-99023921  

11/28/2011 11/24/2011 Аймгийн төв, 
сум-10 10 

11 Завхан 01-462-22550 Я.Санжмятав 99119135 СТСДарга-21194, 23059- мэргэжилтэн Эрдэнэцэцэг-99469632 11/19/2011 11/25/2011 Аймгийн төв, 
сум-3 3 

12 Орхон 01-352-22621 Ц.Оюунбат 99352000 Санхүү төрийн сан Нарангэрэл-21864 Дарга-Батмөнх-21864 11/30/2011 11/26/2011 Аймгийн төв, 
сум-1 1 

13 Өвөрхангай 01-322-22376 Д.Тогтохсүрэн 99113454 22103-туслах, Нэмэхбаяр-99005199   93018080  22530 11/30/2011 11/25/2011 Аймгийн төв, 
сум-11 11 

14 Өмнөговь 01-532-22111 Б.Бадраа 99105515 

22530-туслах, ХБХ-ийн дарга Дөлбаяр-99087498, Нарантуяа-
99091894,СТСангийн хэлтсийн ерөнхий санхүүч-Уранчимэг-
99532030, 99539548, Болормаа-88403046, Татвар Бурмаа-
99538878, АТГ-ын ня-бо Амарзаяа-93029040, Газрын албаны 
ня-бо Очгэрэл-99020669 

11/19/2011 11/24/2011 Аймгийн төв, 
сум-13 13 

15 Сүхбаатар 
 01-512-21232 Ж.Батсуурь 99119032 Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс-Ариунжаргал-99519500, м-

тэн-99094556 11/19/2011 12/1/2011 Аймгийн төв, 
сум-11 11 

16 Сэлэнгэ 01362-22223 Ж.Эрдэнэбат 99492003 Санхүү, төрийн сангийн ня-бо-Нарантуяа-99084105, 22139,  
99907447  ХБХэлтсий мэргэжилтэн-99893247,  99084105 11/19/2011 11/30/2011 Аймгийн төв, 

сум-11 11 

17 Төв 01-272-22033 Ц.Энхбат 99113977 ХБХэлтсийн дарга-99013955 11/30/2011 12/1/2011 Аймгийн төв, 
сум-14 14 

18 Увс 01-452-23102  Э.Цас-Чихэр  99118611 Дарга туслах-99450714  СТСХ дарга-99093288   11/28/2011 12/2/2011  Аймгийн төв, 
сум-9 9 

19 Ховд 01-432-22022 Г.Нямдаваа 99431201  СТСХдарга-99432131 11/19/2011 12/1/2011 Аймгийн төв, 4 
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Хавсралт С-Орон нутгийн захиргааны байгууллагын мэдээлэл 

I. ОҮИТБС-ын тайлан 
  

  

д/д Аймгийн 
нэрс 

Факсын 
дугаар 

Засаг даргын 
нэр 

Гар 
утасны 
дугаар 
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Факс 
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Орон нутаг 

Аймаг Сум 

сум-4 

20 Хөвсгөл  138222216 Л.Цэрэнжав  138221112 СТСДарга-Сувд 88115129, Тамга-21699 Энхтуяа-22560, 
93124631,  Эрдэнэчимэг-93080336 11/19/2011 12/1/2011 Аймгийн төв, 

сум-6 6 

21 Хэнтий 01-562-23891, 
22151 Ч.Эрдэнэбаатар 99117549 Гандулам-99059184, 22401-НБ, Галшар сумын засаг дарга 

Батсуурь-99007478 11/24/2011 11/25/2011 Аймгийн төв, 
сум-11 11 

  Дүн             21 169 

  
Тайлбар: Орон нутгийн 21 аймаг 169 суманд орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, төсвийн байгууллагуудад өгсөн хандив, дэмжлэгийн зөрүүтэй дүнг тохируулахаар албан 
бичиг явуулсан. Бүх аймгийн сумдын ЗДТГ-аас ирүүлсэн. 
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Хавсралт С-Орон нутгийн захиргааны байгууллагын мэдээлэл 
II. Сумын түвшний ОҮИТБС-ын тайлан 

 Албан тушаалтны нэр Аль сум Албан тушаал Утасны дугаар 
Х.Цоггэрэл Ханбогд Засаг даргын орлогч 88005151 
О.Намжилмаа Ханбогд ТГ-ын дарга 88005757 
Ц.Тогтохбаяр Ханбогд Төрийн сангийн төлөөлөгч   
Нарангэрэл Ханбогд Соёлын төвийн эрхлэгч   
Х.Бадамцэцэг Ханбогд Хандизель ОНААТГҮ-ын ня-бо   
Э.Жавхлан Ханбогд Татварын байцаагч   
Үүрийнтуяа Ханбогд Оюу толгой ХХК-ийн орон нутгийн харилцааны ажилтан, ня-бо 99094237 
Энхтунгалаг Ханбогд Оюу толгой ХХК-ийн орон нутгийн харилцааны ажилтан, ня-бо 99034731 
Алтангэрэл Ханбогд Байгаль орчны мэргэжилтэн 88674487 
Баттогтох Цогтцэций Засаг даргын орлогч 99043477 
Цэцмаа Цогтцэций ТГ-ын дарга 99029247 
Ш.Хосбаяр Цогтцэций Төрийн сангийн мэргэжилтэн 99045478 
Дэмбэрэл Цогтцэций ЗДТГ-ын ня-бо 99067756 
Мягмарсүрэн Цогтцэций Татварын байцаагч   
Уламбаяр Цогтцэций Цэцэрлэгийн эрхлэгч 88532778 
Дэлгэрмаа Цогтцэций Хүн эмнэлэгийн эрхлэгч 99059124 
М.Энхболд Цогтцэций Ерөнхий боловсролын сургуулийн ня-бо 88701875 
Э.Отгонжаргал Цогтцэций Байгаль орчны байцаагч 88309675 
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Хавсралт Т - Компаниудад албан бичиг хүргэсэн болон хариу хүлээн авсан судалгаа 

д/д Компанийн нэр Регистрийн 
дугаар 

Албан бичиг 

Тайлбар 
Хүргэсэн огноо Хариу хүлээн 

авсан огноо 

1 Агит хангай ХХК 2597977 2011.10.20 2011.11.01   

2 Агм майнинг ХХК 5176727 2011.10.21 2011.10.31   

3 Адамас майнинг ХХК 2672146 2011.10.17 2011.11.02   

4 Адамас маунтин ХХК 2672146 2011.10.18 2011.11.02   

5 Адил-оч ХХК 2707969 2011.10.19 2011.11.04   

6 Адуун чулуун ХХК 2044239 2011.10.20 2011.11.07   

7 Азиа гоулд монголиа ХХК 2678179 2011.10.19 2011.11.11   

8 Айвенхоу майнз Монголия инк 
ХХК 2657457 2011.10.19 2011.10.30   

9 Алтайн хїдэр ХХК 5056721 2011.10.19 2011.11.04   

10 Алтан дорнод монгол ХХК 2112868 2011.10.17 2011.11.02   

11 Амин цэцэг ХХК 4184165 2011.10.18 2011.11.07   

12 Андын илч ХХК 5051118 2011.10.20 2011.11.03   

13 Андын тэмүүлэл ХХК 5205581 2011.10.21 2011.11.02   

14 Анхай-Интернэшнл ХХК 2863847 2011.10.19 2011.11.03   

15 АУМ ХХК 5056721 2011.10.18 2011.11.08   

16 АФК ТАВТ ХХК 5170966 2011.10.18 2011.11.15   

17 Багануур ХК 2008572 2011.10.19 2011.11.08   

18 Багатаян ХХК 2099551 2011.10.19 2011.11.11   

19 Баян айраг эксплорэйшн ХХК 2708701 2011.10.18 2011.11.11   

20 Баян-Эрч ХХК 5023998 2011.10.17 2011.11.04   

21 Бїїргэнт ХХК 2855119 2011.10.17 2011.10.25   

22 Болд тємєр ерєє гол ХХК 2019205 2011.10.20 2011.11.09   

23 Бороо гоулд ХХК 2094533 2011.10.20 2011.10.24   

24 Брэйв харт ресорсиз ХХК 2878992 2011.10.21 2010.11.01   

25 Буд-Инвест ХХК 2100754 2011.10.17 2011.10.25   

26 Булган гангат ХХК 5091462 2011.10.17 2011.10.28   

27 Бумбат ХХК 5193443 2011.10.18 2011.11.17   

28 Бумбат ресорсес ХХК 2075652 2011.10.18 2011.11.08   

29 Бэрх ресорсиз ХХК 2019205 2011.10.19 2011.11.02   

30 Бэрх-Уул ХХК 2643928 2011.10.20 2011.11.07   

31 Бэрэн Групп ХХК 2063182 2011.10.19 2011.11.02   

32 Бэрэн майнинг ХХК 2886219 2011.10.19 2011.11.09   

33 Вестерн Простектор Монголиа 
ХХК 2834812 2011.10.17 2011.11.02   

34 Гаррисон-Азия ХХК 5122392 2011.10.21 2011.11.11   

35 Гацуурт ХХК 2054701 2011.10.18 2011.11.04   

36 Геосан ХХК 2070251 2011.10.17 2011.11.07   

37 Гео-Эрэл ХХК 2046342 2011.10.18 2011.11.02   

38 Гїн Билэг Трейд ХХК 2765853 2011.10.17 2011.10.31   

39 Гоби Коул энд Энержи ХХК 2862468 2011.10.20 2011.11.07   

40 Гоби Энержи партнерс ХХК 5301467 2011.10.20 2011.11.14   

41 Говиекс монголиа ХХК 5227127 2011.10.20 2011.11.10   

42 Говьгео ХХК 2004976 2011.10.18 2011.11.29   
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Тайлбар 
Хүргэсэн огноо 
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43 Голден крос ХХК 5200881 2011.10.20 2011.11.09   

44 Голден погада ХХК 5111625 2011.10.17 2011.11.06   

45 Гурван тєхєм ХХК 2086166 2011.10.18 2011.10.26   

46 Дацан трейд ХХК 2061848 2011.10.17 2011.10.26   

47 Ди Кю И интернейшнл Монгол 
ХХК 5048362 2011.10.19 2011.11.01   

48 Дон Шен Газрын Тос ХХК 2766337 2011.10.20 2011.11.04   

49 Дун юан ХХК 2724146 2011.10.21 2011.10.30   

50 Дун-Эрдэнэ ХХК 2010933 2011.10.17 2011.11.03   

51 Єрмєн-Уул ХХК 2617749 2011.10.17 2011.11.08   

52 Жамп-Алт ХХК 3738191 2011.10.18 2011.11.10   

53 Жаргалант  минерал ХХК 2839717 2011.10.27 2011.11.09   

54 Жи Кэй Эм Кэй ХХК 5041589 2011.10.18 2011.10.28   

55 Жи энд Юу Голд ХХК 2675471 2011.10.19 2011.11.14   

56 Жотойн бажууна ХХК 5089417 2011.10.18 2011.10.26   

57 Заамарын Их Алт ХХК 2670801 2011.10.17 2011.11.15   

58 Зараяа холдингс ХХК 5077834 2011.10.19 2011.11.04   

59 ЗБАА ХХК 5091098     
Компанийг хаяг байршлаар 
олж, удирдлагатай уулзаж 
чадаагүй. 

60 Зїрийн булан ХХК 2854384 2011.10.19 2011.11.04   

61 Зон хэн юу тиан ХХК 5098297 2011.10.19 2011.11.09   

62 И Эй Эм хөх адар ХХК 2844915 2011.10.20 2011.10.31   

63 Илтгоулд ХХК 5073189 2011.10.18 2011.10.21   

64 Их монгол майнинг ХХК 5014131 2011.10.20 2011.11.10 Мэдээлэл өгөхгүй олон 
дахин шаардуулсан. 

65 Их тохойрол ХХК 2784262 2011.10.17 2011.11.09   

66 Їїрт гоулд ХХК 2766868 2011.10.19 2011.10.28   

67 Капкорп ХХК 5077982 2011.10.21 2011.11.10   

68 Кевин-Инвест ХХК 5167663 2011.10.19 2011.11.03   

69 Кожеговь ХХК 2078449 2011.10.19 2011.11.03   

70 Коммод ХХК 2685841 2011.10.21 2010.10.28   

71 Кью Жи Экс монгол ХХК 2706865 2011.10.19 2011.10.28   

72 Лон шэнда ХХК 5312213 2011.10.20 2011.10.26   

73 МГМК ХХК 5211646 2011.10.17 2011.11.07   

74 МЕС ХХК 2579634 2011.10.19 2011.11.15   

75 Могойн Гол ХХК 2034859 2011.10.25 2011.11.08 Шуудангаар 

76 Могол интэрнэшнл ХХК 2730588 2011.10.26 2011.11.11   

77 Мон ажнай ХХК 2067544 2011.12.10 2011.12.11   

78 Мон полимет ХХК 2029278 2011.10.19 2011.11.11   

79 Монгол   руд пром ХХК 2825627 2011.10.20 2011.10.31   

80 Монгол Алт Мак ХХК 2095025 2011.10.20 2011.11.11 Хавсралт 4-ыг 12 сард 
ирүүлсэн. 

81 Монгол болгар гео ХХК 2550245 2011.10.21 2011.11.29   

82 Монгол газар ХХК 2027615 2011.10.18 2011.11.02   

83 Монгол цамхаг ХХК 2848317 2011.10.18 2011.11.02   
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д/д Компанийн нэр Регистрийн 
дугаар 

Албан бичиг 

Тайлбар 
Хүргэсэн огноо 

Хариу хүлээн 
авсан огноо 

84 Монгол чех металл ХХК 5051134 2011.10.21 2011.10.24   

85 Монгол-Алт ХХК 2024101 2011.10.25 2011.11.04   

86 Монголиа девелопмент ресорсес 
ХХК 5106583 2011.10.19 2011.10.25 

Олборлох үйл ажиллагаа 
явуулдаггүй 

87 Монголросцветмет ХХК 2550466 2011.10.21 2011.10.28   

88 Мондулаан трейд ХХК 2554518 20110.10.17 2011.10.24   

89 Монрос пром Уголь ХХК 2811138 2011.10.19 2011.11.18   

90 
МОЭНКО ХХК 5141583 

2011.10.21 2011.10.28 3,4,5-р хавсралтууд дутуу 
ирсэн 

91 Ноён гари ХХК 5233232 2011.10.21 2011.11.03   

92 Нордвинд ХХК 5003539 2011.10.17 2011.11.15   

93 Нуклер Энержи ХХК 5333814 2011.10.26 2011.11.09   

94 Одод ХХК 2066505 2011.10.17 2011.11.01   

95 Ододгоулд ХХК 5180252 2011.10.20 2011.11.03   

96 Олон овоот гоулд ХХК 5099005 2011.10.20 2011.11.13 

Олон удаа шаардуулж 
мэдээлэл өгсөн. Дахин 
хандаж мэдээлэл 
тодруулахад удааж 
байсан. 

97 ОНТРЭ ХХК 2705133 2011.10.19 2011.10.24   

98 Очир төв ХХК 2031256 2011.10.18 2011.11.13   

99 Петро Матад ХХК 2867095 2011.10.21 2011.11.09   

100 Петрочайна дачин тамсаг ХХК 2075385 2011.10.20 2011.11.01   

101 Пибоди винсвэй ресорсез ХХК 5170672 2011.10.20 2011.11.04   

102 Сансарын геологи хайгуул ХХК 5036933 2011.10.19 2011.11.03 Хавсралт 4,5 ирээгүй 

103 Саус гоби сэндс ХХК 5084555 2011.10.21 2011.11.02   

104 Сентеррагоулд монголиа ХХК 2108291 2011.10.21 2011.11.04   

105 Таац мєрєн ХХК 5113075 2011.10.19 2011.10.26   

106 Тавантолгой ХХК 2016656 2011.10.21 2011.11.07   

107 Тефис Майнинг ХХК 2807459 2011.10.19 2011.10.24   

108 Ти Ар Ай Эм Эм ХХК 5075602 2011.10.21 2011.11.07   

109 Тїмэн-Анд ХХК 2656523 2011. 10.23 2011.11.04   

110 Тундер клап ХХК 5070805 2011.10.27 2011.12.05   

111 Тунсинь ХХК 2867699 2011.10.21 2011.11.07   

112 Урт Хошуу ХХК 5073642 2011.10.20 2011.11.10   

113 Уянган ХХК 2555468 2011.10.19 2011.11.17   

114 Хан шижир ХХК 2608758 2011.10.18 2010.10.28   

115 Хангад-Эксплорэйшн ХХК 2887134 2011.10.20 2011.11.03   

116 Хар тарвагатай ХХК 2001454 2011.10.21 2011.11.02   

117 
Хїдэр-Эрдэнэ ХХК 2041391 

2011.10.25   
Таац мөрөн компаниас 
ирүүлсэн. 

118 ХОТУ ХХК 2763788 2011.10.20 2011.11.07   

119 Хотын зам ХХК 2619474 2011.10.18 2011.11.23   

120 Хөөсгөл ХХК 2682869 2011.10.18 2011.11.08   

121 Хуади куонеэ ХХК 5232538 2011.10.17 2011.11.09   

122 Хунан жинлэн ХХК 2881934 2011.10.20 2011.12.15   

123 Хүннү ресорсиз ХХК 5337232 2011.10.20 2010.11.01   
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д/д Компанийн нэр Регистрийн 
дугаар 

Албан бичиг 

Тайлбар 
Хүргэсэн огноо 

Хариу хүлээн 
авсан огноо 

124 Хурай ХХК 2019086 2011.10.18 2010.10.28   

125 Цайрт минерал ХХК 2548747 2011.10.20 2011.11.03   

126 Чамин-Алт ХХК 5231337 2011.10.20 2011.11.07   

127 Чинхуа мак нарийн сухайт ХХК 2697947 2011.10.20 2011.10.31 4,5-р хавсралт дутуу 
ирсэн. 

128 Шанлун ХХК 2784904 2011.10.21 2011.11.02   

129 Шар нарст ХХК 2618621 2011.10.21 2011.11.01   

130 Шарын гол ХК 2050374 2011.10.20 2011.10.26   

131 Шейман ХХК 5155436 2011.10.24 2011.10.28   

132 Шивээ-Овоо ХК 2004879 2011.10.20 2011.11.02   

133 Шижир талст ХХК 2077601 2011.10.20 2011.11.01   

134 Шижир-алт ХХК 2072947 2011.10.19 2011.10.28   

135 Шинь Шинь ХХК 2830213 2011.10.20 2011.10.26   

136 
Эм Өү Өү Ай Си Өү ХХК 5198445 

2011.10.19 2011.10.26 3,4,5-р хавсралтууд дутуу 
ирсэн 

137 Эм Си Эс холдинг ХХК 2628236 2011.10.19 2011.11.08   

138 Эмээлт майнз ХХК 2776804 2011.10.19 2011.11.03   

139 Эн Пи Ай ХХК 5066417 2011.10.19 2011.11.03 Хавсралт 4,5 ирээгүй 

140 Энгїй тал ХХК 2834421 2011.10.21 2011.11.02   

141 Энержи ресурс ХХК 2887746 2011.10.21 2011.11.03   

142 Эрвэн хїдэр ХХК 5069068 2011.10.21 2011.10.29   

143 Эрдэнэ жас ХХК 2715619 2011.10.21 2011.10.28   

144 Эрдэнэс МГЛ ХХК 5124913 2011.10.21 2011.11.11   

145 Эрдэнэт їйлдвэр ХХК 2074192 2011.10.19 2011.10.28   

146 Эрдэс холдинг ХХК 2655772 2011.10.20 2011.11.02   

147 Эринговь ХХК 5026474 2011.10.19 2011.10.26   

148 Эрэл ХХК 2027194 2011.10.19 2011.11.08   

149 Эс Би Эф ХХК 5184851 2011.10.20 2011.10.26   

150 Юниверсал коппер ХХК 2875578 2011.11.09 2011.11.11   
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Хавсралт У-/А/ Компаниудаас үзүүлсэн хандив, дэмжэгийн товчоо 

Компанийн нэрс Огноо 
Хандив, дэмжлэг 

авсан 
байгууллагын нэр 

Утга/тайлбар Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Агм майнинг ХХК 2010.09.24 Гурван тэс сум эмчийн сургалтын төлбөр 918.0 Өмнөговь 
Агм майнинг ХХК 2010.07.02 Гурван тэс сум Наадмын хандив 300.0 Өмнөговь 
Агм майнинг ХХК-ий дүн     1,218.0   
Адил-Оч ХХК 2010 Дундговь аймаг хандив 2,000.0 Дундговь 
Адил-Оч ХХК 2010 Өлзийт сум хандив 1,000.0 Дундговь 
Адил-Оч ХХК-ий дүн      3,000.0   

Адуунчулуун ХК 2010.01.18 Дорнод аймаг Аймгийн аварга шалгаруулах 
тэмцээн ивээн тэтгэх хандив 1,115.5 Дорнод 

Адуунчулуун ХК 2010.01.26 Хан-Уул цогцолбор 
сургууль хандив 250.0 Дорнод 

Адуунчулуун ХК 2010.05.28 Прокурорын 
байгууллага  байгуулагдсаны 80 жилд хандив 500.0 Дорнод 

Адуунчулуун ХК 2010.06.30 Цагдаагийн газар компьютер, принтер хандив 1,186.9 Дорнод 

Адуунчулуун ХК 2010.07.21 Дорнод аймаг 
Аймгийн баяр наадмын 
азарганы түрүү, түрүү бөхийн 
шагналд 

1,500.0 Дорнод 

Адуунчулуун ХК 2010.08.02 Дорнод аймаг 

Азийн аварга шалгаруулах 
өсвөр үеийн хөнгөн атлетикийн 
тэмцээнд оролцох тамирчдын 
зардалд хандив 

500.0 Дорнод 

Адуунчулуун ХК 2010.08.11 Хүүхдийн эмнэлэгт  хандив 100.0 Дорнод 
Адуунчулуун ХК 2010.08.11 5-р багт  хандив 100.0 Дорнод 

Адуунчулуун ХК 2010.08.20 "ДБЭХС" ТӨХК  үүсэн байгуулагдсаны 40 
жилийн ойд хандив 5,000.0 Дорнод 

Адуунчулуун ХК 2010.09.10 
Улсын аврага шалгаруулах 
үндэсний бөхийн тэмцээний 
зардалд хандив 

150.0 Улаанбаатар 

Адуунчулуун ХК 2010.11.01 Бүсийн оношлогоо 
эмчилгээний төвд  хандив 1,100.0 Дорнод 

Адуунчулуун ХК 2010.11.03 БОЭТөв  осолд орсон хүмүүст хандив 1,000.0 Дорнод 

Адуунчулуун ХК 2010.11.09 
Азийн аварга шалгаруулах 
тэмцээнд оролцох тамирчдын 
зардалд хандив 

250.0 
Дорнод 

Адуунчулуун ХК 2010.09.02 6-р заставт  тогоо, антенн 2ш, станц 1ш 
хандив 240.0 Дорнод 

Адуунчулуун ХК 2010.12.28 ХЦ 306-р анги  2 ажилтанг шагнах 160.0 Дорнод 
Адуунчулуун ХК-ий дүн      13,152.4   
Алтайн хүдэр ХХК 2010.07.06 Прокурорын газар 70 жилийн ойд хандив 3,000.0 Говь-Алтай 
Алтайн хүдэр ХХК 2010.07.16 ЗДТГазар 70 жилийн ойд хандив 1,000.0 Говь-Алтай 
Алтайн хүдэр ХХК 2010.07.19 ЗДТГазар 70 жилийн ойд хандив 1,000.0 Баян-Өлгий 
Алтайн хүдэр ХХК 2010.07.21 ЗДТГазар 70 жилийн ойд хандив 50,000.0 Говь-Алтай 
Алтайн хүдэр ХХК 2010.07.28 ЗДТГазар хандив 5,000.0 Говь-Алтай 
Алтайн хүдэр ХХК 2010.10.14 ЗДТГазар хандив 20,000.0 Говь-Алтай 

Алтайн хүдэр ХХК 2010.12.16 ЗДТГазар шинэ жилийн үйл ажиллагаанд 
хандив 4,685.0 Говь-Алтай 

Алтайн хүдэр ХХК 2010.06.03 Алтай сумын соёлын 
төв хандив (хувцас) 2,900.0 Говь-Алтай 

Алтайн хүдэр ХХК 2010.07.19 Тээвэр авто замын 
газар хандив 1,000.0 Говь-Алтай 

Алтайн хүдэр ХХК-ий дүн      88,585.0   
Андын илч ХХК 2010 Хөгжлийн санд хандив 160,000.0 Сүхбаатар 
Андын илч ХХК 2010 Эрдэнэцагаан сум жижиг трактор 27,000.0 Сүхбаатар 
Андын илч ХХК-ий дүн      187,000.0   

Андын тэмүүлэл ХХК 2010.01.27 Баян-Овоо сумын 
малчдад тусламж 1,500.0 Баянхонгор  

Андын тэмүүлэл ХХК-ий дүн      1,500.0   
Анхай-Интернейшнл 
ХХК 

2010.06.25 ГИХАЭГ зогсоолын талбайн засварт 5,000.0 Улаанбаатар 

Анхай-Интернейшнл 
ХХК 2010 Баянжаргалан сум хамтран ажиллах гэрээний 

дагуу 27,300.0 Төв 

Анхай-Интернейшнл 
ХХК 2010.06.18 

Онцгой байдлын 
газар хандив, тусламж 1,000.0 Төв 

Анхай-Интернейшнл 
ХХК 2010 Баян сум хандив, тусламж 2,500.0 Төв 

Анхай-Интернейшнл 
ХХК 2010 Баянжаргалан сум дизель түлш 721.0 Төв 
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Компанийн нэрс Огноо 
Хандив, дэмжлэг 

авсан 
байгууллагын нэр 

Утга/тайлбар Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Анхай-Интернейшнл ХХК-ий дүн     36,521.0   
АУМ ХХК  2010 Уянга сумын ОНХСан хандив 200,000.0 Өвөрхангай 

АУМ ХХК  2010 Өвөрхангай аймаг 
МХГ хандив (семинар зо/байгуулах) 4,500.0 Өвөрхангай 

АУМ ХХК  2010.05.31 СХЗҮГ Сорьцын алба хандив (зуух шинэчлэхэд) 1,000.0 Улаанбаатар 
АУМ ХХК-ий дүн   205,500.0  
Айвенхоу майнз инк 
монголиа ХХК 

2010.08.01 ЗГ-ын хэрэг эрхлэх 
газар 

Сургалтын зардалд хандив 13,094.2 Улаанбаатар 

Айвенхоу майнз инк 
монголиа ХХК 2010.10.01 НХХЯамны Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн алба Хандив 1,659,699.6 Улаанбаатар 

Айвенхоу майнз инк 
монголиа ХХК 2010.06.01 

Гашуун сухайтын 
гаалийн газар Хандив /Генератор РО9439/ 45,443.7 Өмнөговь 

Айвенхоу майнз инк 
монголиа ХХК 2010.01.01 Аймгийн ЗДТГ Хандив /мал хамгаалах санд/ 90,207.0 Өмнөговь 

Айвенхоу майнз инк 
монголиа ХХК 2010.12.01 Аймгийн ЗДТГ Хандив /малжуулах санд/ 50,000.0 Өмнөговь 

Айвенхоу майнз инк 
монголиа ХХК 2010.06.01 Аймгийн МХГ Хандив 55,550.0 Өмнөговь 

Айвенхоу майнз инк 
монголиа ХХК 2010.06.01 Манлай сум ЗДТГ хандив   500.0 Өмнөговь 

Айвенхоу майнз инк 
монголиа ХХК 2010.12.20 Манлай сум ЗДТГ хандив /дизель түлш/ 142,980.0 Өмнөговь 

Айвенхоу майнз инк 
монголиа ХХК 2010.05.31 Ханбогд сум ЗДТГ хандив /наадам тахилга/ 5,763.1 Өмнөговь 

Айвенхоу майнз инк 
монголиа ХХК 2010.12.20 Ханбогд сум ЗДТГ хандив /дизель түлш/ 242,907.0 Өмнөговь 

Айвенхоу майнз инк 
монголиа ХХК 
 

2010.12.20 Баян-Овоо сум ЗДТГ хандив /дизель түлш/ 130,900.0 Өмнөговь 

Айвенхоу майнз инк монголиа ХХК-ийн дүн    2,437,044.6   

Багануур ХК 2010.07.19 Багануур дүүрэг 30 жилийн ойн арга хэмжээнд 
хандив 10,000.0 Багануур 

Багануур ХК 2010.07.08 Багануур прокурор 30 жилд хандив 200.0 Багануур 
Багануур ХК 2010 Багануур дүүрэг хандив 93,400.0 Багануур 
Багануур ХК-ий дүн      103,600.0   
Баян-Эрч ХХК 2010.07.05 Хөгжлийн сан Аймаг, сум хөгжүүлэх зардал 50,000.0  Сүхбаатар  
Баян-Эрч ХХК 2010.08.20 Цагдаагийн хэлтэс хандив 1,000.0  Сүхбаатар  

Баян-Эрч ХХК 2010.05.27 
Хөрөнгө оруулагч 
нарын улсын 
зөвөлгөөн 

хандив 5,000.0  Сүхбаатар  

Баян-Эрч ХХК-ий дүн      56,000.0   
Баян айраг 
эксплорэйшн ХХК 2010 Дөрвөлжин сум Эрүүл мэндийн үзлэгт сумын 

иргэдийг хамруулсан 35,357.1  Завхан  

Баян айраг 
эксплорэйшн ХХК 2010 Дөрвөлжин сум Сургуульд "Сургалт хөгжлийн 

төв байгуулсан 26,077.1  Завхан  

Баян айраг 
эксплорэйшн ХХК 

2010 Дөрвөлжин сум Нийтийн халуун ус, үсчний байр 
барьж өгсөн 

70,540.7  Завхан  

Баян айраг 
эксплорэйшн ХХК 2010 Дөрвөлжин сум Малчдыг малжуулж, мөнгөн 

хандив өгсөн 10,051.8  Завхан  

Баян айраг 
эксплорэйшн ХХК 2010 Дөрвөлжин сум генератор хандивласан 1,888.2  Завхан  

Баян айраг 
эксплорэйшн ХХК 2010 Цагаан суварга 

нийгэмлэг хандив 25,000.0  Завхан  

Баян айраг эксплорэйшн ХХК-ий дүн   168,914.9   

Бүүргэнт ХХК 2010.08.24 
Баянгол сумын 
соёлын төв хандив 500.0 Сэлэнгэ 

Бүүргэнт ХХК 2010 
Баянгол сумын 
ахмадуудад цагаан 
сараар 

хандив 100.0 Сэлэнгэ 

Бүүргэнт ХХК-ий дүн      600.0   
Брэйвхарт ресорсиз 
ХХК 2010 Зэрэг сумын хөгжилд хандив 1,200.0 Ховд 

Брэйвхарт ресорсиз 
ХХК 2010.11.05 Баяндалай сумын 

мал хамгаалах санд хандив 2,500.0 Өмнөговь 

Брэйвхарт ресорсиз ХХК-ий дүн      3,700.0   

Буд-Инвест ХХК 2010.07.07 Заамар сум хандив 5,000.0 Төв 

Буд-Инвест ХХК 2010.02.04 Заамар сум хандив 725.0 Төв  
Буд-Инвест ХХК-ий дүн      5,725.0   



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

909 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Компанийн нэрс Огноо 
Хандив, дэмжлэг 

авсан 
байгууллагын нэр 

Утга/тайлбар Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Булгангангат ХХК 2010.07.23 
Заамар сумын 
ЗДТГазар 

хамтран ажиллах гэрээний 
дагуу 3,000.0 Төв 

Булгангангат ХХК 2010.07.07 Алтан заамар сан хандив 5,000.0 Төв  

Булгангангат ХХК 2010 Заамар сумын 
цагдаагийн хэлтэс иж бүрэн цахилгаан хөгжим 2,566.4 Төв  

Булгангангат ХХК-ий дүн      10,566.4   

Бумбат ресорсес ХХК 2010.07.16  ХАА-н Нэвтрүүлэх 
төв хандив 1,700.0 Архангай 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 2010.06.21 Аймгийн Онцгой 

байдлын хэлтэс Хандив 1,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 2010.07.15 Аймгийн Нэгдсэн 

эмнэлэг Хандив 100,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 2010.06.21 Шаамар сум 

Дулаанхаан тосгон 
9-н жилийн сургуулийн 50 
жилийн ойд хандив 5,000.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 2010.08.26 

Шаамар сум 
Дулаанхаан тосгон Сум хөгжүүлэх санд хандив 133,750.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 2010.08.25 Ерөө сум Хандив /хамтран ажиллах 

гэрээгээр/ 172,500.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол 
ХХК 2010.06.21 Ерөө сум ЗДТГ хандив 3,350.0 Сэлэнгэ 

Болд төмөр ерөө гол ХХК дүн      415,600.0   

Бороо гоулд ХХК 2010.02.25 АМГ Хандив /Олон улсын хуралд 
оролцох/ 17,500.6 Улаанбаатар 

Бороо гоулд ХХК 2010.12.29 Сорьцын улсын 
хяналтын алба 

Хандив /Металл хайлуулах цех 
барихад/ 28,000.0 Улаанбаатар 

Бороо гоулд ХХК 2011.06.29 МХЕГ Хандив /тавилга/ 8,426.4 Улаанбаатар 
Бороо гоулд ХХК 2010.01.29 Аймгийн ЗДТГ Хандив 20,000.0 Сэлэнгэ 
Бороо гоулд ХХК 2010.11.19 Аймгийн ЗДТГ Аймгийн хөгжлийн санд хандив 159,472.5 Сэлэнгэ 

Бороо гоулд ХХК 2010.05.24 Аймгийн Нэгдсэн 
эмнэлэг Хандив 14,050.0 Сэлэнгэ 

Бороо гоулд ХХК 2010.08.04 Аймгийн АЗЗА ХК хандив /1.5 км зам барих 
ажилд/ 65,804.3 Сэлэнгэ 

Бороо гоулд ХХК 2010.07.30 Мандал сум Сумын хөгжлийн санд хандив 205,570.0 Сэлэнгэ 
Бороо гоулд ХХК 2010.07.30 Мандал сум Хандив /худаг гаргах/ 169,536.3 Сэлэнгэ 
Бороо гоулд ХХК 2010.06.24 Мандал сум Түнхэл тосгонд хандив 16,743.0 Сэлэнгэ 
Бороо гоулд ХХК 2010.07.06 Мандал сум Цагдаагийн хэлтэст хандив 20,761.7 Сэлэнгэ 
Бороо гоулд ХХК 2010.12.24 Хүдэр сум Цагдаагийн хэлтэст хандив 12,000.0 Сэлэнгэ 
Бороо гоулд ХХК 2010.09.09 Баянгол сум Наадмын хандив 4,500.0 Сэлэнгэ 
Бороо гоулд ХХК 2010.08.02 Баянгол сум ЗДТГ хандив 1,000.0 Сэлэнгэ 
Бороо гоулд ХХК 2010.07.14 Баянгол сум Сумын хөгжлийн санд хандив 171,172.5 Сэлэнгэ 
Бороо гоулд ХХК 2010.07.02 Баянгол сум Хандив /шатахуун/ 226.6 Сэлэнгэ 
Бороо гоулд ХХК 2010.06.21 Ерөө сум Хандив /компьютер/ 6,295.5 Сэлэнгэ 

Бороо гоулд ХХК 2010.11.26 Замын-Үүдийн 
гаалийн газар Хандив /компьютер/ 6,972.9 Дорноговь 

Бороо гоулд ХХК-ийн дүн      928,032.3   
Бумбат ресорсес ХХК-
ий дүн 

2010,07,16 ХАА-н Нэвтрүүлэх 
төв 

хандив 1,700.0 Архангай 

Бумбат ресорсес ХХК-ий дүн      1,700.0   
Бэрх ресорсиз ХХК 2010.06.07 Дэлгэрэх сум хандив 500.0 Дорноговь 
Бэрх ресорсиз ХХК-ий дүн      500.0   

Бэрх-Уул ХХК 2010.03.09 
Норовлин сумын 
сургууль хандив 100.0 Хэнтий 

Бэрх-Уул ХХК 2010.07.09 Улз нутгийн хөгжил 
сан хандив 300.0 Хэнтий 

Бэрх-Уул ХХК 2010.07.14 Сумын хөгжлийн сан хандив 513.0 Хэнтий 
Бэрх-Уул ХХК 2010.07.12 Бэрх ЗДТГазар бөхийн хандив 390.0 Хэнтий 

Бэрх-Уул ХХК 2010.10.20 Норовлин сумын 2-р 
баг хандив 500.0 Хэнтий 

Бэрх-Уул ХХК-ий дүн      1,803.0   
Бэрэн майнинг ХХК 2010 ЗДТГ-т  хандив 4,500.0 Архангай 
Бэрэн майнинг ХХК-ий дүн      4,500.0   
Вестерн проспектор 
монголия ХХК 2010.09.04 БЗД НДХ хандив 200.0 Улаанбаатар 

Вестерн проспектор монголия ХХК-ий дүн   200.0   
Гаррисон-Азия ХХК 2010.04.07 Түвшинширээ сум хандив 11,336.0 Сүхбаатар 
Гаррисон-Азия ХХК-ий дүн      11,336.0   
Гацуурт ХХК 2010.02.10 Сумдад хандив 2,800.0 Сэлэнгэ 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

910 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Компанийн нэрс Огноо 
Хандив, дэмжлэг 

авсан 
байгууллагын нэр 

Утга/тайлбар Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Гацуурт ХХК 2010.03.15 Зүүн хараа хандив 15,000.0 Сэлэнгэ 
Гацуурт ХХК 2010.04.19 СХД НДХэлтэс хандив 100.0 Улаанбаатар 
Гацуурт ХХК 2010.05.24 СХЗҮГазар хандив 1,000.0 Улаанбаатар 
Гацуурт ХХК 
 2010.06.09 Төв аймгийн засаг 

дарга хандив 5,000.0 Төв 

Гацуурт ХХК 2010.07.02 Бат-Өлзий сумын 
ЗДТГ хандив 1,500.0 Өвөрхангай 

Гацуурт ХХК 2010.05.07 
Бат-Өлзий сумын 
ЗДТГазар /гадаад 
явах зардал/ 

хандив 500.0 Өвөрхангай 

Гацуурт ХХК 2010.09.01 Бат-Өлзий сумын 
сургууль ойн баярт хандив 700.0 Өвөрхангай 

Гацуурт ХХК 2010.09.30 СХД ЭМНэгдэл хандив 5,000.0 Улаанбаатар 
Гацуурт ХХК 2010.09.30 Говь-Алтай ЗДТГазар хандив 20,000.0 Говь-Алтай 
Гацуурт ХХК 2010.09.30 МХГазар  хандив 5,000.0 Өвөрхангай 
Гацуурт ХХК 2010.10.04 Түшиг сум хандив 4,950.0 Сэлэнгэ 
Гацуурт ХХК-ий дүн      61,550.0   

Гео-Эрэл ХХК 2010.1 
улир Мөрөн сум гамшгийн хандив (өвс өгсөн) 4,000.0 Хэнтий 

Гео-Эрэл ХХК 2010.2 
улир Мөрөн сум гамшгаас учирсан хохирол 

арилгахад хандив 720.0 Хэнтий 

Гео-Эрэл ХХК 2010.3 
улир Мөрөн сум 8 хүүхдийн сургалтын төлбөр 2244.6 Хэнтий 

Гео-Эрэл ХХК-ий дүн      6,964.6   
Гүнбилэг трейд ХХК 2010.03.16 Борнуур ЗДТГ хандив (108 ботийн үнэ) 1,800.0 Төв 
Гүнбилэг трейд ХХК 2010.06.23 Борнуур Хөгжил сан хандив 500.0 Төв 
Гүнбилэг трейд ХХК 2010.11.03 Борнуур Хүн эмнэлэг түргэн тусламжийн тэрэг 9,000.0 Төв 

Гүнбилэг трейд ХХК 2010.04.27 Борнуур 
ЗДТГ(газрын алба) өнгөт принтер 226.1 Төв 

Гүнбилэг трейд ХХК-ий дүн      11,526.1   

Говьгео ХХК 2010 Шивээговь сумын 
ЗДТГазар Сум хөгжүүлэх санд хандив 8,000.0 Говь-Сүмбэр 

Говьгео ХХК 2010 Говь-Алтай аймагт малжуулах төсөлд хандив 10,000.0 Говь-Алтай 

Говьгео ХХК 2010 Тээвэр авто замын 
газар 

Автотээвэр үүссэний 80 жил 
хандив 5,000.0 Говь-Сүмбэр 

Говьгео ХХК-ий дүн      23,000.0   

Голден крос ХХК 2010.02.08 Давст сум Компьютер болон бичиг 
хэргийн зүйлс 944.6 Увс 

Голден крос ХХК 2010.02.11 Увс аймгийн 
ЗДТГазар 

хандив /зуданд зориулж/ 2,900.0 Увс 

Голден крос ХХК 2010.02.11 Увс аймгийн Нэгдсэн 
эмнэлэгт 

Тоног төхөөрөмж /зүрхний 
бичлэгийн аппарат, пульс 
оксометр, зөөврийн кварц, 
оношлуур/ 

4,344.0 Увс 

Голден крос ХХК 2010.11.02 Наранбулаг сум ИТХ 
дарга Хандив /барилгын материал/ 1,000.0 Увс 

Голден крос ХХК-ий дүн      9,188.6   
Голден погада ХХК  2010.02.01 Эрдэнэцагаан сум хандив 2,000.0 Дундговь 
Голден погада ХХК-ий дүн      2,000.0   
Гоби коул энд энержи 
ХХК 2010.04.05 Аймгийн ЗДТГ Хандив 154,002.0 Баянхонгор 

Гоби коул энд энержи 
ХХК 2010.03.05 Баян-Өндөр сум ЗДТГ хандив 3,000.0 Баянхонгор 

Гоби коул энд энержи 
ХХК 2010.03.05 Шинэжинст сум ЗДТГ хандив 27,780.0 Баянхонгор 

Гоби коул энд энержи 
ХХК 2010.05.04 Баянговь сум ЗДТГ хандив 1,000.0 Баянхонгор 

Гоби коул энд энержи 
ХХК 2010.07.06 Бууцагаан ЗДТГ хандив 1,000.0 Баянхонгор 

Гоби коул энд энержи 
ХХК 2010.05.07 Аймгийн ЗДТГ Хандив 45,000.0 Говь-Алтай 

Гоби коул энд энержи 
ХХК 2010.01.11 Халиун сум ЗДТГ хандив 600.0 Говь-Алтай 

Гоби коул энд энержи 
ХХК 2010.02.12 Чандмань сум ЗДТГ хандив 32,000.0 Говь-Алтай 

Гоби коул энд энержи 
ХХК 

2010.05.20 Бигэр сум ЗДТГ хандив 500.0 Говь-Алтай 

Гоби коул энд энержи 
ХХК 2010.10.07 Эрдэнэ сум ЗДТГ хандив 350.0 Говь-Алтай 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

911 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Компанийн нэрс Огноо 
Хандив, дэмжлэг 

авсан 
байгууллагын нэр 

Утга/тайлбар Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Гоби коул энд энержи 
ХХК 2010.04.14 Дэлгэрхангай сум ЗДТГ хандив 300.0 Дундговь 

Гоби коул энд энержи 
ХХК 2010.07.07 Эрдэнэдалай сум ЗДТГ хандив 1,500.0 Дундговь 

Гоби коул энд энержи ХХК-ийн дүн  
    267,032.0   

Гоби энержи партнерс 
ХХК 2010.08.26 ГТГ Газрын тосны салбарйн өдөрт 

хандив 750.0 Улаанбаатар 

Гоби энержи партнерс 
ХХК 
 

2010.12.07 ГТГ Шинэ жилийн арга хэмжээнд 
хандив 5,000.0 Улаанбаатар 

Гоби энержи партнерс 
ХХК 2010.06.17 

Хан-уул дүүргийн 
ЗДТГ Дүүрэг хөгжүүлэх санд хандив 276.1 Улаанбаатар 

Гоби энержи партнерс 
ХХК 2010.05.13 Аймгийн ЗДТГ Хандив-уулзалт семинарт 7,448.8 Дорноговь 

Гоби энержи партнерс ХХК-ийн дүн   13,474.9   

Дацан трейд ХХК 2010.03.17 
Тариалан сумын 
Ахлах сургууль хандив 1,000.0 Увс 

Дацан трейд ХХК 2010.03.17 Тариалан сум хандив /талбайн тохижилтонд/ 20,847.4 Увс 
Дацан трейд ХХК 2010.03.17 Өмнөговь сум хандив /усалгаатай талбайд/ 5,146.0 Увс 
Дацан трейд ХХК 2010.07.20 Увс хөгжлийн сан хандив /Цэдэнбалын хөшөөнд/ 9,000.0 Увс 

Дацан трейд ХХК 2010.07.07 
Улз голын хөгжлийн 
сан хандив 300.0 Хэнтий 

Дацан трейд ХХК 2010.09.24 Норовлин сумын 
Бат-Өлзийт баг хандив /соёлын төвийн засварт/ 3,767.4 Хэнтий 

Дацан трейд ХХК-ий дүн      40,060.8   
Дун-Эрдэнэ ХХК 2010.07.26 Чойбалсан сан хандив 500.0 Дорнод 

Дун-Эрдэнэ ХХК 201.10.09 Баяндун сумын 
тамгын газар хандив 1,600.0 Дорнод 

Дун-Эрдэнэ ХХК 2010.12.26 МУ өрөмлөгийн 
холбоо хандив 1,500.0 Улаанбаатар 

Дун-Эрдэнэ ХХК-ий дүн      3,600.0   
Доншен газрын тос 
ХХК 2010.06.07 ГТГ Хандив 3,050.0 Улаанбаатар 

Доншен газрын тос 
ХХК 2010.06.15 ГТГ Хандив /мөнгөн бус/ 41,440.0 Улаанбаатар 

Доншен газрын тос 
ХХК 

2010.10.11 СБД-ийн Нийгмийн 
даатгалын хэлтэс 

хандив 300.0 Улаанбаатар 

Доншен газрын тос 
ХХК 2010.05.06 Аймгийн ЗДТГ Аймгийн хөгжлийн санд хандив 30,000.0 Дорноговь 

Доншен газрын тос 
ХХК 

2010.06.22 Аймгийн АТГ Хандив 1,500.0 Дорноговь 

Доншен газрын тос 
ХХК 2010.02.01 Аймгийн ЗДТГ Хандив /мал хамгаалах санд/ 4,000.0 Дорноговь 

Доншен газрын тос 
ХХК 2010.04.01 

Аймгийн Прокурорын 
газар Хандив 1,500.0 Дорноговь 

Доншен газрын тос 
ХХК 2010.06.11 Замын-Үүдийн МХГ Хандив 1,500.0 Дорноговь 

Доншен газрын тос ХХК-ийн дүн     83,290.0   
Дун юан ХХК 2010.12.01 Номгон сум ЗДТГ хандив 10,000.0 Өмнөговь 
Дун юан ХХК-ийн дүн      10,000.0   
Өрмөн-Уул ХХК 2010 Бүрэгхангай сум хандив 24,000.0 Булган 

Өрмөн-Уул ХХК 2010 Заамар сумын 
цагдаагийн тасаг хандив /Байрны засварт/ 1,000.0 Төв 

Өрмөн-Уул ХХК-ий дүн      25,000.0   
Жамп-Алт ХХК 2010.02.04 Жаргалант сум хандив /зуданд зориулж/ 1,000.0 Баянхонгор  
Жамп-Алт ХХК 2010.06.22 Баяндун сум хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр 6,000.0 Дорнод 
Жамп-Алт ХХК 2010.06.22 Жаргалант сум хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр 20,000.0 Баянхонгор  
Жамп-Алт ХХК 2010.06.30 Баяндун сум Хайрхан Уулын тахилгад хандив 150.0 Дорнод 
Жамп-Алт ХХК 2010.07.31 Баяндун сум 85 жилийн ойд хандив 100.0 Дорнод 

Жамп-Алт ХХК 2010.08.20 
Баяндун сумын 
цагдаагийн тасаг хандив /Байрны засварт/ 550.0 Дорнод 

Жамп-Алт ХХК 2010.08.31 Баян-Уул Хилийн 
Цэрэг 20 жилийн ойд хандив 200.0 Дорнод 

Жамп-Алт ХХК 2010.09.06 Цагдаагийн хэлтэс хандив 300.0 Баянхонгор  

Жамп-Алт ХХК 2010 
Баяндун сумын 
ЗДТГазар хандив /түлш/ 1,200.2 Дорнод 

Жамп-Алт ХХК-ий дүн      29,500.2   



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

912 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Компанийн нэрс Огноо 
Хандив, дэмжлэг 

авсан 
байгууллагын нэр 

Утга/тайлбар Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Тэн Хун ХХК 2010.05.18 
Жаргалант сумын 
НДХэлтэс хандив /НД сурталчлах/ 150.0 Төв 

Тэн Хун ХХК 2010.06.25 Жаргалант сум хандив 5,000.0 Төв 

Тэн Хун ХХК 2010.06.30 Төв аймгийн 
НДХэлтэс хандив 650.0 Төв 

Тэн Хун ХХК 2010.07.22 Жаргалант сум хандив 1,500.0 Төв 

Тэн Хун ХХК 2010.07.16 Сумын МАХН-н 
хороонд  хандив 2,000.0 Төв 

Тэн Хун ХХК-ий дүн 
       9,300.0   

Жи энд Юу Голд ХХК 2010.03.11 Заг сум малчдад хандив 2,000.0 Баянхонгор  
Жи энд Юу Голд ХХК 2010.03.12 Гурван булаг сум малчдад хандив 30,000.0 Баянхонгор  
Жи энд Юу Голд ХХК 2010 Гурван булаг сум Наадмын хандив 200.0 Баянхонгор  
Жи энд Юу Голд ХХК 2010.08.16 Гурван булаг сум худаг гаргахад хандив 2,000.0 Баянхонгор  
Жи энд Юу Голд ХХК 2010.08.16 Гурван булаг сум 2-р баг малчуулахад хандив 1,000.0 Баянхонгор  
Жи энд Юу Голд ХХК 2010.11.01 Гурван булаг сум хандив 1,300.0 Баянхонгор  

Жи энд Юу Голд ХХК 2010.11.04 Гурван булаг сумын 
эмнэлэг 

хандив /тавилга/ 1,000.0 Баянхонгор  

Жи энд Юу Голд ХХК 2010.12.15 Гурван булаг сумын 
ЗДТГазар хандив 1,150.0 Баянхонгор  

Жи энд Юу Голд ХХК-ий дүн      38,650.0   
Жотойн бажууна ХХК 2010 Алтан заамар сан хандив 2,000.0 Төв  
Жотойн бажууна ХХК-ий дүн      2,000.0   
Заамарын их алт ХХК 2010.08.23 Алтан заамар сан хандив 5,000.0 Төв  
Заамарын их алт ХХК 2010.09.07 Алтан заамар сан хандив 5,000.0 Төв  
Заамарын их алт ХХК-ийн дүн     10,000.0   

Зараяа холдингс ХХК 2010.02.12 
Эрдэнэ сумын 
ЗДТГАзар  Хандив 500.0 Дорноговь 

Зараяа холдингс ХХК 2010.02.12 Өргөн сумын 
ЗДТГазар   хандив 500.0 Дорноговь 

Зараяа холдингс ХХК 2010.02.12 Хөвсгөл сумын 
ЗДТГазар   хандив 500.0 Дорноговь 

Зараяа холдингс ХХК 2010.03.02 Улаанбадрах сумын 
ЗДТГазар  хандив 500.0 Дорноговь 

Зараяа холдингс ХХК 2010.05.21 Өргөн сумын 
ЗДТГазар  хандив 1,000.0 Дорноговь 

Зараяа холдингс ХХК 2010.08.26 Баян дун сум Сум хөгжүүлэх санд хандив 1,000.0 Дорноговь 
Зараяа холдингс ХХК 2010.08.26 Дашбалбар сум Сум хөгжүүлэх санд хандив 500.0 Дорнод 

Зараяа холдингс ХХК 2010.09.17 Улаанбадрах сумын 
ЗДТГазар 

Нийтийн цэцэрлэгт хүрээлэн 
барихад 2,500.0 Дорноговь 

Зараяа холдингс ХХК 2010.12.03 Дорноговь аймаг 
Дорноговь аймгийн 80 жилийн 
ойд хандив 1,000.0 Дорноговь 

Зараяа холдингс ХХК  2010.10.15 Сүхбаатар дүүргийн 
НДХэлтэс Хандив 100.0 Улаанбаатар 

Зараяа холдингс ХХК-ийн дүн    8,100.0   
Зон Хэн Юу Тиан ХХК 
дүн 

2010.09.03 Ханбогд сумын 
ЗДТГазар 

Баян багийн барилгын ажлын 
70%-н санхүүжилт хандив 

35,000.0 Өмнөговь 

Зон Хэн Юу Тиан ХХК-ийн дүн     35,000.0   

Илтгоулд ХХК 2010 он Төв аймгийн 
ЗДТГазар Бүтээн байгуулалт 10,000.0 Төв 

Илтгоулд ХХК 2010 он  Төв аймгийн Замын 
цагдаагийн тасаг 

Маяк 680.0 Төв 

Илтгоулд ХХК 2010 он Төв аймгийн Газрын 
алба 

Үлгэр жишээ оффис барихад 
хандив 3,000.0 Төв 

Илтгоулд ХХК 2010 он Төв аймгийн 
Цагдаагийн газар 

Конторын барилга засвар, 
тохижилтонд 15,000.0 Төв 

Илтгоулд ХХК 2010 он Заамар сумын ХИЭС ХИЭС-т УАЗ-469 хандив 18,000.0 Төв 

Илтгоулд ХХК 2010 он Заамар сумын 
цагдааагийн хэлтэс 

Цагдаагийн хэлтсийн контор 
засварт 1,120.0 Төв 

Илтгоулд ХХК 2010 он Баянчандмань сумын 
ЗДТГазар 

 ажилчдын цайны газрын 
засварт 5,000.0 Төв 

Илтгоулд ХХК 2010 он Баянчандмань сум Боловсролын салбарт 30,000.0 Төв 

Илтгоулд ХХК 2010 он Баянчандмань сумын  
ХИЭСалбар  Эм эргэлтйин санд хандив 500.0 Төв 

Илтгоулд ХХК 2010 он Заамар сумын ЗДТГ Халуун усны барилга барихад 10,000.0 Төв 
Илтгоулд ХХК 2010 он Заамар сумын ЗДТГ Алтан Заамар санд хандив 5,000.0 Төв 

Илтгоулд ХХК 2010 он Заамар сумын 
Цагдаагийн хэлтэс 

Цагдаагийн хэлтэст хэсгийн 
төлөөлөгчийн мотоцикль 1,000.0 Төв 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

913 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Компанийн нэрс Огноо 
Хандив, дэмжлэг 

авсан 
байгууллагын нэр 

Утга/тайлбар Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Илтгоулд ХХК-ийн дүн      99,300.0   
Их монгол майнинг 
ХХК 

2010.01.20 Мандал-Овоо сум Сум хөгжүүлэх санд хандив 8,800.0 Өмнөговь 

Их монгол майнинг 
ХХК 
 

2010.07.19 Баян-Овоо сум Хандив 1,500.0 Өмнөговь 

Их монгол майнинг 
ХХК 2010.08.30 Номгон сум Хандив 1,300.0 Өмнөговь 

Их монгол майнинг 
ХХК 2010.03.01 Цагааннуур сум Хандив 2,900.0 Сэлэнгэ 

 
Их монгол майнинг 
ХХК 

2010.11.01 Аймгийн ЗДТГ Хандив 200.0 Дундговь 

Их монгол майнинг 
ХХК 2010.11.03 Өндөршил сум Хандив 450.0 Дундговь 

Их монгол майнинг 
ХХК 2010.09.21 Өмнөговь сум Хандив 600.0 Увс 

Их монгол майнинг 
ХХК 2010.10.02 Алтанширээ сум Хандив 251.9 Дорноговь 

Их монгол майнинг 
ХХК 2010.10.04 Матад сум Хандив 550.2 Дорнод 

Их монгол майнинг 
ХХК 2010.05.13 Дашбалбар сум Хандив /Ноотбүүк/ 350.0 Дорнод 

Их монгол майнинг 
ХХК 

2010.12.23 Галшар сум Хандив 1,000.0 Хэнтий 

Их монгол майнинг 
ХХК 2010.05.03 Бөмбөгөр сум Хандив /шатахуун/ 180.0 Баянхонгор 

Их монгол майнинг ХХК-ийн дүн     18,082.1   

Капкорп ХХК  2010 он Баруун Баян-Улаан 
сумын ЗДТГазар Шатахууны хандив 2,000.0 Өвөрхангай 

Капкорп ХХК-ийн дүн      2,000.0   
Кожеговь ХХК 2010 он Аймгийн ЗДТГ Хандив /зуданд/ 10,100.0 Дорноговь 
Кожеговь ХХК 2010 он Улаанбадрах сум ЗИЛ-130 машин 7,700.0 Дорноговь 
Кожеговь ХХК 2010 он Зүүнбаян сум Эмнэлэгт тоног төхөөрөмж 30,947.4 Дорноговь 

Кожеговь ХХК 2010 он Зүүнбаян сум Сургуулийн дотуур байранд 
тавилга 35,705.2 Дорноговь 

Кожеговь ХХК 2010 он ЭНЭШТөв Компьютер 2,734.9 Улаанбаатар 

Кожеговь ХХК 2010 он Хүүхэд асран 
хүмүүжүүлэх төв Аньс 1,800.0 Улаанбаатар 

Кожеговь ХХК-ийн дүн      88,987.5   
Коммод ХХК 2010 он Эрдэнэ сумын ЗДТГ Малчдад хандив 1,500.0 Дорноговь 
Коммод ХХК 2010 он Эрдэнэ сумын ЗДТГ Сум хөгжүүлэх санд хандив 1,000.0 Дорноговь 
Коммод ХХК-ийн дүн      2,500.0   

Кью Жи Экс Монгол 
ХХК 2010.02.12 Цогт-Овоо сумын 

ЗДТГазар 

Мал хамгаалах санд Өвөлжилт 
хүнджэрсэнтэй холбогдуулан 
өвс тэжээлийн тусламж 

1,000.0 Өмнөговь  

Кью Жи Экс Монгол 
ХХК 

2010.02.12 Баяндалай сумын 
ЗДТГазар 

Мал хамгаалах санд Өвөлжилт 
хүндэрсэнтэй холбогдуулан өвс 
тэжээлийн тусламж 

1,000.0 Өмнөговь  

Кью Жи Экс Монгол ХХК-ийн дүн   2,000.0   

Лон Шэнда ХХК дүн 2010.01.20 Булган сумын 
ЗДТГазар Малчдад хандив  500.0 Ховд 

Лон Шэнда ХХК-ийн дүн      500.0   

МГМК ХХК 2010.12.17 Даланжаргалан 
сумын ЗДТГазар Мөнгөн тусламж 1,000.0 Дорноговь 

МГМК ХХК 2010.08.20 Даланжаргалан 
сумын ЗДТГазар Мөнгөн тусламж 2,000.0 Дорноговь 

МГМК ХХК 2010.11.10 Дорноговь аймгийн 
ЗДТГазар Өвс тэжээлийн хандив 2,500.0 Дорноговь 

МГМК ХХК-ийн дүн      5,500.0   

Могойн гол ХХК 2010.04.30 Цэцэрлэг сумын 
ЗДТГазар Дизелийн түлшний хандив 629.1 Хөвсгөл 

Могойн гол ХХК 2010.04.30 Цэцэрлэг сумын 
ЗДТГазар Нүүрсний хандив 525.9 Хөвсгөл 

Могойн гол ХХК 2010 онд Цэцэрлэг сумын 
ЗДТГазар 

Тосгоны хог цэвэрлэж гуу 
жалгыг дарахад мөнгөн хандив 623.0 Хөвсгөл 

Могойн гол ХХК-ийн дүн      1,778.0   

Мон ажнай ХХК дүн 2010 он Бүрэнтогтох сумын 
ЗДТГазар Наадмын хандив 500.0 Хөвсгөл 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

914 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Компанийн нэрс Огноо 
Хандив, дэмжлэг 

авсан 
байгууллагын нэр 

Утга/тайлбар Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Мон ажнай ХХК-ийн дүн      500.0   
Мон полимет ХХК 2010.02.09 ОБЕГ Өвсний хандив 4,000.0 Улаанбаатар  

Мон полимет ХХК 2010.01.31 Заамар сумын 
ЗДТГазар Алтан заамар сан 10,000.0 Төв 

Мон полимет ХХК-ийн дүн      14,000.0   
Монголросцветмет 
ХХК 2010.12.31 БЗДүүргийн 

цагдаагийн хэлтэс Хандив 500.0 Улаанбаатар 

Монголросцветмет 
ХХК 2010.05.06 Жуковын музей Компьютер, танилцуулга 

бэлтгэхэд 1,322.0 Улаанбаатар 

Монголросцветмет 
ХХК 2010.07.07 Дархан сум Наадмын хандив 350.0 Хэнтий 

Монголросцветмет 
ХХК 2010.02.10 Дархан сум Хандив 200.0 Хэнтий 

Монголросцветмет 
ХХК 2010.07.07 Дархан сум Наадмын хандив 600.0 Хэнтий 

Монголросцветмет 
ХХК 

2010.07.15 Аймгийн шүүх Хандив 500.0 Хэнтий 

Монголросцветмет 
ХХК 2010.07.09 Баянжаргалан сум Наадмын хандив 500.0 Дундговь 

Монголросцветмет 
ХХК 2010.09.17 Аймгийн ЗДТГ 

Ю.Цэдэнбалын талбайн 
тохижилтонд хандив 20,000.0 Увс 

Монголросцветмет 
ХХК 2010.07.21 Наранбулаг сум ИТХ хандив 4,900.0 Увс 

Монголросцветмет 
ХХК 2010.07.07 Өргөн сум Наадмын хандив 570.0 Дорноговь 

Монголросцветмет 
ХХК 2010.07.28 Айраг сум Наадмын хандив 500.0 Дорноговь 

Монголросцветмет 
ХХК 2010.07.24 Эрдэнэцогт сум Компьютер хандив 911.8 Баянхонгор 

Монголросцветмет ХХК-ийн дүн      30,853.8   

Монголын алт МАК 
ХХК 2010.07.06 Тагнуулын ерөнхий 

газар 

Хандив /ОУ-ын стратеги 
судлалын зөвлөхийг хүлээн авч 
лекц семинар зохион 
байгуулахад/ 

3,000.0 Улаанбаатар 

Монголын алт МАК 
ХХК 2010.06.02 Ерөнхийлөгчийн 

тамгын газар 
Хандив /ОУ-ын дугуй ширээний 
уулзалтад/ 25,000.0 Улаанбаатар 

Монголын алт МАК 
ХХК 2010.11.05 Баянзүрх дүүргийн 

цагдаагийн хэлтэс Хандив 1,466.8 Улаанбаатар 

Монголын алт МАК 
ХХК 2010.09.29 Гаалийн хороо Зөөврийн орон сууц, кондэйшн 54,749.5 Өмнөговь 

Монголын алт МАК 
ХХК 2010.04.30 ХЦАнги Хандив /орон сууц барих мат-л, 

паспорт унших төхөөрөмж/ 551,118.8 Өмнөговь 

Монголын алт МАК 
ХХК 2010.01.22 Аймгийн ЗДТГ Хандив 100,000.0 Өмнөговь 

Монголын алт МАК 
ХХК 2010.03.24 Мандах сум Хандив /ойн арга хэмжээнд 5,500.0 Дорноговь 

Монголын алт МАК 
ХХК 

2010.12.31 Даланжаргалан сум 120 хүүхдийн цэцэрлэг барихад 
материал 

491,000.0 Дорноговь 

Монголын алт МАК 
ХХК 2010.12.31 Даланжаргалан сум ЗДТГ нүүрс 2,756.0 Дорноговь 

Монголын алт МАК 
ХХК 2010.10.05 Дөрвөлжин сум Сум хөгжүүлэх санд хандив 2,000.0 Завхан 

Монголын алт МАК 
ХХК 2010.05.17 Аймгийн нэгдсэн 

эмнэлэг Хандив 8,500.0 Дорнод 

Монголын алт МАК 
ХХК 2010.07.02 Эрдэнэ сум Хандив /соёл амралтын 

хүрээлэн барихад/ 5,000.0 Говь-Алтай 

Монголын алт МАК ХХК-ийн 
дүн      1,250,091.1   

Монгол чех металл 
ХХК дүн 

2010.04 
сар 

Баянцагаан сумын 
ЗДТГазар 

Зуданд нэрвэгдсэн хүмүүст мал 
өгсөн, зам засах шатахуунаар 
тусалсан 

10,500.0 Төв 

Монгол чех металл ХХК-ийн 
дүн      10,500.0   

Монгол-Алт ХХК 2010.05.19 Дархан-Уул аймгийн 
ЗДТГазар Хот тохижилтод хандив 2,500.0 Дархан-Уул  

Монгол-Алт ХХК дүн 2010.12.20 Дархан-Уул аймгийн 
ЗДТГазар Хот тохижилтод хандив 2,500.0 Дархан-Уул  

Монгол-Алт ХХК-ийн дүн      5,000.0   
Мон дулаан трейд 
ХХК 2010.09.20 Хангал сумын 

ЗДТГазар Наадмын хандив 5,000.0 Булган 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

915 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Компанийн нэрс Огноо 
Хандив, дэмжлэг 

авсан 
байгууллагын нэр 

Утга/тайлбар Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Мон дулаан трейд 
ХХК 2010.07.01 

БЗД Онцгой байдлын 
хэлтэс Тамирчдад тусламж 830.0 Улаанбаатар 

Мон дулаан трейд 
ХХК 2010.07.22 Эрдэнэцагаан сумын 

ЗДТГазар Байрны тохижилтонд хандив 1,000.0 Булган  

Мон дулаан трейд 
ХХК 2010.06.11 СХУАлба Байрны тохижилтонд хандив 1,000.0 Улаанбаатар 

Мон дулаан трейд 
ХХК 2010.09.17 Төв аймаг 

Цагдаагийн хэлтэс Хандив 4,000.0 Төв 

Мон дулаан трейд 
ХХК 2010.19.14 Заамар сумын 

ЗДТГазар Малчдад худаг гаргаж өгөв 20,500.0 Төв 

Мон дулаан трейд ХХК-ийн дүн      32,330.0   
Монрос пром уголь 
ХХК 2010 он Баян сумын 

ЗДТГазар Хандив 1,000.0 Төв 

Монрос пром уголь ХХК-ийн 
дүн      1,000.0   

Ноён гари ХХК  2010 он Баян сумын 
ЗДТГазар Хандив 1,500.0 Төв 

 
Ноён гари ХХК дүн 
 

      1,500.0   

Нордвинд ХХК 2010 он Хэнтий аймгийн 
ТХэлтэс Хандив 2,000.0 Хэнтий 

Нордвинд ХХК 2010 он Галшар сумын 
ЗДТгазар Сумын хөгжилд хандив 1,540.0 Хэнтий 

Нордвинд ХХК-ийн дүн      3,540.0   

Ододгоулд ХХК 2010 он 
Баянхонгор сум 
Өлзийт МСҮТ Хандив 46,000.0 Баянхонгор 

Ододгоулд ХХК 2010 он Бөмбөгөр сумын 
ЗДТГ Хандив 19,000.0 Баянхонгор 

Ододгоулд ХХК 2010 он Бууцагаан сумын 
ЗДТГ Хандив 24,000.0 Баянхонгор 

Ододгоулд ХХК-ийн дүн      89,000.0   
Олон овоот гоулд ХХК 2010.09.22 Аймгийн БОАЖГазар Хандив 600.0 Өмнөговь 

Олон овоот гоулд ХХК 2010.01.11 Аймгийн Цагдаагийн 
хэлтэст Хандив 5,062.5 Өмнөговь 

Олон овоот гоулд ХХК 2010.01.11 Аймгийн ЗДТГ Хандив 2,044.9 Өмнөговь 
Олон овоот гоулд ХХК 2010.08.09 Мандал-Овоо сум Сургуулийн ойд хандив 5,000.0 Өмнөговь 
Олон овоот гоулд ХХК 2010.04.01 Мандал-Овоо сум ЗДТГ зуданд хандив 6,000.0 Өмнөговь 

Олон овоот гоулд ХХК 2010.04.01 Мандал-Овоо сум ЗДТГ зуданд өвс, тэжээл, гурил, 
будаа 23,152.3 Өмнөговь 

Олон овоот гоулд ХХК-ийн дүн      41,859.7   

ОНТРЭ ХХК 2010.07.14 Ханбогд сумын 
ЗДТГазар Аж ахуйн санд хандив 30,000.0 Өмнөговь 

ОНТРЭ ХХК 2010.07.15 Баян-Овоо сумын 
ЗДТГазар малжуулах санд хандив 30,000.0 Өмнөговь 

ОНТРЭ ХХК-ийн дүн      60,000.0   

Петро матад ХХК 2010.10.02 Матад сумын 
ЗДТГазар 

Шүлхийн үеэр орон нутгийн ард 
иргэдэд үзүүлсэн 
хандив/Мөнгөн бус/ 

8,039.8 Дорнод  

Петро матад ХХК 2010.05.27 ГТГазар Хандив 750.0 Улаанбаатар 
Петро матад ХХК 2010.12.24 ШУТИС-ГГТТС Кабинет засварт хандив 5,343.2 Улаанбаатар 
Петро матад ХХК-ийн дүн      14,133.0   
Петро чайна дачин 
тамсаг ХХК 2010.12.28 ГТГ 

Шинэ жилийн арга хэмжээнд 
хандив 3,000.0 Улаанбаатар 

Петро чайна дачин 
тамсаг ХХК 2010.01.20 Аймгийн ЗДТГ Хандив зуданд өвс тэжээл 10,000.0 Дорнод 

Петро чайна дачин 
тамсаг ХХК 2010.09.02 Аймгийн ЗДТГ Хандив 9,700.0 Дорнод 

Петро чайна дачин 
тамсаг ХХК 2010.06.02 Аймгийн АТГ Хандив 3,000.0 Дорнод 

Петро чайна дачин 
тамсаг ХХК 2010.07.08 Аймгийн Цагдаагийн 

хэлтэст Хандив 15,000.0 Дорнод 

Петро чайна дачин 
тамсаг ХХК 2010.08.10 Аймгийн ЦТС Хандив 2,000.0 Дорнод 

Петро чайна дачин 
тамсаг ХХК 2010.07.08 Матад сум Наадмын хандив 2,000.0 Дорнод 

Петро чайна дачин 
тамсаг ХХК 

2010.12.26 Матад сум ЗДТГ хандив 37,980.0 Дорнод 

Петро чайна дачин 2010.07.08 Эрдэнэцагаан сум Наадмын хандив 2,000.0 Дорнод 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

916 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Компанийн нэрс Огноо 
Хандив, дэмжлэг 

авсан 
байгууллагын нэр 

Утга/тайлбар Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

тамсаг ХХК 
Петро чайна дачин 
тамсаг ХХК 

2010.10.15 Аймгийн ЗДТГ Хандив 15,000.0 Сүхбаатар  

Петро чайна дачин тамсаг ХХК-ийн дүн   99,680.0   
Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 2010.01.05 Хайрхандулаан сум Сум хөгжүүлэх санд хандив 690.0 Өвөрхангай 

Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 
 

2010.01.15 Номгон сум Сум хөгжүүлэх санд хандив 2,000.0 Өмнөговь 

Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 2010.01.15 Хүрмэн сум Сум хөгжүүлэх санд хандив 500.0 Өмнөговь 

Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 2010.01.15 Ноён сум Сум хөгжүүлэх санд хандив 1,870.0 Өмнөговь 

Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 2010.01.15 Ханхонгор сум Сум хөгжүүлэх санд хандив 750.0 Өмнөговь 

Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 2010.01.21 Гурван тэс сум Сум хөгжүүлэх санд хандив 500.0 Өмнөговь 

Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 2010.07.16 Цогтцэций сум ЗДТГ хандив 400.0 Өмнөговь 

Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 2010.07.16 Баяндалай сум Зургийн аппарат 404.2 Өмнөговь 

Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 2010.01.15 Иххэт сум Сум хөгжүүлэх санд хандив 600.0 Дорноговь 

Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 2010.02.01 Алтанширээ сум Сум хөгжүүлэх санд хандив 780.0 Дорноговь 

Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 2010.06.02 Сайхан сум 

Сумын эмнэлэг, 6-р багт 
тавилга эд хогшил 3,462.0 Булган 

Пибоди винсвэй ресорсез ХХК-ийн дүн   11,956.2   
Сансарын геологи 
хайгуул ХХК 2010.12.24 ГТГ Хандив /шинэ жилийн арга 

хэмжэнд/ 2,492.7 Улаанбаатар 

Сансарын геологи хайгуул ХХК-ийн дүн   2,492.7   
Саусгоби сэндс ХХК 2010.12.31 ЭБЭХЯ Принтер хандив 12,489.0 Улаанбаатар 
Саусгоби сэндс ХХК 2010.03.17 СБДүүрэг НДХ Оффисын засварт хандив 500.0 Улаанбаатар 
Саусгоби сэндс ХХК 2010.11.24 Гурван тэс сум ЗДТГ-т өвс, тэжээл хандив 5,000.0 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2010.12.31 Шивээхүрэнгийн 
гаалийн боомт 

Хандив /Компьютер, паспорт 
уншигч / 11,752.2 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2010.12.31 Шивээхүрэнгийн 
гаалийн боомт 

12 хүний түр оршин суух 
байрны урьдчилгаа 

86,994.2 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2010.06.30 Баяндалай сум ЗДТГ хандив /талбай тох-х/ 10,000.0 Өмнөговь 
Саусгоби сэндс ХХК 2010.12.31 Гурван тэс сум Наадмын хандив 1,000.0 Өмнөговь 
Саусгоби сэндс ХХК 2010.11.29 Гурван тэс сум Сургуульд хандив 8,295.4 Өмнөговь 
Саусгоби сэндс ХХК 2010.11.24 Гурван тэс сум Хандив зуданд өвс тэжээл 5,000.0 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2010.08.19 Гурван тэс сум Цэцэрлэгийн барилга шинээр 
барихад 60,000.0 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2010.12.31 Гурван тэс сум ЗДТГ хандив /нүүрс/ 32,340.6 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2010.11.30 Аймгийн Прокурорын 
газар 80 жилийн ойд хандив 4,970.7 Өмнөговь 

Саусгоби сэндс ХХК 2010.10.06 Аймгийн МХГ 40 жилийн ойд хандив 120.0 Өмнөговь 
Саусгоби сэндс ХХК 2010.10.18 Аймгийн МХГ Хандив /гэр авахад/ 30,000.0 Өмнөговь 
Саусгоби сэндс ХХК 2010.11.24 Номгон сум Хандив зуданд өвс тэжээл 5,000.0 Өмнөговь 
Саусгоби сэндс ХХК 2010.11.24 Ноён сум Хандив зуданд өвс тэжээл 5,000.0 Өмнөговь 
Саусгоби сэндс ХХК 2010.12.31 Ноён сум Хандив /дизель түлш/ 1,739.9 Өмнөговь 
Саусгоби сэндс ХХК 2010.12.31 Ноён сум ЗДТГ хандив /нүүрс/ 4,166.6 Өмнөговь 
Саусгоби сэндс ХХК 2010.12.31 Баян-Овоо сум Хандив зуданд өвс тэжээл 3,000.0 Өмнөговь 
Саусгоби сэндс ХХК 2010.12.31 Сэврээ сум ЗДТГ хандив /нүүрс/ 7,539.5 Өмнөговь 
Саусгоби сэндс ХХК-ийн дүн      294,908.1   
Сентерра гоулд ХХК 2010.04.20 Аймгийн ЗДТГ Хөгжлийн санд хандив 2,280.0 Сүхбаатар  
Сентерра гоулд ХХК 2010.02.01 Мөнххаан сум ЗДТГ хандив 1,000.0 Сүхбаатар  
Сентерра гоулд ХХК 2010.01.28 Түвшинширээ сум ЗДТГ хандив 1,000.0 Сүхбаатар  
Сентерра гоулд ХХК 2010.01.29 Аймгийн ЗДТГ Аймаг хөгжүүлэх санд 2,000.0 Дорнод 
Сентерра гоулд ХХК 2010.09.01 Аймгийн ЗДТГ Хандив 12,675.0 Дорнод 
Сентерра гоулд ХХК 2010.10.01 Баянуул сум Хандив 200.0 Дорнод 
Сентерра гоулд ХХК 2010.01.29 ХЦ-ийн 0306-р анги Хандив 4,000.0 Улаанбаатар 
Сентерра гоулд ХХК 2010.02.26 Хүдэр сум Хандив 500.0 Сэлэнгэ 
Сентерра гоулд ХХК-ийн дүн      23,655.0   
Таац мөрөн ХХК 2010 он Сэргэлэн сумын ЗДТГ Хандив 100.0 Төв 
Таац мөрөн ХХК-ийн дүн      100.0   



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

917 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Компанийн нэрс Огноо 
Хандив, дэмжлэг 

авсан 
байгууллагын нэр 

Утга/тайлбар Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Таван толгой ХК 2010.12.02 Аймгийн ЗДТГ ЗДТГ хандив 4,500.0 Өмнөговь 

Таван толгой ХК 2010.06.30 Аймгийн Тээврийн 
газар 

Хандив 1,000.0 Өмнөговь 

Таван толгой ХК 2010.06.24 Аймгийн ЗДТГ Хандив 2,000.0 Өмнөговь 
Таван толгой ХК 2010.07.15 Цогтцэций сум ЗДТГ наадмын хандив 3,500.0 Өмнөговь 
Таван толгой ХК 2010.06.18 Цогтцэций сум ЗДТГ хандив 4,000.0 Өмнөговь 
Таван толгой ХК-ийн дүн      15,000.0   
Тефис майнинг ХХК 2010.12.18 Даланжаргалан сум Сургуульд тавилга эд хогшил 4,547.5 Дорноговь 
Тефис майнинг ХХК-ийн дүн      4,547.5   

Түмэн-Анд ХХК 2010.06.16 Дэлгэрхангай сумын 
ЗДТГ Хандив 200.0 Дундговь 

Түмэн-Анд ХХК 2010.09.08 
Дундговь аймгийн 
ЗДТГазар Аймаг тохижуулах санд 1,000.0 Дундговь 

Түмэн-Анд ХХК-ийн дүн      1,200.0   

Тунсинь ХХК 2010.07.01 Баянзүрх дүүргийн 
татварын хэлтэс 45-н жилийн ойн хандив 1,000.0 Улаанбаатар 

Тунсинь ХХК 2010.05.31 Аймгийн шүүх Хандив 1,090.0 Хэнтий 

Тунсинь ХХК 2010.06.18 Аймгийн гал унтраах 
49-р анги Хандив 100.0 Хэнтий 

Тунсинь ХХК 2010.07.16 Бор-Өндөр сум ЗДТГ наадмын хандив 2,000.0 Хэнтий 
Тунсинь ХХК-ийн дүн 
      4,190.0   

Уянган ХХК 2010 он Заамар сумын 
ЗДТГазар ОНХСанд хандив 10,009.0 Төв 

Уянган ХХК 2010 он Заамар сумын 
ЗДТГазар Хогны машин 13,900.0 Төв 

Уянган ХХК-ийн дүн      23,909.0   

Хан шижир ХХК 2010.11.03 Баянхонгор 
ЗДТГазар Хандив 1,000.0 Баянхонгор 

Хан шижир ХХК 2010.10.15 Бөмбөгөр сумын 
Дунд сургууль Хөгжмийн зэмсэг авахад 500.0 Баянхонгор 

Хан шижир ХХК-ийн дүн      1,500.0   
Хангад-эксплорэйшн 
ХХК 2010.12.27 Аймгийн ЗДТГ Хандив /дижитал аппарат, 

камер/ 6,698.9 Өмнөговь 

Хангад-эксплорэйшн 
ХХК 2010.09.01 Ханхонгор сум ЗДТГ хандив 20,355.9 Өмнөговь 

Хангад-эксплорэйшн 
ХХК 2010.02.12 Ханхонгор сум ЗДТГ хандив 19,113.2 Өмнөговь 

Хангад-эксплорэйшн 
ХХК 2010.10.06 Ханхонгор сум ЗДТГ хандив /программ 

хангамж/ 12,097.6 Өмнөговь 

Хангад-эксплорэйшн 
ХХК 2010.10.11 Ханхонгор сум ЗДТГ хандив /худаг гаргах/ 37,118.4 Өмнөговь 

Хангад-эксплорэйшн 
ХХК 2010.12.28 Ханхонгор сум ЗДТГ хандив /Ноотбүүкний 

батерэй/ 219.9 Өмнөговь 

Хангад-эксплорэйшн 
ХХК 

2010.10.13 Ханхонгор сум Сургуульд хандив 9,430.9 Өмнөговь 

Хангад-эксплорэйшн 
ХХК 2010.11.03 Ханхонгор сум Сургуульд хандив /гадаад 

хэлний танхим тохижуулах/ 11,788.7 Өмнөговь 

Хангад-эксплорэйшн ХХК-ийн дүн    116,823.5   

Хар тарвагатай ХХК 2010.09.17 Аймгийн ЗДТГ Ю.Цэдэнбалын талбайн 
тохижилтонд хандив 12,000.0 Увс 

Хар тарвагатай ХХК 2010.07.18 Цагдаагийн хэлтэс Ойн хандив 1,000.0 Увс 
Хар тарвагатай ХХК 2010.10.01 Тариалан сум ЗДТГ хандив 4,160.0 Увс 
Хар тарвагатай ХХК 2010.09.01 Өмнөговь сум ЗДТГ хандив 12,990.0 Увс 
Хар тарвагатай ХХК-ийн дүн      30,150.0   
ХОТУ ХХК 2010.09.15 Заамар сум ЗДТГ хандив 22,300.0 Төв 
ХОТУ ХХК-ийн дүн      22,300.0   

Хөөсгөл ХХК 2010.10.27 Баяндун сумын 
ЗДТГазар Сумын хөгжлийн санд хандив 1,500.0 Дорнод 

Хөөсгөл ХХК 2010.08.23 Баяндун сумын 
ЗДТГазар Сумын хөгжлийн санд хандив 1,500.0 Дорнод 

Хөөсгөл ХХК-ийн дүн     3,000.0   
Хүннү ресорсиз ХХК 2010 он АМГ Хандив 1,000.0 Улаанбаатар 
Хүннү ресорсиз ХХК-ийн дүн      1,000.0   

Хурай ХХК 2010.07.05 Орхон туул сумын 
ЗДТГазар Хандив 600.0 Сэлэнгэ 

Хурай ХХК-ийн дүн       600.0   
Цайрт минерал ХХК 2010.01.01 ГИХАЭГ Хандив 916.0 Улаанбаатар 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

918 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Компанийн нэрс Огноо 
Хандив, дэмжлэг 

авсан 
байгууллагын нэр 

Утга/тайлбар Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Цайрт минерал ХХК 2010.07.08 Аймгийн ЗДТГ Баяр наадмын хандив 6,000.0 Сүхбаатар  

Цайрт минерал ХХК 2010.09.23 Аймгийн ЗДТГ Шүлхий өвчинтэй тэмцэхэд 
хандив 

8,000.0 Сүхбаатар  

Цайрт минерал ХХК 2010.03.05 Аймгийн ЗДТГ Хөгжлийн санд хандив 1,000.0 Сүхбаатар  

Цайрт минерал ХХК 2010.05.13 Сүхбаатар сум Хандив /наадмын, шүлхий 
өвчинтэй тэмцэхэд/ 3,000.0 Сүхбаатар  

Цайрт минерал ХХК 2010.07.14 Халиун сум Баяр наадмын хандив 1,000.0 Сүхбаатар  
Цайрт минерал ХХК 2010.07.14 Асгат сум Баяр наадмын хандив 1,000.0 Сүхбаатар  
Цайрт минерал ХХК 2010.07.27 Баяндэлгэр сум Баяр наадмын хандив 1,000.0 Сүхбаатар  
Цайрт минерал ХХК 2010.06.30 Прокурорын газар 80-н жилийн ойн хандив 500.0 Сүхбаатар  
Цайрт минерал ХХК 2010.07.29 Авто тээврийн газар Ойн хандив 500.0 Сүхбаатар  
Цайрт минерал ХХК 2010.09.09 Цагдаагийн хэлтэс 89-н жилийн ойн хандив 10,000.0 Сүхбаатар  

Цайрт минерал ХХК 2010.09.23 Онцгой байдлын 
хэлтэс 

Шүлхий өвчинтэй тэмцэхэд 
хандив 2,000.0 Сүхбаатар  

Цайрт минерал ХХК 2010.12.20 Эрүүл мэндийн газар Зөвлөгөөний хандив 1,000.0 Сүхбаатар  
Цайрт минерал ХХК 2010.11.01 Аймгийн ЗДТГ 80-н жилийн ойн хандив 30,000.0 Дорноговь 

Цайрт минерал ХХК 2010.11.01 Аймгийн ЗДТГ 
Шүлхий өвчинтэй тэмцэхэд 
хандив 25,000.0 Дорноговь 

Цайрт минерал ХХК 2010.12.02 Гаалийн хороо Хандив 3,000.0 Дорноговь 
Цайрт минерал ХХК-ийн дүн      93,916.0   
Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 2010.05.11 АМГ Хандив /уулзалт, семинарт/ 1,000.0 Улаанбаатар 

Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 2010.01.08 Аймгийн ЗДТГ Зуданд хандив 10,000.0 Өмнөговь 

Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 2010.06.10 Аймгийн ХЦ-ийн 

0166-р анги Хандив /паспорт уншигч/ 5,562.5 Өмнөговь 

Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 

2010.07.05 Гурван тэс сум ЗДТГ наадмын хандив 1,500.0 Өмнөговь 

Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 2010.10.31 Гурван тэс сум ЗДТГ хандив /нүүрс/ 764.0 Өмнөговь 

Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 2010.03.18 Гурван тэс сум Сум хөгжүүлэх санд хандив 2,000.0 Өмнөговь 

Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 2010.08.25 Ноён сум ЗДТГ наадмын хандив 500.0 Өмнөговь 

Чинхуа МАК нарийн 
сухайт ХХК 2010.12.19 Ноён сум ЗДТГ хандив /нүүрс/ 610.5 Өмнөговь 

Чинхуа МАК нарийн сухайт ХХК-ийн дүн    21,937.0   

Шанлун ХХК 2010.04.12 Баянгол дүүргийн 
ЗДТГ Хандив 300.0 Улаанбаатар 

Шанлун ХХК 2010.12.18 ХХҮГ Хандив 100.0 Улаанбаатар 

Шанлун ХХК 2010.12.31 Баянгол дүүргийн 
НДХ 

Хандив 600.0 Улаанбаатар 

Шанлун ХХК 2010.05.29 Аймгийн эрчим хүч Хандив 1,500.0 Дорнод 
Шанлун ХХК 2010.08.23 Чойбалсан сум Сум хөгжүүлэх санд хандив 1,000.0 Дорнод 
Шанлун ХХК 2010.08.31 Чойбалсан сум ЗДТГ наадмын хандив 3,500.0 Дорнод 
Шанлун ХХК   Чойбалсан сум Цэцэрлэгэд хандив 300.0 Дорнод 
Шанлун ХХК-ийн дүн      7,300.0   
Шарын гол ХК 2010.06.15 Шарын гол сум ЗДТГ хандив 500.0 Дархан-Уул 
Шарын гол ХК 2010.10.05 Шарын гол сум Эмнэлэгт рентгэн аппарат 150.0 Дархан-Уул 

Шарын гол ХК 2010.11.20 Шарын гол сум 14-р цэцэрлэгт 30 жилийн ойн 
хандив 264.0 Дархан-Уул 

Шарын гол ХК-ийн дүн      914.0   
Шейман ХХК 2010.01.25 ГТГ Хандив 1,000.0 Улаанбаатар 

Шейман ХХК 2010.02.26 Баянжаргалан сум Зуданд хандив /өвс, гурил, 
хивэг/ 10,945.5 Төв 

Шейман ХХК 2010.09.13 Баянжаргалан сум Хандив /канон, принтер/ 1,038.0 Төв 

Шейман ХХК 2010.02.26 Говьсүмбэр сум Зуданд хандив /өвс, гурил, 
хивэг/ 

10,945.5 Говь-Сүмбэр 

Шейман ХХК 2010.02.26 Баянтал сум Зуданд хандив /өвс, гурил, 
хивэг/ 10,995.5 Говь-Сүмбэр 

Шейман ХХК 2010.02.26 Дэлгэрхаан сум 
Зуданд хандив /өвс, гурил, 
хивэг/ 10,945.5 Хэнтий 

Шейман ХХК-ийн дүн      45,870.0   

Шивээ-Овоо ХК 2010.02.05 Онцгой байдлын 
хэлтэс Зуданд хандив 8,000.0 Улаанбаатар 

Шивээ-Овоо ХК 2010.07.29 Шивээговь сум Сумын төв талбайн тохижилтод 
хандив 

27,937.0 Говь-Сүмбэр 

Шивээ-Овоо ХК-ийн дүн      35,937.0   



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

919 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Компанийн нэрс Огноо 
Хандив, дэмжлэг 

авсан 
байгууллагын нэр 

Утга/тайлбар Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Компанийн нэрс Огноо 
Хандив, дэмжлэг 

авсан 
байгууллагын нэр 

Утга/тайлбар Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

Шижир талст ХХК 2010.08.26 Баянгол сум ЗДТГ хандив 500.0 Сэлэнгэ 
Шижир талст ХХК-ийн дүн      500.0   

Шижир алт ХХК 2010.01.15 Онцгой байдлын 
хэлтэс Зудны хандив 5,000.0 Улаанбаатар 

Шижир алт ХХК 2010.02.05 Заамар сум Сумын хөгжлийн санд хандив 9,000.0 Төв 
Шижир алт ХХК-ийн дүн      14,000.0   
Шинь Шинь ХХК 2010.12.07 АМГ Хандив 3,000.0 Улаанбаатар 
Шинь Шинь ХХК 2010.10.20 Аймгийн СХЗГ Хандив 500.0 Дорнод 

Шинь Шинь ХХК 2010.11.04 Аймгийн Онцгой 
байдлын хэлтэс Хандив 6,000.0 Дорнод 

Шинь Шинь ХХК 2010.11.19 Аймгийн Байгаль 
орчны нийгэмлэг 

Хандив 800.0 Дорнод 

Шинь Шинь ХХК 2010.06.04 Дашбалбар сум ЗДТГ хандив 20,400.0 Дорнод 
Шинь Шинь ХХК 2010.07.05 Баяндун сум ЗДТГ наадмын хандив 200.0 Дорнод 
Шинь Шинь ХХК 2010.07.09 Сэргэлэн сум ЗДТГ наадмын хандив 766.8 Дорнод 
Шинь Шинь ХХК 2010.07.27 Чойбалсан сум ЗДТГ наадмын хандив 4,000.0 Дорнод 
Шинь Шинь ХХК 2010.09.20 Хэрлэн сум ЗДТГ хандив 1,300.0 Дорнод 
Шинь Шинь ХХК-ийн дүн      36,966.8   
Эмээлт майнз ХХК 2010.09.20 ГИХАЭГ Хандив 3,000.0 Улаанбаатар 
Эмээлт майнз ХХК 2010.02.09 Аймгийн ЗДТГ Зуданд өвс тэжээл, гурил, будаа 22,510.3 Дорнод 
Эмээлт майнз ХХК 2010.07.23 Аймгийн ЗДТГ Наадмын хандив 2,000.0 Дорнод 
Эмээлт майнз ХХК 2010.03.29 Баяндун сум Наадмын хандив 800.0 Дорнод 
Эмээлт майнз ХХК 2010.07.16 Сэргэлэн сум Наадмын хандив 300.0 Дорнод 
Эмээлт майнз ХХК 2010.07.16 Дашбалбар сум Наадмын хандив 300.0 Дорнод 
Эмээлт майнз ХХК-ийн дүн      28,910.3   
 
Эн Пи Ай ХХК 
 

2010.12.23 ГТГ Хандив /шинэ жилийн арга 
хэмжэнд/ 2,492.7 Улаанбаатар 

Эн Пи Ай ХХК 2010.05.06 Чойбалсан сум ЗДТГ /сумын усан хангамжинд 
зориулж хандив/ 3,000.0 Дорнод 

Эн Пи Ай ХХК 2010.09.27 Гурванзагал сум Сум хөгжүүлэх санд хандив 1,000.0 Дорнод 
Эн Пи Ай ХХК-ийн дүн      6,492.7   
Энгүй тал ХХК 2010.04.28 Уянга сум Сум хөгжүүлэх санд хандив 30,000.0 Өвөрхангай 
Энгүй тал ХХК-ийн дүн      30,000.0   

Энержи ресурс ХХК 2010 он 
Ерөнхийлөгчийн 
тамгын газар Хандив /Нислэгийн төлбөр 72,441.0 Улаанбаатар 

Энержи ресурс ХХК 2010 он ГИХАЭГ Хандив /компьютер/ 366.0 Улаанбаатар 
Энержи ресурс ХХК 2010 он СБДүүрэг НДХ Хандив 1,000.0 Улаанбаатар 

Энержи ресурс ХХК 2010 он Гаалийн хороо 
/Гашуун сухайт/ Хандив /тавилга/ 63,023.0 Улаанбаатар 

Энержи ресурс ХХК 2010 он Хилийн цэрэг  Хандив /тавилга/ 550.0 Улаанбаатар 
Энержи ресурс ХХК 2010 он Аймгийн ЗДТГ Хандив /нүүрс/ 406,863.0 Өмнөговь 
Энержи ресурс ХХК 2010 он Аймгийн ЗДТГ Хандив /тавилга/ 2,134.0 Өмнөговь 
Энержи ресурс ХХК 2010 он Ханбогд сум Хандив /нүүрс/ 3,137.0 Өмнөговь 
Энержи ресурс ХХК 2010 он Баян-Овоо сум Хандив /нүүрс/ 4,616.0 Өмнөговь 
Энержи ресурс ХХК 2010 он Цогтцэций сум Хандив сургуульд /тавилга/ 10,142.0 Өмнөговь 
Энержи ресурс ХХК-ийн дүн      564,272.0   
Эрвэн хүдэр ХХК 2010.01.13 Сүхбаатар сум Зуданд хандив 200.0 Сүхбаатар  
Эрвэн хүдэр ХХК-ийн дүн      200.0   
Эрдэнэ жас ХХК 2010.01.11 Бүрэн сум ЗДТГ зуданд хандив 3,100.0 Төв 
Эрдэнэ жас ХХК 2010.02.09 Дашбалбар сум Сум хөгжүүлэх санд хандив 500.0 Дорнод 
Эрдэнэ жас ХХК 2010.06.11 Бөмбөгөр сум ЗДТГ хандив 150.0 Баянхонгор 
Эрдэнэ жас ХХК 2010.07.15 Аймгийн ЗДТГ Хандив 10,000.0 Баян-Өлгий 
Эрдэнэ жас ХХК-ийн дүн      13,750.0   

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2010.06.03 Ерөнхийлөгчийн 
тамгын газар ОУ-ын дугуй ширээний уулзалт 25,000.0 Улаанбаатар 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2010.09.01 Гадаад харилцааны 
яам 

Шанхай-Экспо -2010 хэвлэлийн 
төлөөлөгчдөд 25,000.0 Улаанбаатар 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2010.10.31 Лондон дох МУ-ын 
ЭСЯ Хандив 838.8 Улаанбаатар 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2010.12.17 МОНҮТелевиз Гоо марал ёслолын 
ажиллагаанд хандив 5,000.0 Улаанбаатар 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2010.12.31 ОХУ-д суугаа МУ-ын Хандив 3,615.4 Улаанбаатар 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

920 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Компанийн нэрс Огноо 
Хандив, дэмжлэг 

авсан 
байгууллагын нэр 

Утга/тайлбар Дүн (мянган 
төгрөгөөр) 

Аймгийн 
нэр 

ЭСЯ 
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2010.07.08 Аймгийн ЗДТГ Наадмын хандив 72,000.0 Орхон 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2010.12.31 Аймгийн ЗДТГ Бурхан багшийн сэрэг дүр 
бүтээх ажилд мөнгөн хандив 276,970.0 Орхон 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2010.12.31 Аймгийн ЗДТГ 
Бурхан багшийн сэрэг дүр 
бүтээх ажилд мөнгөн бус 
хандив 

226,881.8 Орхон 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2010.12.31 Аймгийн ЗДТГ 
Цэвэр усны шугам хоолой 
шинэчлэх ажилд мөнгөн хандив 244,238.0 Орхон 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2010.12.31 Аймгийн ЗДТГ 
Цэвэр усны шугам хоолой 
шинэчлэх ажилд мөнгөн бус 
хандив 

1,758,118.2 Орхон 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2010.06.16 Аймгийн ЗДТГ Аймаг хөгжүүлэх санд 50,000.0 Орхон 
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2010.04.21 Аймгийн шүүх хурлын танхим засварт хандив 12,545.1 Орхон 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2010.08.31 Аймгийн Прокурорын 
газар 80 жилийн ойд хандив 500.0 Орхон 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2010.12.31 Аймгийн нэгдсэн 
эмнэлэг Амьсгалын аппрат 30,000.0 Орхон 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2010.12.31 Аймгийн Цагдаагийн 
хэлтэс Хандив 3,000.0 Орхон 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2010.12.31 Аймгийн Цагдаагийн 
хэлтэс Мөнгөн бус хандив 16,488.6 Орхон 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2010.07.16 Гаалийн газар Хандив 5,000.0 Орхон 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2010.07.31 Замын-Үүдийн 
Цагдаагийн хэлтэс Хандив 10,409.0 Дорноговь 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2010.07.31 Замын-Үүдийн 
Гаалийн хороо Хандив /комьпютер/ 437.0 Дорноговь 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2010.04.21 ШШҮТөв Хандив 5,000.0 Улаанбаатар 
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2010.06.04 ХЦ-ийн 0286-р анги Хандив 10,000.0 Улаанбаатар 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2010.01.28 Аймгийн Онцгой 
байдлын хэлтэс 

Хандив 20,000.0 Булган 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2010.01.27 Аймгийн ЗДТГ Зуданд хандив 50,000.0 Өвөрхангай 
Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 
 2010.01.27 Аймгийн ЗДТГ Зуданд хандив 50,000.0 Увс 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2010.01.27 Аймгийн ЗДТГ Зуданд хандив 50,000.0 Хөвсгөл 
Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК-ийн дүн       2,951,041.9   

Эрдэс холдинг ХХК 2010.06.04 Шаамар сум 
Дулаанхаан тосгон Сургуульд хандив 1,000.0 Сэлэнгэ 

Эрдэс холдинг ХХК 2010.09.30 Хүдэр сум ЗДТГ хандив 1,060.0 Сэлэнгэ 
Эрдэс холдинг ХХК 2010.09.30 Хүдэр сум Хилийн заставт хандив 300.0 Сэлэнгэ 
Эрдэс холдинг ХХК-
ийн дүн       2,360.0   

Эрэл ХХК 2010.06.30 Аймгийн ЗДТГ Хандив 4,284.0 Дархан-Уул 
Эрэл ХХК-ийн дүн       4,284.0   
Нийт       11,666,154.7   

 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

921 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт У-/Б/  Ханбогд суманд үзүүлсэн хандив, дэмжлэг 

Хандив, дэмжлэгийн төрөл 
Залруулагдсан байдал Шийдээгүй 

үлдсэн 
зөрүү 

Хандив, дэмжлэг өгсөн 
компанийн нэр Орон нутаг Компани 

Сумын сургуулийн шал болон засварын 
ажил 

        
15,000.0  

      
15,000.0  

                   
-    ОНТРЭ ХХК 

Сумын эмнэлэгт тавилга эд хогшил, тоног 
төхөөрөмж 

        
15,000.0  

      
15,000.0  

                   
-    ОНТРЭ ХХК 

ОНТРЭ ХХК-ийн дүн        
30,000.0  

    
30,000.0  

                   
-      

Сумын дурсгалт газруудын альбом 400 ш           
9,280.0  

       
9,280.0  

                   
-    

Айвенхоу майнз инк монголиа 
/Оюу толгой/ХХК 

Соёлын өвийг хамгаалах дурсгалт газрыг 
хаягжуулах 

          
2,363.1  

       
2,363.1  

                   
-    

Айвенхоу майнз инк монголиа 
/Оюу толгой/ХХК 

Баян багийн Хайрхан тахилга              
300.0  

          
300.0  

                   
-    

Айвенхоу майнз инк монголиа 
/Оюу толгой/ХХК 

Номгон хайрхан тахилга              
300.0  

          
300.0  

                   
-    

Айвенхоу майнз инк монголиа 
/Оюу толгой/ХХК 

Гавилууд баг овооны тахилга              
300.0  

          
300.0  

                   
-    

Айвенхоу майнз инк монголиа 
/Оюу толгой/ХХК 

Хан дизель ОНӨААТҮГ-т өгсөн дизель 
түлш 

      
242,906.7  

    
242,906.7  

                   
-    

Айвенхоу майнз инк монголиа 
/Оюу толгой/ХХК 

Оюутны сургалт, байрны төлбөр, унааны 
зардал 

        
14,835.5  

      
14,835.5  

                   
-    

Айвенхоу майнз инк монголиа 
/Оюу толгой/ХХК 

Ахмадын баяр              
553.9  

          
553.9  

                   
-    

Айвенхоу майнз инк монголиа 
/Оюу толгой/ХХК 

Цагаан сараар өндөр настанд           
4,182.5  

       
4,182.5  

                   
-    

Айвенхоу майнз инк монголиа 
/Оюу толгой/ХХК 

Ботгоны баяр              
277.4  

          
277.4  

                   
-    

Айвенхоу майнз инк монголиа 
/Оюу толгой/ХХК 

Эмч нарын тэтгэлэг              
380.0  

          
380.0  

                   
-    

Айвенхоу майнз инк монголиа 
/Оюу толгой/ХХК 

Өвчтөнд эм тариа               
85.2  

            
85.2  

                   
-    

Айвенхоу майнз инк монголиа 
/Оюу толгой/ХХК 

Дэмчигийн хийд          
500.0  

          
500.0  

                   
-    

Айвенхоу майнз инк монголиа 
/Оюу толгой/ХХК 

Сумын айл өрхөд гэр, хаягдал мод, дугуй           
3,846.8  

       
3,846.8  

                   
-    

Айвенхоу майнз инк монголиа 
/Оюу толгой/ХХК 

Дэмчигийн хийдийн хадны сүг зураг           
6,625.0  

       
6,625.0  

                   
-    

Айвенхоу майнз инк монголиа 
/Оюу толгой/ХХК 

Зөвлөгөөн           
2,000.0  

       
2,000.0  

                   
-    

Айвенхоу майнз инк монголиа 
/Оюу толгой/ХХК 

Айвенхоу майнз инк монголиа /Оюу 
толгой/ХХК-ийн дүн 

         
288,736.1  

      
288,736.1  

                   
-      

Ханбогд сумын хандивын нийт дүн          
318,736.1  

      
318,736.1  

                   
-      

  



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт У-/В/ Цогтцэций суманд үзүүлсэн хандив, дэмжлэг 

Хандив, дэмжлэгийн төрөл 

Залруулагдсан байдал 
Шийдээгүй 

үлдсэн зөрүү 
Хандив, дэмжлэг 

өгсөн компанийн нэр Орон нутаг Компани 

Наадмын хандив           
3,500.0         3,500.0                     -    Таван толгой ХК 

Улаан загалмайн сургалт           
4,000.0         4,000.0                     -    Таван толгой ХК 

Таван толгой ХК-ийн дүн          
7,500.0        7,500.0                     -      

Наадмын хандив           
3,500.0         3,500.0                     -    Энержи ресурс ХХК 

ЗДТГ-т наадмын хандив               
754.5            754.5                     -    Энержи ресурс ХХК 

Хогийн цэгийг тэгшилж, цэвэрлэсэн       
200,000.0      200,000.0                     -    Энержи ресурс ХХК 

Гудамжны гэрэлтүүлэг 5 гэрэлтүүлэг         
17,500.0        17,500.0                     -    Энержи ресурс ХХК 

Хүүхдийн тоглоомын талбай тохижуулах, 
зөөлөн тоглоом 

        
13,312.9        13,312.9                     -    Энержи ресурс ХХК 

Сумын хүн эмнэлэгт УАЗ пургон түргэний 
машин 

        
17,500.0        17,500.0                     -    Энержи ресурс ХХК 

Сургуульд лингфони кабинет тохижуулах, тоног 
төхөөрөмж авч өгөх 

        
10,142.0        10,142.0                     -    Энержи ресурс ХХК 

Сумын кадастрын дэвсгэр зураг, төлөвлөгөө 
хийх 

              
60.0              60.0                     -    Энержи ресурс ХХК 

Дулааны шугамын өргөтгөл         
84,000.0        84,000.0                     -    Энержи ресурс ХХК 

Сэлэнгэ аймагт сурагчдыг сургалтад хамруулах           
1,625.0         1,625.0                     -    Энержи ресурс ХХК 

Орчлон сургуультай хамтран ажиллах         
70,000.0        70,000.0                     -    Энержи ресурс ХХК 

Энержи ресурс ХХК-ийн дүн      
418,394.4    418,394.4                     -      

Цогтцэций сумын хандивын нийт дүн          
425,894.4  

      
425,894.4                     -      

                                                                                                                                                          744,6 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

1 Архангай Аймаг АМНАТ 2010.09.17 210.0   210.0 Бэрэн майнинг ХХК 210.0    
  Архангай Аймаг АМНАТ 2010.12.10 15,000.0   15,000.0 Бэрэн майнинг ХХК 15,000.0    
  Архангай Аймаг АМНАТ 2010.12.30 7,500.0   7,500.0 Бэрэн майнинг ХХК 7,500.0    

  Архангай Хашаат 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа  

2010.12.13  500.0  500.0 Бэрх ресорсиз ХХК 500.0    

  Архангай Аймаг хандив 2010.07.16 
  

1,700.0 1,700.0 Бумбат ресорсес 
ХХК 

1,700.0 
 

  

  Архангай Аймаг хандив 2010   4,500.0 4,500.0 Бэрэн майнинг ХХК 4,500.0    
  Архангай аймгийн дүн      22,710.0 500.0 6,200.0 29,410.0   29,410.0    
2 Баян-Өлгий Аймаг ЗДТГ хандив 2010.07.15   10,000.0 10,000.0 Эрдэнэ жас ХХК 10,000.0    
  Баян-Өлгий Аймаг ЗДТГ хандив 2010.07.19   1,000.0 1,000.0 Алтайн хүдэр ХХК 1,000.0    

  Баян-Өлгий Бугат 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.11.04  100.0  100.0 Эрдэнэжас ХХК 100.0    

  Баян-Өлгий Бугат 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа  

2010   800.0  800.0 Их монгол майнинг 
ХХК  800.0 

Аваагүй 
гэсэн хариу 
өгсөн. 

  Баян-Өлгий Толбо 
Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010  750.0   750.0 Эрдэнэжас ХХК 750.0    

  Баян-Өлгий Толбо 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.27  1,115.0  1,115.0 Эрдэнэжас ХХК 1,115.0    

  Баян-Өлгий Толбо 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.25  200.0  200.0 И Эй Эм хөх адар 
ХХК 200.0    

  Баян-Өлгий Толбо 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.25  200.0  200.0 И Эй Эм хөх адар 
ХХК 200.0    

  Баян-Өлгий Толбо 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.25  200.0  200.0 И Эй Эм хөх адар 
ХХК 200.0    

  Баян-Өлгий Толбо 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.25 
 

200.0 
 

200.0 И Эй Эм хөх адар 
ХХК 

200.0 
 

  

  Баян-Өлгий Толбо 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.25  200.0  200.0 И Эй Эм хөх адар 
ХХК 200.0    



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

924 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Баян-Өлгий Толбо 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.25  200.0  200.0 И Эй Эм хөх адар 
ХХК 200.0    

  Баян-Өлгий Сагсай 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.11.04  200.0  200.0 Эрдэнэжас ХХК 200.0    

  Баян-Өлгий Сагсай 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  
 

100.0 
 

100.0 Их монгол майнинг 
ХХК 

100.0 
 

  

  Баян-Өлгий Сагсай 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.12.07  200.0  200.0 Бэрх ресорсиз ХХК 200.0    

  Баян-Өлгий аймгийн дүн     750.0 3,715.0 11,000.0 15,465.0                               
-    14,665.0 800.0   

3 Баянхонгор Аймаг АТӨЯХАТатвар 2010.05.31 339.0   339.0 
Андын тэмүүлэл 
ХХК 339.0    

  Баянхонгор Аймаг Газрын төлбөр 2010.06.22 415.0   415.0 Жамп-Алт ХХК 415.0    

  Баянхонгор Аймаг Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.06.22 13,250.0   13,250.0 Жамп-Алт ХХК 13,250.0    

  Баянхонгор Аймаг 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1    

  Баянхонгор Аймаг ЗДТГ хандив 2010.04.05   154,002.0 154,002.0 
Гоби коул энд 
энержи ХХК 154,002.0    

  Баянхонгор Аймаг Өлзийт МСҮТ 
хандив 2010   46,000.0 46,000.0 Ододгоулд ХХК 46,000.0    

  Баянхонгор Аймаг ЗДТГ хандив 2010.11.03   1,000.0 1,000.0 Хан шижир ХХК 1,000.0    

  Баянхонгор Баацагаан 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1    

  Баянхонгор Баянговь ЗДТГ хандив 2010.05.04   1,000.0 1,000.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 1,000.0    

  Баянхонгор Баянговь 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.06.21  250.0  250.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 250.0    

  Баянхонгор Баянговь Орон нутгийг 
дэмжих үйл 2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1    



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

925 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

  Баянхонгор Баянговь 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1    

  Баянхонгор Баянлиг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.06.21 
 

75.0 
 

75.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 

75.0 
 

  

  Баянхонгор Баянлиг 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1 
  

1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1 
 

  

  Баянхонгор Баян-Овоо 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1 
  

1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1 
 

  

  Баянхонгор Баян-Өндөр 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.06.22  200.0  200.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 200.0    

  Баянхонгор Баян-Өндөр 
Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа  

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1    

  Баянхонгор Баян-Өндөр 
ЗДТГ хандив 
 
 

2010.03.05   3,000.0 3,000.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 3,000.0    

  Баянхонгор Баянцагаан 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК               
1,416.1      

  Баянхонгор Богд 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК               
1,416.1      

  Баянхонгор Бөмбөгөр 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.04.19  182.0  182.0 Эрдэнэжас ХХК 182.0    

  Баянхонгор Бөмбөгөр ЗДТГазарт хандив 2010   19,000.0 19,000.0 Ододгоулд ХХК 19,000.0    
  Баянхонгор Бөмбөгөр Дунд сургуульд 2010.10.15   500.0 500.0 Хан шижир ХХК 500.0    



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

926 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

хөгжмийн зэмсэг 

  Баянхонгор Жаргалант  хандив /зуданд 
зориулж/ 2010.02.04   1,000.0 1,000.0 Жамп-Алт ХХК 1,000.0    

  Баянхонгор Жаргалант  
хөрөнгө 
оруулалтын 
гэрээгээр 

2010.06.22 
  

20,000.0 20,000.0 Жамп-Алт ХХК 20,000.0 
 

  

  Баянхонгор Жаргалант  Цагдаагийн 
хэлтэст хандив 2010.09.06   300.0 300.0 Жамп-Алт ХХК 300.0    

  Баянхонгор Заг малчдад хандив 2010.03.11   2,000.0 2,000.0 Жи энд Юу Голд 
ХХК 2,000.0    

  Баянхонгор Гурванбулаг малчдад хандив 2010.03.12   30,000.0 30,000.0 Жи энд Юу Голд 
ХХК 30,000.0    

  Баянхонгор Гурванбулаг Наадмын хандив 2010   200.0 200.0 Жи энд Юу Голд 
ХХК 200.0    

  Баянхонгор Гурванбулаг худаг гаргахад 
хандив 2010.08.16   2,000.0 2,000.0 Жи энд Юу Голд 

ХХК 2,000.0    

  Баянхонгор Гурванбулаг 
2-р баг 
малчуулахад 
хандив 

2010.08.16   1,000.0 1,000.0 Жи энд Юу Голд 
ХХК 1,000.0    

  Баянхонгор Гурванбулаг хандив 2010.11.01   1,300.0 1,300.0 Жи энд Юу Голд 
ХХК 1,300.0    

  Баянхонгор Гурванбулаг хандив /тавилга/ 2010.11.04   1,000.0 1,000.0 Жи энд Юу Голд 
ХХК 1,000.0    

  Баянхонгор Гурванбулаг ЗДТГ хандив  2010.12.15   1,150.0 1,150.0 Жи энд Юу Голд 
ХХК 1,150.0    

  Баянхонгор Баян-Овоо ханив 2010.01.27   1,500.0 1,500.0 Андын тэмүүлэл 
ХХК 1,500.0    

  Баянхонгор Бөмбөгөр Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.09.27 940.9   940.9 Хан шижир ХХК 940.9    

  Баянхонгор 
 

Бөмбөгөр Торгууль 2010.10.13 500.0 
  

500.0 Хан шижир ХХК 500.0 
 

  

  Баянхонгор Бөмбөгөр 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1    

  Баянхонгор Бөмбөгөр ЗДТГ хандив 
шатахуун 2010.05.03   180.0 180.0 Их монгол майнинг 

ХХК 180.0     

  Баянхонгор Бөмбөгөр ЗДТГ хандив  2010.06.11   150.0 150.0 Эрдэнэжас ХХК 150.0     



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

927 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Баянхонгор Бууцагаан 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.07.09  75.0  75.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 75.0     

  Баянхонгор Бууцагаан 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1     

  Баянхонгор Бууцагаан ЗДТГ хандив 2010.07.06   1,000.0 1,000.0 
Гоби коул энд 
энержи ХХК 1,000.0     

  Баянхонгор Бууцагаан ЗДТГ хандив 2010   24,000.0 24,000.0 Ододгоулд ХХК 24,000.0     
  Баянхонгор Галуут Газрын төлбөр 2010.07.01 1,872.0   1,872.0 Ододгоулд ХХК 1,872.0     

  Баянхонгор Гурванбулаг Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.07.29 2,500.0   2,500.0 Жи энд Юу Голд 

ХХК 2,500.0     

  Баянхонгор Гурванбулаг Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.12.14 673.8   673.8 Жи энд Юу Голд 

ХХК 673.8     

  Баянхонгор Заг Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010 960.0   960.0 Жи энд Юу Голд 

ХХК 960.0     

  Баянхонгор Өлзийт 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1     

  Баянхонгор Хүрээмарал 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.07.09  75.0  75.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 75.0     

  Баянхонгор Хүрээмарал 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1     

  Баянхонгор Шинэжинст Газрын төлбөр 2010.03.29 4,120.0   4,120.0 
Гоби коул энд 
энержи ХХК 4,120.0     

  Баянхонгор Шинэжинст 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.03.04  775.0  775.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 775.0     

  Баянхонгор Шинэжинст Газрын төлбөр 2010 2,820.0   2,820.0 Энгүй тал ХХК 2,820.0     

  Баянхонгор Шинэжинст 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1     



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

928 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Баянхонгор Шинэжинст 
ЗДТГ хандив 
 
 

2010.03.05   27,780.0 27,780.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 27,780.0     

  Баянхонгор Эрдэнэцогт Компьютер хандив 2010.07.24   911.8 911.8 
Монголросцветмет 
ХХК 911.8     

  
 
Баянхонгор аймгийн дүн 
  

  48,216.1 1,632.0 339,973.8 389,821.9                               
-    389,821.9                -       

4 Булган Бүрэгхангай  хандив 2010   24,000.0 24,000.0 Өрмөн-Уул ХХК 24,000.0     

  Булган Аймаг Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.10.29 10,000.0   10,000.0 Мон полимет ХХК 10,000.0     

  Булган Аймаг Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 

2010.12.16 21,170.5 
  

21,170.5 Мон полимет ХХК 21,170.5     

  Булган Аймаг Онцгой бадлын 
хэлтэст хандив 2010.01.28   20,000.0 20,000.0 Эрдэнэт үйлдвэр 

ХХК 20,000.0     

  Булган Бугат 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  200.0  200.0 Тефис майнинг ХХК 200.0     

  Булган Бүрэгхангай 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010 
 

200.0 
 

200.0 Тефис майнинг ХХК 200.0     

  Булган Бүрэгхангай Газрын төлбөр 2010.07.07 27,568.0   27,568.0 Их тохойрол ХХК 27,568.0     
  Булган Бүрэгхангай Газрын төлбөр 2010.03.30 1,000.0   1,000.0 Мон полимет ХХК 1,000.0     
  Булган Бүрэгхангай Газрын төлбөр 2010.04.12 2,667.2   2,667.2 Мон полимет ХХК 2,667.2     
  Булган Бүрэгхангай Газрын төлбөр 2010.08.20 3,667.2   3,667.2 Мон полимет ХХК 3,667.2     
  Булган Бүрэгхангай Газрын төлбөр 2010.09.02 10,000.0   10,000.0 Мон полимет ХХК 10,000.0     
  Булган Бүрэгхангай Газрын төлбөр 2010.10.29 1,000.0   1,000.0 Мон полимет ХХК 1,000.0     
  Булган Бүрэгхангай Газрын төлбөр 2010.11.25 4,000.0   4,000.0 Мон полимет ХХК 4,000.0     
  Булган Бүрэгхангай Газрын төлбөр 2010 2,126.0   2,126.0 Уянган ХХК 2,126.0     

  Булган Орхон 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  600.0  600.0 Тефис майнинг ХХК 600.0     

  Булган Сайхан 
Сумын эмнэлэг, 6-
р багт тавилга эд 
хогшил 

2010.06.02   3,462.0 3,462.0 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 3,462.0     

  Булган Сэлэнгэ Газрын төлбөр 2010.01.27 1,004.0   1,004.0 Гацуурт ХХК 1,004.0     
  Булган Хангал ЗДТГазарт наадмын 2010.09.20   5,000.0 5,000.0 Мондулаан трейд 5,000.0     



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

929 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

хандив ХХК 

  Булган Эрдэнэцагаа
н 

ЗДТГазрын байрны 
засварт хандив 2010.07.22   1,000.0 1,000.0 Мондулаан трейд 

ХХК 1,000.0     

  Булган аймгийн дүн   
  84,202.9 1,000.0 53,462.0 138,664.9                               

-    138,664.9                -     

5 Говь-Алтай Аймаг Гаалийн хороонд 
торгууль 2010.07.06 100.0   100.0 Алтайн хүдэр ХХК 100.0     

  Говь-Алтай 
 

Аймаг Визийн торгууль 2010.08.13 150.0 
  

150.0 Алтайн хүдэр ХХК 150.0     

  Говь-Алтай Аймаг 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1     

  Говь-Алтай 
Аймаг 
 
 

Прокурорын газар 
70 жилийн ойд 
хандив 

2010.07.06   3,000.0 3,000.0 Алтайн хүдэр ХХК 3,000.0     

  Говь-Алтай Аймаг ЗДТГазар 70 жилд 
хандив 2010.07.16   1,000.0 1,000.0 Алтайн хүдэр ХХК 1,000.0     

  Говь-Алтай Аймаг ЗДТГазар 70 жилд 
хандив 2010.07.21   50,000.0 50,000.0 Алтайн хүдэр ХХК 50,000.0     

  Говь-Алтай Аймаг ЗДТГазар хандив 2010.07.28   5,000.0 5,000.0 Алтайн хүдэр ХХК 5,000.0     
  Говь-Алтай Аймаг ЗДТГазар хандив 2010.10.14   20,000.0 20,000.0 Алтайн хүдэр ХХК 20,000.0     

  Говь-Алтай Аймаг 
ЗДТГазар шинэ 
жилийн ү/а-д 
хандив 

2010.12.16   4,685.0 4,685.0 Алтайн хүдэр ХХК 4,685.0    

  Говь-Алтай Алтай  
Соёлын төвд 
хандив 2010.06.03   2,900.0 2,900.0 Алтайн хүдэр ХХК 2,900.0    

  Говь-Алтай Аймаг Тээвэр авто замын 
газар хандив 2010.07.19   1,000.0 1,000.0 Алтайн хүдэр ХХК 1,000.0    

  Говь-Алтай Аймаг ЗДТГазар хандив 2010.09.30   20,000.0 20,000.0 Гацуурт ХХК 20,000.0    

  Говь-Алтай Аймаг малжуулах төсөлд 
хандив 2010   10,000.0 10,000.0 Говьгео ХХК 10,000.0    

  Говь-Алтай Аймаг ЗДТГ хандив 2010.05.07   45,000.0 45,000.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 45,000.0    

  Говь-Алтай Алтай 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.27  200.0  200.0 Тефис майнинг ХХК 200.0    

  Говь-Алтай Бигэр Байгаль орчин 2010.05.25  550.0  550.0 Гоби коул энд 550.0    



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

930 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

нөхөн сэргээх 
барьцаа 

энержи ХХК 

  Говь-Алтай Бигэр 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1    

  Говь-Алтай Бигэр ЗДТГ хандив 2010.05.20   500.0 500.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 500.0    

  Говь-Алтай Бугат 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.27  800.0  800.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 800.0    

  Говь-Алтай Дэлгэр 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.11.25  150.0  150.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 150.0    

  Говь-Алтай Дэлгэр 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1    

  
Говь-Алтай 
 
 

Есөнбулаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.06.20  275.0  275.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 275.0    

  Говь-Алтай Есөнбулаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.10.12 
 

100.0 
 

100.0 Кью Жи Экс монгол 100.0 
 

  

  Говь-Алтай Тайшир 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.06.25  50.0  50.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 50.0    

 Говь-Алтай Тайшир 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1    

  Говь-Алтай Тонхил 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.25  100.0  100.0 Тефис майнинг ХХК  100.0 
Аваагүй 
гэсэн хариу 
өгсөн. 

  Говь-Алтай Төгрөг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.06.23  125.0  125.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 125.0    

  Говь-Алтай Төгрөг Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 

2010.05.27 
 

300.0 
 

300.0 Тефис майнинг ХХК 
 

300.0 Аваагүй 
гэсэн хариу 
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Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

барьцаа өгсөн. 

  Говь-Алтай Төгрөг Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.10.29 960   960.0 Алтайн хүдэр ХХК 960.0    

  Говь-Алтай Халиун 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.06.24 
 

575.0 
 

575.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 

575.0 
 

  

  Говь-Алтай Халиун 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1    

  Говь-Алтай Халиун ЗДТГ хандив 2010.01.11   600.0 600.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 600.0    

  Говь-Алтай Цогт Газрын төлбөр 2010.03.29 2,980.2   2,980.2 Гоби коул энд 
энержи ХХК 2,980.2    

  Говь-Алтай Цогт Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.11.30 66.0   66.0 Гоби коул энд 

энержи ХХК 66.0    

  Говь-Алтай Цогт 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.06.25  500.0  500.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 500.0    

  Говь-Алтай Цогт 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1    

  Говь-Алтай Цээл 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.07.02  50.0  50.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 50.0    

  Говь-Алтай Цээл 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.27 
 

100.0 
 

100.0 Тефис майнинг ХХК 100.0 
 

  

  Говь-Алтай Цээл Газрын төлбөр  2010.12.21 646.0   646.0 Алтайн хүдэр ХХК 646.0    

  Говь-Алтай Цээл Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.03.23 375.0   375.0 Алтайн хүдэр ХХК 375.0    

  
Говь-Алтай 
 
 

Цээл 
 

Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.05.25 362.2   362.2 Алтайн хүдэр ХХК 362.2    

 
Говь-Алтай Цээл Ус, рашаан 

ашигласны төлбөр 
2010.10.07 457.0 

  
457.0 Алтайн хүдэр ХХК 457.0 

 
  

 Говь-Алтай Цээл Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.10.19 112.5   112.5 Алтайн хүдэр ХХК 112.5    
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Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

 Говь-Алтай Цээл Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.12.31 125.5   125.5 Алтайн хүдэр ХХК  125.5 

Компанийн 
АШБаримт 
нь олдохгүй 
байсан 

  Говь-Алтай Цээл МХГазар торгууль 2010.11.10 4,320.0   4,320.0 Алтайн хүдэр ХХК 4,320.0    

  Говь-Алтай Чандмань Газрын төлбөр 2010.03.29 2,980.2   2,980.2 Гоби коул энд 
энержи ХХК 2,980.2    

  Говь-Алтай Чандмань Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.11.30 66.0   66.0 Гоби коул энд 

энержи ХХК 66.0    

  Говь-Алтай Чандмань 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.06.23  400.0  400.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 400.0    

  Говь-Алтай Чандмань Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.08.09 1,000.0   1,000.0 Тефис майнинг ХХК 1,000.0    

  Говь-Алтай Чандмань Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.09.21 620.0   620.0 Тефис майнинг ХХК 620.0    

  Говь-Алтай Чандмань 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.13  1,000.0  1,000.0 Тефис майнинг ХХК 1,000.0    

  Говь-Алтай Чандмань 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.12.03  400.0  400.0 Тефис майнинг ХХК 400.0    

  Говь-Алтай Чандмань 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1   

  Говь-Алтай Чандмань ЗДТГ хандив 2010.02.12   32,000.0 32,000.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 32,000.0   

  Говь-Алтай Шарга 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.06.22  150.0  150.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 150.0   

  Говь-Алтай Эрдэнэ 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.06.23  50.0  50.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 50.0   

  Говь-Алтай Эрдэнэ 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1   

  Говь-Алтай Эрдэнэ ЗДТГ хандив 2010.10.07   350.0 350.0 Гоби коул энд 350.0   
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Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

энержи ХХК 

  Говь-Алтай Эрдэнэ 
Хандив /соёл 
амралтын 
хүрээлэн барихад/ 

2010.07.02   5,000.0 5,000.0 Монголын алт МАК 
ХХК 5,000.0   

  Говь-Алтай аймгийн дүн      26,649.4 5,875.0 201,035.0 233,559.4   233,033.9 525.5  

6 Говьсүмбэр Аймаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.31  100.0  100.0 Сентерра гоулд 
ХХК 100.0   

  Говьсүмбэр Аймаг тэмдэгтийн 
хураамж 2010.11.12 12.0   12.0 Шивээ-Овоо ХК 12.0   

  Говьсүмбэр Аймаг тэмдэгтийн 
хураамж 2010.02.26 12.6   12.6 Шивээ-Овоо ХК 12.6   

  Говьсүмбэр Аймаг тэмдэгтийн 
хураамж 

2010 132.7 
  

132.7 Шивээ-Овоо ХК 132.7 
  

  Говьсүмбэр Шивээговь ЗДТГ хандив 2010   8,000.0 8,000.0 Говьгео ХХК 8,000.0   
  Говьсүмбэр Аймаг Тээвэр авто замын 

газар хандив 2010   5,000.0 5,000.0 Говьгео ХХК 5,000.0   

  Говьсүмбэр Аймаг 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010 22,000.0   22,000.0 Шейман ХХК 22,000.0   

  Говьсүмбэр Аймаг Зуданд хандив 
/өвс, гурил, хивэг/    

10,945.5 10,945.5 Шейман ХХК 10,945.5     

  Говьсүмбэр Баянтал 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.10.27  800.0  800.0 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 800.0     

  Говьсүмбэр Баянтал 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010 8,000.0   8,000.0 Шейман ХХК 8,000.0     

  Говьсүмбэр Баянтал Зуданд хандив 
/өвс, гурил, хивэг/ 2010.02.26   10,995.5 10,995.5 Шейман ХХК 10,995.5     

  Говьсүмбэр Шивээговь 

Сумын төв 
талбайн 
тохижилтод 
хандив 

2010.07.29   27,937.0 27,937.0 Шивээ-Овоо ХК 27,937.0     

  Говьсүмбэр аймгийн дүн     30,157.3 900.0 62,878.0 93,935.3   93,935.3                -     
7 Дархан-Уул Аймаг Газрын төлбөр 2010.09.27 6,560.0   6,560.0 Эрэл ХХК 6,560.0     
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Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Дархан-Уул Аймаг Тэмдэгтийн 
хураамж 2010 29.2   29.2 Эрэл ХХК 29.2     

  Дархан-Уул Аймаг АТӨЯХАТатвар 2010 77.1   77.1 Монгол-Алт ХХК 77.1     

  Дархан-Уул Аймаг ЗДТГ хандив 
цемент 2010.06.30   4,284.0 4,284.0 Эрэл ХХК 4,284.0     

  Дархан-Уул Аймаг 
ЗДТГазарт хот 
тохижилтод 
хандив 

2010.05.19   2,500.0 2,500.0 Монгол-Алт ХХК 2,500.0     

  Дархан-Уул Аймаг 
ЗДТГазарт хот 
тохижилтод 
хандив 

2010.12.20   2,500.0 2,500.0 Монгол-Алт ХХК 2,500.0     

  Дархан-Уул Шарын гол Газрын төлбөр 2010 3,000.0   3,000.0 Бага таян ХХК 3,000.0     

  Дархан-Уул Шарын гол Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 

2010 4,300.0 
  

4,300.0 Бага таян ХХК 4,300.0     

  Дархан-Уул Шарын гол ЗДТГ хандив 2010.06.15   500.0 500.0 Шарын гол ХК 500.0     

  
Дархан-Уул 
 
 

Шарын гол Эмнэлэгт рентгэн 
аппарат 2010.10.05   150.0 150.0 Шарын гол ХК 150.0     

  Дархан-Уул Шарын гол 
14-р цэцэрлэгт 30 
жилийн ойн 
хандив 

2010.11.20   264.0 264.0 Шарын гол ХК 264.0     

  Дархан-Уул аймгийн 
дүн  

    13,966.3 - 10,198.0 24,164.3   24,164.3                -     

8 Дорноговь Аймаг НДШ 2010 88,562.2   88,562.2 Доншен газрын тос 
ХХК 88,562.2     

  Дорноговь Аймаг Торгууль 2010.02.01 1,000.0   1,000.0 
Доншен газрын тос 
ХХК 1,000.0     

  Дорноговь Аймаг Торгууль  2010.06.08 250.0   250.0 Доншен газрын тос 
ХХК 250.0     

  Дорноговь Аймаг АМНАТөлбөр 2010 5,685.8   5,685.8 Эрэл ХХК 5,685.8     
  Дорноговь Аймаг Газрын төлбөр 2010.12.29 951.6   951.6 Эрэл ХХК 951.6     

  Дорноговь Аймаг 
Үйлчилгээний 
хураамж 2010.05.31 400.0   400.0 Цайрт минерал ХХК 400.0     

  Дорноговь Аймаг АМНАТөлбөр 2010 174,519.0   174,519.0 Монголросцветмет 
ХХК 174,519.0     

  Дорноговь Аймаг 060276 тоот актын 
төлбөр, торгууль 2010.05.03 141.2   141.2 Монголросцветмет 

ХХК 141.2     

  Дорноговь Аймаг Татварын актаар 2010.10.31 1,781.7 
  

1,781.7 Монголросцветмет 1,781.7     
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935 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
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Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
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д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

торгууль ХХК 

  Дорноговь Аймаг Торгууль 2010.09.30 250.0   250.0 Монголросцветмет 
ХХК 250.0     

  Дорноговь Дэлгэрэх хандив 2010.06.07   500.0 500.0 Бэрх ресорсиз ХХК 500.0     

  Дорноговь Аймаг Торгууль 2010.11.30 250.0   250.0 Монголросцветмет 
ХХК 250.0     

  Дорноговь Аймаг Торгууль 2010.09.22 350.0   350.0 Монголросцветмет 
ХХК 350.0     

  Дорноговь Аймаг 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.01.12 138,357.0   138,357.0 
Гоби энержи 
партнерс ХХК 138,357.0     

  Дорноговь Аймаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.06.04  300.0  300.0 Бэрх ресорсиз ХХК 300.0     

  Дорноговь Аймаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.06.08  200.0  200.0 Бэрх ресорсиз ХХК 200.0     

  Дорноговь Аймаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.10.13  200.0  200.0 Бэрх ресорсиз ХХК 200.0     

  Дорноговь Аймаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.31  300.0  300.0 Зараяа холдингс 
ХХК 300.0     

  Дорноговь Аймаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.31  100.0  100.0 Зараяа холдингс 
ХХК 100.0     

  Дорноговь Аймаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.31 
 

300.0 
 

300.0 Зараяа холдингс 
ХХК 

300.0     

  Дорноговь Аймаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.31  150.0  150.0 Зараяа холдингс 
ХХК 150.0     

  Дорноговь Аймаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.31  200.0  200.0 Зараяа холдингс 
ХХК 200.0     

  Дорноговь Аймаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.31  185.0  185.0 Зараяа холдингс 
ХХК 185.0     



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

936 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Дорноговь Аймаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.31  150.0  150.0 Зараяа холдингс 
ХХК 150.0     

  Дорноговь Аймаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.31  200.0  200.0 Зараяа холдингс 
ХХК 200.0     

  Дорноговь Аймаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.31 
 

250.0 
 

250.0 Зараяа холдингс 
ХХК 

250.0     

  Дорноговь Аймаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.31  100.0  100.0 Зараяа холдингс 
ХХК 100.0     

  Дорноговь Аймаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.31  100.0  100.0 Зараяа холдингс 
ХХК 100.0     

  Дорноговь Аймаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.08.26  150.0  150.0 Зараяа холдингс 
ХХК 150.0     

  Дорноговь Аймаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.08.26  200.0  200.0 Зараяа холдингс 
ХХК 200.0     

  Дорноговь Аймаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.08.26 
 

200.0 
 

200.0 Зараяа холдингс 
ХХК 

200.0 
 

  

  Дорноговь Аймаг Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010 5,724.0   5,724.0 Кевин-Инвест ХХК 5,724.0    

  Дорноговь Аймаг Аймгийн АТГ 2010.06.22   1,500.0 1,500.0 Доншен газрын тос 
ХХК 1,500.0    

  Дорноговь Аймаг Аймгийн ЗДТГ 2010.05.13   7,448.8 7,448.8 Гоби энержи 
партнерс ХХК 7,448.8    

  Дорноговь Аймаг Аймгийн ЗДТГ 2010.05.06   30,000.0 30,000.0 Доншен газрын тос 
ХХК 30,000.0    

  Дорноговь Аймаг Аймгийн ЗДТГ мал 
хамгаалах санд  2010.02.01   4,000.0 4,000.0 Доншен газрын тос 

ХХК 4,000.0    

  Дорноговь Аймаг Аймгийн ЗДТГ 
зуданд 2010   10,100.0 10,100.0 Кожеговь ХХК 10,100.0    

  Дорноговь Аймаг Аймгийн ЗДТГ 80-
н жилийн ойд 

2010.11.01 
  

30,000.0 30,000.0 Цайрт минерал ХХК 30,000.0 
 

  

  Дорноговь Аймаг Аймгийн ЗДТГ 2010.11.01   25,000.0 25,000.0 Цайрт минерал ХХК 25,000.0    



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

937 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

шүлхий өвчинтэй 
тэмцэх арга 
хэмжээнд 

  Дорноговь Аймаг Гаалийн хороо 2010.12.02   3,000.0 3,000.0 Цайрт минерал ХХК 3,000.0    

  Дорноговь Аймаг 
Аймгийн 
Прокурорын газар 2010.04.01   1,500.0 1,500.0 

Доншен газрын тос 
ХХК 1,500.0    

  Дорноговь Аймаг ЗДТГазар өвс 
тэжээлийн хандив 2010.11.10   2,500.0 2,500.0 МГМК ХХК 2,500.0    

  Дорноговь Аймаг 
ЗДТГазар 80 
жилийн ойд 
хандив 

2010.12.03   1,000.0 1,000.0 Зараяа холдингс 
ХХК 1,000.0    

  Дорноговь Айраг 
Үл хөдлөх эд 
хөрөнгийн албан 
татвар 

2010.03.02 86.1   86.1 
Монголросцветмет 
ХХК 86.1    

  Дорноговь Айраг 
Үл хөдлөх эд 
хөрөнгийн албан 
татвар 

2010.05.03 267.8   267.8 Монголросцветмет 
ХХК 267.8    

  Дорноговь Айраг Газрын төлбөр 2010 768.5   768.5 Монголросцветмет  768.5    

  Дорноговь Айраг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  500.0  500.0 Тефис майнинг ХХК  500.0 
Аваагүй 
гэсэн хариу 
өгсөн. 

  Дорноговь Айраг ЗДТГ наадмын 
хандив 2010.07.28   500.0 500.0 Монголросцветмет 

ХХК 500.0    

  Дорноговь Алтанширээ 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.23 
 

2,400.0 
 

2,400.0 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК  

2,400.0 
Аваагүй 
гэсэн хариу 
өгсөн. 

  Дорноговь Алтанширээ 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.09.20  100.0  100.0 Бэрх ресорсиз ХХК 100.0    

  Дорноговь Алтанширээ Хандив     251.9 251.9 Их монгол майнинг 
ХХК 251.9    

  Дорноговь Алтанширээ Сум хөгжүүлэх 
санд хандив 

  
  

780.0 780.0 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 

780.0 
 

  

  Дорноговь Баяндун Сум хөгжүүлэх 
санд хандив 2010.08.26   1,000.0 1,000.0 Зараяа холдингс 

ХХК 1,000.0    

  Дорноговь 
Даланжарга
лан 

ЗДТГазарт Мөнгөн 
тусламж 2010.08.20   2,000.0 2,000.0 МГМК ХХК 2,000.0    

  Дорноговь Даланжарга ЗДТГазарт Мөнгөн 2010.12.27   1,000.0 1,000.0 МГМК ХХК 1,000.0    



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

938 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

лан тусламж 

  Дорноговь Даланжарга
лан 

Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  1,100.0  1,100.0 Тефис майнинг ХХК 1,100.0    

  Дорноговь Даланжарга
лан 

120 хүүхдийн 
цэцэрлэг барихад 
материал 

2010.12.31   491,000.0 491,000.0 Монголын алт МАК 
ХХК 491,000.0    

  Дорноговь Даланжарга
лан ЗДТГ нүүрс 2010.12.31   2,756.0 2,756.0 Монголын алт МАК 

ХХК 2,756.0    

  Дорноговь Даланжарга
лан 

Сургуульд тавилга 
эд хогшил 2010.12.18   4,547.5 4,547.5 Тефис майнинг ХХК 4,547.5    

  Дорноговь Замын-Үүд  Гаальд Хандив 
/компьютер/ 

2010.11.26 
  

6,972.9 6,972.9 Бороо гоулд ХХК 6,972.9 
 

  

  Дорноговь Замын-Үүд  Гаальд Хандив 
/комьпютер/ 2010.07.31   437.0 437.0 Эрдэнэт үйлдвэр 

ХХК 437.0    

  Дорноговь Замын-Үүд  МХГ хандив 2010.06.11   1,500.0 1,500.0 
Доншен газрын тос 
ХХК 1,500.0    

  Дорноговь Замын-Үүд  Цагдаагийн хэлтэс 
хандив 2010.07.31   10,409.0 10,409.0 Эрдэнэт үйлдвэр 

ХХК 10,409.0    

  Дорноговь Зүүнбаян Эмнэлэгт тоног 
төхөөрөмж 2010   30,947.4 30,947.4 Кожеговь ХХК 30,947.4    

  Дорноговь Зүүнбаян Сургуулийн дотуур 
байранд тавилга 2010   35,705.2 35,705.2 Кожеговь ХХК 35,705.2    

  Дорноговь Дэлгэрэх 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.09.21  500.0  500.0 Тефис майнинг ХХК 500.0    

  Дорноговь Иххэт 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.23  2,400.0  2,400.0 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 2,400.0    

  Дорноговь Иххэт Газрын төлбөр 2010.02.01 2,976.0   2,976.0 Монголросцветмет 
ХХК 2,976.0    

  Дорноговь Иххэт 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.09.21  500.0  500.0 Тефис майнинг ХХК 500.0    

  Дорноговь Иххэт 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.09.20  100.0  100.0 Бэрх ресорсиз ХХК 100.0    

  Дорноговь Иххэт Сум хөгжүүлэх 
санд хандив 

2010.01.15 
  

600.0 600.0 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 

600.0 
 

  



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

939 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Дорноговь Мандах Газрын төлбөр 2010.10.13 422.4   422.4 Монголын алт МАК 
ХХК 422.4    

  Дорноговь Мандах Хандив /ойн арга 
хэмжээнд 2010.03.24   5,500.0 5,500.0 Монголын алт МАК 

ХХК 5,500.0    

  Дорноговь Өргөн АМНАТөлбөр 2010 10,000.0   10,000.0 Монголросцветмет 
ХХК 10,000.0    

  Дорноговь Өргөн Газрын төлбөр 2010 259.1 
  

259.1 Монголросцветмет 
ХХК 

259.1 
 

  

  Дорноговь Өргөн Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.12.02 200.0   200.0 Зараяа холдингс 

ХХК 200.0    

  Дорноговь Өргөн Наадмын хандив 2010.07.07   570.0 570.0 
Монголросцветмет 
ХХК 570.0    

  Дорноговь Өргөн ЗДТГазарт хандив 2010.02.12   500.0 500.0 Зараяа холдингс 
ХХК 500.0    

  Дорноговь 
Өргөн 
 
 

ЗДТГазарт хандив 2010.05.21   1,000.0 1,000.0 Зараяа холдингс 
ХХК 1,000.0    

  Дорноговь Сайншанд 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  2,267.7  2,267.7 Кожеговь ХХК 2,267.7    

  Дорноговь Сайншанд Хураамж 2010 78,137.0   78,137.0 Монголросцветмет 
ХХК 78,137.0    

  Дорноговь Сайхандулаа
н 

Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.09.21  500.0  500.0 Тефис майнинг ХХК 500.0    

  Дорноговь Улаанбадрах Газрын төлбөр 2010.06.08 449.0   449.0 Кожеговь ХХК 449.0    

  Дорноговь Улаанбадрах 
Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010 771.6   771.6 Кожеговь ХХК 771.6    

  Дорноговь Улаанбадрах 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  17,137.3  17,137.3 Кожеговь ХХК 17,137.3    

  Дорноговь Улаанбадрах Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.09.20 50.0   50.0 Коммод ХХК 50.0    

  Дорноговь Улаанбадрах Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 

2010.10.21 49.8 
  

49.8 Зараяа холдингс 
ХХК 

49.8 
 

  

  Дорноговь Улаанбадрах 
 ЗИЛ-130 машин 2010   7,700.0 7,700.0 Кожеговь ХХК 7,700.0    

  Дорноговь Улаанбадрах ЗДТГазарт хандив 2010.03.02   500.0 500.0 
Зараяа холдингс 
ХХК 500.0    



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

940 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Дорноговь Улаанбадрах 
Нийтийн 
цэцэрлэгт 
хүрээлэн барихад 

2010.09.17   2,500.0 2,500.0 Зараяа холдингс 
ХХК 2,500.0    

  Дорноговь Хөвсгөл ЗДТГазарт хандив 2010.02.12   500.0 500.0 
Зараяа холдингс 
ХХК 500.0    

  Дорноговь Эрдэнэ ЗДТГазарт хандив 2010.02.12   500.0 500.0 Зараяа холдингс 
ХХК 500.0    

  Дорноговь Эрдэнэ Малчдад хандив 2010   1,500.0 1,500.0 Коммод ХХК 1,500.0    

  Дорноговь Эрдэнэ Сум хөгжүүлэн 
санд хандив 2010   1,000.0 1,000.0 Коммод ХХК 1,000.0    

  Дорноговь Эрдэнэ Газрын төлбөр 2010.08.13 1,135.5 
  

1,135.5 Коммод ХХК 1,135.5 
 

  

  Дорноговь Эрдэнэ Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.06.22 157.5   157.5 Коммод ХХК 157.5    

  Дорноговь Эрдэнэ АМНАТөлбөр 2010.03.17 300.0   300.0 Коммод ХХК 300.0    

  Дорноговь аймгийн дүн     514,252.8 30,790.0 728,725.7 1,273,768.5                               
-    1,270,868.5 2,900.0   

9 Дорнод Аймаг 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.05.25 405.0 
  

405.0 Эн Пи Ай ХХК 405.0 
 

  

  Дорнод Аймаг АМНАТөлбөр 2010.09.29 6,000.0 
  

6,000.0 Адуунчулуун ХК 6,000.0 
 

  
  Дорнод Аймаг АМНАТөлбөр 2010.12.24 16,000.0 

  
16,000.0 Адуунчулуун ХК 16,000.0 

 
  

  Дорнод Аймаг Үйлчилгээний 
хураамж 2010.08.13 70.0   70.0 Петро матад ХХК 70.0    

  Дорнод Аймаг Үйлчилгээний 
хураамж 2010.01.08 20.2   20.2 Петро матад ХХК 20.2    

  Дорнод Аймаг Үйлчилгээний 
хураамж 2010.01.18 10.1   10.1 Петро матад ХХК 10.1    

  Дорнод Аймаг Үйлчилгээний 
хураамж 2010.01.08 40.0   40.0 Петро матад ХХК 40.0    

  Дорнод Аймаг Үйлчилгээний 
хураамж 2010.12.13 40.0   40.0 Петро матад ХХК 40.0    

  Дорнод Аймаг 

Аймгийн аварга 
шалгаруулах 
тэмцээн ивээн 
тэтгэх хандив 

2010.01.18 
  1,115.5 1,115.5 Адуунчулуун ХК 1,115.5    

  Дорнод Аймаг Хан-Уул 
цогцолбор 

2010.01.26 
  250.0 250.0 Адуунчулуун ХК 250.0    
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941 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

сургууль хандив 

  Дорнод Аймаг 
Прокурорын 
байгууллага 80 
жилд хандив 

2010.05.28   500.0 500.0 Адуунчулуун ХК 500.0    

  Дорнод Аймаг 
Цагдаагийн газар 
комьпютер, 
принтер хандив 

2010.06.30   1,186.9 1,186.9 Адуунчулуун ХК 1,186.9    

  Дорнод Аймаг Наадмын хандив 2010.07.21   1,500.0 1,500.0 Адуунчулуун ХК 1,500.0    

  Дорнод Аймаг 

Азийн аварга 
шалгаруулах 
өсвөр үеийн 
хөнгөн атлетикийн 
тэмцээнд оролцох 
тамирчдын 
зардалд хандив 

2010.08.02   500.0 500.0 Адуунчулуун ХК 500.0    

  Дорнод Аймаг Хүүхдийн эмнэлэгт 
хандив 2010.08.11   100.0 100.0 Адуунчулуун ХК 100.0     

  Дорнод Аймаг хандив 2010.08.11   100.0 100.0 Адуунчулуун ХК 100.0     

  Дорнод Аймаг 
"ДБЭХС" ТӨХК 40 
жилд хандив 2010.08.20   5,000.0 5,000.0 Адуунчулуун ХК 5,000.0     

  Дорнод Аймаг 
Бүсийн оношлогоо 
эмчилгээний төвд 
хандив 

2010.11.01   1,100.0 1,100.0 Адуунчулуун ХК 1,100.0     

  Дорнод Аймаг 
 БОЭТөв осолд 
орсон хүмүүст 
хандив 

2010.11.03   1,000.0 1,000.0 Адуунчулуун ХК 1,000.0     

  Дорнод Аймаг 

Азийн аварга 
шалгаруулах 
тэмцээнд оролцох 
тамирчдын 
зардалд хандив 

2010.11.09   250.0 250.0 Адуунчулуун ХК 250.0     

  Дорнод Аймаг 6-р заставт хандив 2010.09.02   240.0 240.0 Адуунчулуун ХК 240.0     

  Дорнод Аймаг 
ХЦ 306-р анги 2 
ажилчинг шагнах 
хандив 

2010.12.28   160.0 160.0 Адуунчулуун ХК 160.0     

  Дорнод Чойбалсан Сум хөгжүүлэх 
санд хандив 2010.07.26   500.0 500.0 Дун-Эрдэнэ ХХК 500.0     

  Дорнод Баяндун ЗДТГазарт хандив 201.10.09 
  

1,600.0 1,600.0 Дун-Эрдэнэ ХХК 1,600.0     
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942 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Дорнод Баяндун 
хөрөнгө 
оруулалтын 
гэрээгээр 

2010.06.22   6,000.0 6,000.0 Жамп-Алт ХХК 6,000.0     

  Дорнод Баяндун 
Хайрхан Уулын 
тахилгад хандив 2010.06.30   150.0 150.0 Жамп-Алт ХХК 150.0     

  Дорнод Баяндун 85 жилийн ойд 
хандив 2010.07.31   100.0 100.0 Жамп-Алт ХХК 100.0     

  Дорнод Баяндун 
Цагдаагийн 
тасгийн байрны 
засварт хандив 

2010.08.20   550.0 550.0 Жамп-Алт ХХК 550.0     

  Дорнод Баяндун 
Хилийн цэргийн 
20 жилийн ойд 
хандив 

2010.08.31   200.0 200.0 Жамп-Алт ХХК 200.0    

  Дорнод Баяндун ЗДТГазарт хандив 2010 
  

1,200.2 1,200.2 Жамп-Алт ХХК 1,200.2 
 

  

  Дорнод Аймаг Аймгийн АТГ 
хандив 2010.06.02   3,000.0 3,000.0 Петро чайна дачин 

тамсаг ХХК 3,000.0    

  Дорнод Аймаг 
Аймгийн Байгаль 
орчны нийгэмлэг 
хандив 

2010.11.19   800.0 800.0 Шинь Шинь ХХК 800.0    

  Дорнод Аймаг 
Аймгийн ЗДТГ-
зуданд 2010.01.20   10,000.0 10,000.0 

Петро чайна дачин 
тамсаг ХХК 10,000.0    

  Дорнод Аймаг Аймгийн ЗДТГ 2010.09.02   9,700.0 9,700.0 Петро чайна дачин 
тамсаг ХХК 9,700.0    

  Дорнод Аймаг 
Аймгийн ЗДТГ 
аймаг хөгжүүлэх 
санд 

2010.01.29   2,000.0 2,000.0 Сентерра гоулд 
ХХК 2,000.0    

  Дорнод Аймаг Аймгийн ЗДТГ 
хандив 

2010.09.01 
  

12,675.0 12,675.0 Сентерра гоулд 
ХХК 

12,675.0 
 

  

  Дорнод Аймаг Аймгийн ЗДТГ 
зуданд 2010.02.09   22,510.3 22,510.3 Эмээлт майнз ХХК 22,510.3    

  Дорнод Аймаг 
Аймгийн ЗДТГ 
наадмын хандив 2010.07.23   2,000.0 2,000.0 Эмээлт майнз ХХК 2,000.0    

  Дорнод Аймаг Аймгийн нэгдсэн 
эмнэлэг хандив 2010.05.17   8,500.0 8,500.0 Монголын алт МАК 

ХХК 8,500.0    

  Дорнод Аймаг 
Аймгийн Онцгой 
байдлын хэлтэс 
хандив 

2010.11.04   6,000.0 6,000.0 Шинь Шинь ХХК 6,000.0    

  Дорнод 
 

Аймаг Аймгийн СХЗГ 
хандив 

2010.10.20 
  

500.0 500.0 Шинь Шинь ХХК 500.0 
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Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Дорнод Аймаг 
Аймгийн 
Цагдаагийн 
хэлтэст хандив 

2010.07.08   15,000.0 15,000.0 Петро чайна дачин 
тамсаг ХХК 15,000.0    

  Дорнод Аймаг 
Аймгийн ЦТС 
хандив 2010.08.10   2,000.0 2,000.0 

Петро чайна дачин 
тамсаг ХХК 2,000.0    

  Дорнод Аймаг Аймгийн эрчим 
хүч хандив 2010.05.29   1,500.0 1,500.0 Шанлун ХХК 1,500.0    

  Дорнод Баяндун Газрын төлбөр 2010.06.22 2,228.0   2,228.0 Жамп-Алт ХХК 2,228.0    

  Дорнод Баяндун Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.06.22 9,000.0   9,000.0 Жамп-Алт ХХК 9,000.0     

  Дорнод Баяндун Сум хөгжүүлэн 
санд хандив 2010.08.23   1,500.0 1,500.0 Хөөсгөл ХХК 1,500.0    

  Дорнод Баяндун Сум хөгжүүлэн 
санд хандив 2010.10.27   1,500.0 1,500.0 Хөөсгөл ХХК 1,500.0    

  Дорнод Баяндун Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.08.01 2,881.8   2,881.8 Жамп-Алт ХХК 2,881.8    

  Дорнод Баяндун Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.08.31 5,398.5   5,398.5 Жамп-Алт ХХК 5,398.5    

  Дорнод Баяндун Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 

2010.10.27 3,378.0 
  

3,378.0 Хөөсгөл ХХК 3,378.0 
 

  

  Дорнод Баяндун Газрын төлбөр 2010.10.27 764.2   764.2 Хөөсгөл ХХК 764.2    

  Дорнод Баяндун Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.08.23 3,000.0   3,000.0 Хөөсгөл ХХК 3,000.0    

  Дорнод Баяндун Газрын төлбөр 2010.08.23 1,500.0   1,500.0 Хөөсгөл ХХК 1,500.0    

  Дорнод Баяндун ЗДТГ наадмын 
хандив 

2010.07.05 
  

200.0 200.0 Шинь Шинь ХХК 200.0 
 

  

  Дорнод Баяндун Наадмын хандив 2010.03.29   800.0 800.0 Эмээлт майнз ХХК 800.0    

  Дорнод Баянуул Хандив 2010.10.01   200.0 200.0 Сентерра гоулд 
ХХК 200.0    

  Дорнод Гурванзагал Сум хөгжүүлэх 
санд хандив 

2010.09.27 
  

1,000.0 1,000.0 Эн Пи Ай ХХК 1,000.0 
 

  

  Дорнод Дашбалбар Хандив /Ноотбүүк/ 2010.05.13   350.0 350.0 Их монгол майнинг 
ХХК 350.0    

  Дорнод Дашбалбар ЗДТГ хандив 2010.06.04   20,400.0 20,400.0 Шинь Шинь ХХК 20,400.0    
  Дорнод Дашбалбар Наадмын хандив 2010.07.16   300.0 300.0 Эмээлт майнз ХХК 300.0    

  Дорнод Дашбалбар 
Сум хөгжүүлэх 
санд хандив 2010.02.09   500.0 500.0 Эрдэнэ жас ХХК 500.0    
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д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Дорнод Дашбалбар Сум хөгжүүлэх 
санд хандив 2010.08.26   500.0 500.0 Зараяа холдингс 

ХХК 500.0    

  
Дорнод 
 
 

Матад Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 

2010 30,008.3 
  

30,008.3 Петро чайна дачин 
тамсаг ХХК 

30,008.3 
 

  

  Дорнод Матад Үйлчилгээний 
хураамж 2010.12.28 2.5   2.5 Петро матад ХХК 2.5    

  Дорнод Матад 

Шүлхийн үеэр 
орон нутгийн ард 
иргэдэд үзүүлсэн 
хандив/Мөнгөн 

бус/ 

2010.10.02   8,039.8 8,039.8 Петро матад ХХК 8,039.8    

  Дорнод Матад Цооногийн газрын 
төлбөр 2010.12.28 20.0   20.0 Петро матад ХХК 20.0    

  Дорнод Матад Газрын төлбөр 2010.12.28 172.5   172.5 Петро матад ХХК 172.5    
  Дорнод Матад Газрын төлбөр 2010.12.28 10.0   10.0 Петро матад ХХК 10.0    

  Дорнод Матад Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 

2010.01.07 100.0 
  

100.0 Петро матад ХХК 100.0 
 

  

  Дорнод Матад Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.08.20 63.9   63.9 Петро матад ХХК 63.9    

  Дорнод Матад 
Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.09.16 87.4   87.4 Петро матад ХХК 87.4    

  Дорнод Матад Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.11.05 139.0   139.0 Петро матад ХХК 139.0    

  Дорнод Матад Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.11.16 40.0   40.0 Петро матад ХХК 40.0    

  Дорнод Матад Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.12.14 209.0   209.0 Петро матад ХХК 209.0    

  Дорнод Матад Хандив     550.2 550.2 Их монгол майнинг 
ХХК  550.2 

Аваагүй 
гэсэн хариу 
өгсөн. 

  Дорнод Матад Наадмын хандив     2,000.0 2,000.0 
Петро чайна дачин 
тамсаг ХХК 2,000.0    

  Дорнод Матад ЗДТГ хандив     37,980.0 37,980.0 Петро чайна дачин 
тамсаг ХХК 37,980.0    

  Дорнод Сэргэлэн ЗДТГ наадмын 
хандив     766.8 766.8 Шинь Шинь ХХК 766.8    

  Дорнод Сэргэлэн Наадмын хандив     300.0 300.0 Эмээлт майнз ХХК 300.0    
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Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Дорнод Халх гол Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010 827.4   827.4 Петро чайна дачин 

тамсаг ХХК 827.4    

  Дорнод Хэрлэн 
Үл хөдлөх эд 
хөрөнгийн албан 
татвар 

2010.12..23 637.5 
  

637.5 Адуунчулуун ХК 637.5 
 

  

  Дорнод Хэрлэн Торгууль 2010.06.28 150.0   150.0 Петро матад ХХК 150.0    
  Дорнод Хэрлэн ЗДТГ хандив 2010.09.20   1,300.0 1,300.0 Шинь Шинь ХХК 1,300.0    

  
Дорнод 
 
 

Цагаан-Овоо Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010 225.0   225.0 Сентерра гоулд 

ХХК 225.0    

  Дорнод Цагаан-Овоо 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.14  500.0  500.0 Сентерра гоулд 
ХХК 500.0    

  Дорнод Чойбалсан 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.28  250.0  250.0 Эрдэнэ жас ХХК 250.0    

  Дорнод Чойбалсан Сум хөгжүүлэх 
санд хандив 

2010.08.23 
  

1,000.0 1,000.0 Шанлун ХХК 1,000.0 
 

  

  Дорнод Чойбалсан ЗДТГ наадмын 
хандив 2010.08.31   3,500.0 3,500.0 Шанлун ХХК 3,500.0    

  Дорнод Чойбалсан Цэцэрлэгэд хандив 2010   300.0 300.0 Шанлун ХХК 300.0    

  Дорнод Чойбалсан ЗДТГ наадмын 
хандив 

2010.07.27 
  

4,000.0 4,000.0 Шинь Шинь ХХК 4,000.0 
 

  

  Дорнод Чойбалсан 
ЗДТГ /сумын усан 
хангамжинд 
зориулж хандив/ 

2010.05.06   3,000.0 3,000.0 Эн Пи Ай ХХК 3,000.0    

  Дорнод Эрдэнэцагаа
н Наадмын хандив 2010.07.08   2,000.0 2,000.0 Петро чайна дачин 

тамсаг ХХК 2,000.0    

  Дорнод аймгийн дүн     83,428.3 750.0 211,474.7 295,653.0   295,102.8 550.2   

10 Дундговь Аймаг 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.05.18 27,732.8   27,732.8 
Сансарын геологи 
хайгуул ХХК 27,732.8    

  Дундговь Аймаг 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1    

  Дундговь Аймаг ЗДТГ хандив 2010.11.01   200.0 200.0 Их монгол майнинг  200.0 Аваагүй 
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Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

ХХК гэсэн хариу 
өгсөн. 

  Дундговь Аймаг 

ЗДТГазарт 
аймгийн хот 
тохижуулах санд 
хандив 

2010.09.08   1,000.0 1,000.0 Түмэн-Анд ХХК 1,000.0    

  Дундговь Адаацаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.12.01 
 

120.0 
 

120.0 Эрдэнэжас ХХК 
 

120.0 Дутуу 
ирүүлсэн. 

  Дундговь Адаацаг 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.08.20 2,008.7 
  

2,008.7 Сансарын геологи 
хайгуул ХХК 

2,008.7 
 

  

  Дундговь Аймаг хандив 2010 
  

2,000.0 2,000.0 Адил-Оч ХХК 2,000.0 
 

  
  Дундговь Өлзийт хандив 2010   1,000.0 1,000.0 Адил-Оч ХХК 1,000.0    

  Дундговь Эрдэнэцагаа
н хандив 2010.02.01   2,000.0 2,000.0 Голден погада ХХК  2,000.0    

  Дундговь Баянжаргал
ан Газрын төлбөр 2010.02.01 2,968.0   2,968.0 Монголросцветмет 

ХХК 2,968.0    

  Дундговь Баянжаргал
ан 

Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010 600.0   600.0 Монголросцветмет 

ХХК 600.0    

  Дундговь Баянжаргал
ан 

ЗДТГ наадмын 
хандив 2010.07.09   500.0 500.0 Монголросцветмет 

ХХК 500.0    

  Дундговь Дэлгэрханга
й 

Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.06.16 
 

200.0 
 

200.0 Түмэн-Анд ХХК 200.0 
 

  

  Дундговь Дэлгэрханга
й 

Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.06.16  500.0  500.0 Түмэн-Анд ХХК 500.0    

  Дундговь Дэлгэрханга
й 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1    

  Дундговь Дэлгэрханга
й ЗДТГ хандив 2010.04.14   300.0 300.0 Гоби коул энд 

энержи ХХК 300.0    

  Дундговь Дэлгэрханга
й 

ЗДТГ хандив 2010.06.16 
  

200.0 200.0 Түмэн-Анд ХХК 200.0 
 

  

  Дундговь Дэлгэрцогт Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 2010.06.24   100.0  100.0 Эрдэнэжас ХХК 80.0 20.0 Дутуу 

ирүүлсэн. 
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

барьцаа 

  Дундговь Луус 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.10.27  100.0  100.0 Олон овоот гоулд 
ХХК 100.0    

  Дундговь Өлзийт 
Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.06.28 117.5   117.5 Саусгоби сэндс ХХК 117.5    

  Дундговь Өлзийт Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.11.18  50.0  50.0 Коммод ХХК 50.0    

  Дундговь Өлзийт 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.08.04  200.0  200.0 Коммод ХХК 200.0    

  Дундговь Өндөршил ЗДТГ хандив 2010.11.03 
  

450.0 450.0 Их монгол майнинг 
ХХК 

450.0 
 

  

  Дундговь Сайхан-Овоо 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1    

  Дундговь Сайхан-Овоо 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1    

  Дундговь Хулд 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.10.27  100.0  100.0 Олон овоот гоулд 
ХХК 100.0    

  Дундговь Эрдэнэдалай 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.12.10  100.0  100.0 Эрдэнэжас ХХК 100.0    

  Дундговь Эрдэнэдалай 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.06.28  100.0  100.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 100.0    

  Дундговь Эрдэнэдалай Газрын төлбөр 2010.05.14 19,200.0   19,200.0 Голден погада ХХК 19,200.0    

  Дундговь Эрдэнэдалай Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.09.13 500.0   500.0 Голден погада ХХК 500.0    

  
Дундговь 
 
 

Эрдэнэдалай 
 
 
 

Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.10.13  2,500.0  2,500.0 Голден погада ХХК 2,500.0    

  Дундговь Эрдэнэдалай Орон нутгийг 
дэмжих үйл 2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1    
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Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
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д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

  Дундговь Эрдэнэдалай ЗДТГ хандив 2010.07.07   1,500.0 1,500.0 Гоби коул энд 
энержи ХХК 1,500.0    

  Дундговь аймгийн дүн      60,207.5 4,070.0 9,150.0 73,427.5   73,087.5 340.0   

11 Завхан Баянхайрхан 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.07.28  150.0  150.0 Голден крос ХХК 150.0    

  Завхан Дөрвөлжин НДШ 2010 12,973.4   12,973.4 Баян айраг 
эксплорэйшн ХХК 12,973.4    

  Завхан Дөрвөлжин Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010 1,907.0   1,907.0 Баян айраг 

эксплорэйшн ХХК 1,907.0    

  Завхан Дөрвөлжин 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  2,900.0  2,900.0 Баян айраг 
эксплорэйшн ХХК 2,900.0    

  Завхан Дөрвөлжин 

Эрүүл мэндийн 
үзлэгт сумын 
иргэдийг 
хамруулсан 

2010   35,357.1 35,357.1 Баян айраг 
эксплорэйшн ХХК 35,357.1    

  Завхан Дөрвөлжин 
Сургуульд 
"Сургалт хөгжлийн 
төв байгуулсан 

2010   26,077.1 26,077.1 Баян айраг 
эксплорэйшн ХХК 26,077.1    

  Завхан Дөрвөлжин 
Нийтийн халуун 
ус, үсчний байр 
барьж өгсөн 

2010 
  

70,540.7 70,540.7 Баян айраг 
эксплорэйшн ХХК 

70,540.7 
 

  

  Завхан Дөрвөлжин 
Малчдыг 
малжуулж, мөнгөн 
хандив өгсөн 

2010   10,051.8 10,051.8 Баян айраг 
эксплорэйшн ХХК 10,051.8    

  Завхан Дөрвөлжин генератор 
хандивласан 2010   1,888.2 1,888.2 Баян айраг 

эксплорэйшн ХХК 1,888.2    

  Завхан Дөрвөлжин Цагаан суварга 
нийгэмлэгт хандив 

2010 
  

25,000.0 25,000.0 Баян айраг 
эксплорэйшн ХХК 

25,000.0 
 

  

  Завхан Дөрвөлжин Сум хөгжүүлэх 
санд хандив 2010.10.05   2,000.0 2,000.0 Монголын алт МАК 

ХХК 2,000.0    

  Завхан 
Эрдэнэхайрх
ан 

Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010 1,177.6   1,177.6 

Баян айраг 
эксплорэйшн ХХК 1,177.6    

  Завхан Эрдэнэхайрх
ан 

Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  900.0  900.0 Баян айраг 
эксплорэйшн ХХК 900.0    
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д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Завхан аймгийн дүн      16,058.0 3,950.0 170,914.9 190,922.9   190,922.9 -   

12 Орхон Аймаг Газрын төлбөр 2010 7,832,037.6   7,832,037.6 Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 7,832,037.6    

  Орхон 
Аймаг 
 
 

Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 

2010 219,258.1 
  

219,258.1 Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

219,258.1 
 

  

  Орхон Аймаг Хяналт шалгалтын 
актаар торгууль 2010.12.31 5,090.1   5,090.1 Эрдэнэт үйлдвэр 

ХХК 5,090.1    

  Орхон Аймаг 
Дулааны 
алдагдлын 
торгууль 

2010.09.30 63,638.7   63,638.7 Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 63,638.7    

  Орхон Аймаг 
Цахилгааны 
алдагдлын 
торгууль 

2010.09.30 47,630.0   47,630.0 
Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 47,630.0    

  Орхон Аймаг Наадмын хандив 2010.07.08   72,000.0 72,000.0 Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 72,000.0    

  Орхон Аймаг 

Бурхан багшийн 
сэрэг дүр бүтээх 
ажилд мөнгөн 
хандив 

2010.12.31   276,970.0 276,970.0 Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 276,970.0    

  Орхон Аймаг 

Бурхан багшийн 
сэрэг дүр бүтээх 
ажилд мөнгөн бус 
хандив 

2010.12.31   226,881.8 226,881.8 Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 226,881.8    

  Орхон Аймаг 

Цэвэр усны шугам 
хоолой шинэчлэх 
ажилд мөнгөн 
хандив 

2010.12.31   244,238.0 244,238.0 Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 244,238.0    

  Орхон Аймаг 

Цэвэр усны шугам 
хоолой шинэчлэх 
ажилд мөнгөн бус 
хандив 

2010.12.31   1,758,118.2 1,758,118.2 Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 1,758,118.2    

  Орхон Аймаг Аймаг хөгжүүлэх 
санд 2010.06.16   50,000.0 50,000.0 Эрдэнэт үйлдвэр 

ХХК 50,000.0    

  Орхон Аймаг хурлын танхим 
засварт хандив 

2010.04.21 
  

12,545.1 12,545.1 Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

12,545.1 
 

  

  Орхон Аймаг 80 жилийн ойд 
хандив 2010.08.31   500.0 500.0 Эрдэнэт үйлдвэр 

ХХК 500.0    

  Орхон Аймаг Амьсгалын аппрат 2010.12.31   30,000.0 30,000.0 Эрдэнэт үйлдвэр 30,000.0    
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

ХХК 

  Орхон Аймаг Хандив 2010.12.31   3,000.0 3,000.0 Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 3,000.0    

  Орхон Аймаг Мөнгөн бус хандив 2010.12.31   16,488.6 16,488.6 Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 16,488.6    

  Орхон Аймаг 
Гаалийн газрын 35 
жилийн ойд 
хандив 

2010.09.06   5,000.0 5,000.0 Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 5,000.0    

  Орхон аймгийн дүн      8,167,654.5 - 2,695,741.7 10,863,396.2   10,863,396.
2 -   

13 Өвөрхангай Аймаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  2,000.0  2,000.0 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 2,000.0    

  Өвөрхангай 
Аймаг 
 
 

Үйлчилгээний 
хураамж 2010.05.26 64.0   64.0 АУМ ХХК 64.0    

  Өвөрхангай Аймаг 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1    

  Өвөрхангай Аймаг Зуданд хандив 2010.01.27   50,000.0 50,000.0 Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 50,000.0    

  Өвөрхангай 
Баруун 
Баян-Улаан 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1    

  Өвөрхангай Баруун 
Баян-Улаан 

ЗДТГазарт 
шатахууны хандив 2010   2,000.0 2,000.0 Капкорп ХХК 2,000.0    

  Өвөрхангай Баянгол 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1    

  Өвөрхангай Богд 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1    

  Өвөрхангай Гучин ус 
Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1     



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

951 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

нд зааснаар/ 

  Өвөрхангай Зүүн Баян-
Улаан  

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1     

  Өвөрхангай Нарийнтээл 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.01.04  40.0  40.0 Гүнбилэг трейд ХХК 40.0     

  Өвөрхангай Уянга 
хөгжлийн санд 
хандив 2010.04.28   30,000.0 30,000.0 Энгүй тал ХХК 30,000.0     

  Өвөрхангай Уянга ОНХСан хандив 2010   200,000.0 200,000.0 АУМ ХХК  200,000.0     
  Өвөрхангай Аймаг МХГазар хандив 2010   4,500.0 4,500.0 АУМ ХХК  4,500.0     
  Өвөрхангай Бат-Өлзий ЗДТГазарт хандив 2010.07.02   1,500.0 1,500.0 Гацуурт ХХК 1,500.0     
  Өвөрхангай Бат-Өлзий ЗДТГазарт хандив 2010.05.07   500.0 500.0 Гацуурт ХХК 500.0     

  Өвөрхангай Бат-Өлзий Сургуулийн ойд 
хандив 2010.09.01   700.0 700.0 Гацуурт ХХК 700.0     

  Өвөрхангай Аймаг МХГазар хандив 2010.09.30   5,000.0 5,000.0 Гацуурт ХХК 5,000.0     

  Өвөрхангай Нарийнтээл 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1     

  Өвөрхангай Сант 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1     

  Өвөрхангай Тарагт 
Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа  

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1     

  Өвөрхангай Төгрөг 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1     

  Өвөрхангай Уянга 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010   500.0 
 

500.0 Их монгол майнинг 
ХХК 

500.0     

  Өвөрхангай Хайрхандула
ан 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1    
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Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

нд зааснаар/ 

  Өвөрхангай Хайрхандула
ан 

Сум хөгжүүлэх 
санд хандив     690.0 690.0 Пибоди винсвэй 

ресорсез ХХК 690.0    

  Өвөрхангай аймгийн 
дүн      15,641.1 2,540.0 294,890.0 313,071.1   313,071.1 -   

14 Өмнөговь Аймаг Тэмдэгтийн 
хураамж 2010.08.25 1,596.4   1,596.4 Чинхуа МАКнарийн 

сухайт ХХК 1,596.4    

  Өмнөговь Аймаг Үйлчилгээний 
хураамж 

2010 151,476.0 
  

151,476.0 Чинхуа МАКнарийн 
сухайт ХХК 

151,476.0 
 

  

  Өмнөговь Аймаг Үйлчилгээний 
хураамж 2010 3,265.5   3,265.5 Чинхуа МАКнарийн 

сухайт ХХК 3,265.5    

  Өмнөговь Аймаг Газрын төлбөр  2010.05.11 75,505.0   75,505.0 
Айвенхоу майнз 
инк монголиа ХХК 
/Оюу толгой/ 

75,505.0    

  Өмнөговь Аймаг Газрын төлбөр  2010.05.11 9,502.5 
  

9,502.5 
Айвенхоу майнз 
инк монголиа ХХК 
/Оюу толгой/ 

9,502.5 
 

  

  Өмнөговь Аймаг АМНАТөлбөр 2010 232,164.3   232,164.3 Таван толгой ХК 232,164.3    
  Өмнөговь Аймаг Ногдол ашиг 2010.04.30 6,900,000.0   6,900,000.0 Таван толгой ХК 6,900,000.0    

  Өмнөговь Аймаг Үйлчилгээний 
хураамж 2010 156,873.0   156,873.0 Энержи ресурс ХХК 156,873.0    

  Өмнөговь Аймаг 
Үйлчилгээний 
хураамж 2010 66,168.0   66,168.0 Энержи ресурс ХХК 66,168.0    

  Өмнөговь Аймаг 
Үл хөдлөх эд 
хөрөнгийн албан 
татвар 

2010 8,035.1   8,035.1 Олон овоот гоулд 
ХХК 8,035.1    

  Өмнөговь Аймаг АТӨЯХАТатвар 2010 5,725.6   5,725.6 Олон овоот гоулд 
ХХК 5,725.6    

  Өмнөговь Аймаг Газрын төлбөр 2010 7,100.0 
  

7,100.0 Олон овоот гоулд 
ХХК 

7,100.0 
 

  

  Өмнөговь Аймаг Үйлчилгээний 
хураамж 2010 2,754.2   2,754.2 Саусгоби сэндс ХХК 2,754.2    

  Өмнөговь Аймаг Торгууль 2010.03.02 240.0   240.0 Саусгоби сэндс ХХК  240.0 
Аваагүй 
гэсэн хариу 
өгсөн. 

  Өмнөговь Гурвантэс эмчийн сургалтын 
төлбөр 2010.09.24     918.0 918.0 Агм майнинг ХХК 918.0     

  Өмнөговь Гурвантэс Наадмын хандив 2010.07.02   300.0 300.0 Агм майнинг ХХК 300.0    
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Өмнөговь Баяндалай Мал хамгаалах 
санд хандив 2010.11.05   2,500.0 2,500.0 Брэйвхарт ресорсиз 

ХХК 2,500.0    

  Өмнөговь Аймаг 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.19 49,206.9   49,206.9 Зон хэн юун Тиан 49,206.9    

  Өмнөговь Аймаг БОАЖГазар 
хандив     600.0 600.0 Олон овоот гоулд 

ХХК 600.0    

  Өмнөговь Аймаг Хандив /мал 
хамгаалах санд/     90,207.0 90,207.0 

Айвенхоу майнз 
инк монголиа ХХК 
/Оюу толгой/ 

90,207.0    

  Өмнөговь Аймаг Хандив 
/малжуулах санд/     50,000.0 50,000.0 

Айвенхоу майнз 
инк монголиа ХХК 
/Оюу толгой/ 

50,000.0    

  Өмнөговь Аймаг Хандив     100,000.0 100,000.0 
Монголын алт МАК 
ХХК 100,000.0    

  Өмнөговь Аймаг Хандив     2,044.9 2,044.9 Олон овоот гоулд 
ХХК 2,044.9    

  Өмнөговь Аймаг ЗДТГ хандив     4,500.0 4,500.0 Таван толгой ХК 4,500.0    
  Өмнөговь Аймаг Хандив     2,000.0 2,000.0 Таван толгой ХК 2,000.0    

  Өмнөговь Аймаг 
Хандив /дижитал 
аппарат, камер/     6,698.9 6,698.9 

Хангад-
эксплорэйшн ХХК 6,698.9    

  Өмнөговь Аймаг Зуданд хандив     10,000.0 10,000.0 Чинхуа МАК 
нарийн сухайт ХХК 10,000.0    

  Өмнөговь Аймаг Хандив /нүүрс/     406,863.0 406,863.0 Энержи ресурс ХХК 406,863.0    
  Өмнөговь Аймаг Хандив /тавилга/     2,134.0 2,134.0 Энержи ресурс ХХК 2,134.0    

  Өмнөговь Аймаг МХГ хандив     55,550.0 55,550.0 
Айвенхоу майнз 
инк монголиа ХХК 
/Оюу толгой/ 

55,550.0    

  Өмнөговь Аймаг МХГ 40 жилийн 
ойд хандив     120.0 120.0 Саусгоби сэндс ХХК 120.0    

  Өмнөговь Аймаг МХГ хандив /гэр 
авахад/     30,000.0 30,000.0 Саусгоби сэндс ХХК 30,000.0    

  Өмнөговь Аймаг 
Прокурорын газар 
80 жилийн ойд 
хандив 

      4,970.7 4,970.7 Саусгоби сэндс ХХК 4,970.7     

  Өмнөговь Аймаг 
 АТГ хандив     1,000.0 1,000.0 Таван толгой ХК 1,000.0    
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Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

 

  Өмнөговь Аймаг 
ХЦ-ийн 0166-р нги 
хандив /паспорт 
уншигч/ 

    5,562.5 5,562.5 Чинхуа МАК 
нарийн сухайт ХХК 5,562.5    

  Өмнөговь Аймаг 
Цагдаагийн хэлтэс 
хандив     5,062.5 5,062.5 

Олон овоот гоулд 
ХХК 5,062.5    

  Өмнөговь Аймаг 
Гаалийн хороо 
Зөөврийн орон 
сууц, кондэйшн 

    54,749.5 54,749.5 Монголын алт МАК 
ХХК 54,749.5    

  Өмнөговь Аймаг 
Гаалийн хороо 
хандив /Генератор 
РО9439/ 

    45,443.7 45,443.7 
Айвенхоу майнз 
инк монголиа ХХК 
/Оюу толгой/ 

45,443.7    

  Өмнөговь Аймаг 

ХЦ-ийн 0166-р 
анги хандив /орон 
сууц барих мат-л, 
паспорт унших 
төхөөрөмж/ 

    551,118.8 551,118.8 Монголын алт МАК 
ХХК 551,118.8    

  Өмнөговь Аймаг 

Шивээхүрэнгийн 
гааль хандив 
/Компьютер, 
паспорт уншигч / 

    11,752.2 11,752.2 Саусгоби сэндс ХХК 11,752.2    

  Өмнөговь Аймаг 

Шивээхүрэнгийн 
гааль 12 хүний түр 
оршин суух 
байрны 
урьдчилгаа 

    86,994.2 86,994.2 Саусгоби сэндс ХХК 86,994.2    

  Өмнөговь Баяндалай 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.09.10  800.0  800.0 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 800.0    

  Өмнөговь Баяндалай Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010 283.2   283.2 Саусгоби сэндс ХХК 283.2    

  Өмнөговь Баяндалай 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  250.0  250.0 Брэйвхарт ресорсиз 
ХХК 250.0    

  Өмнөговь Баяндалай 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.03.25   450.0 
 

450.0 Кью Жи Экс монгол 
ХХК 

450.0 
 

  

  Өмнөговь Баяндалай Зургийн аппарат 2010.07.16    404.2 404.2 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 404.2    



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

955 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Өмнөговь Баяндалай ЗДТГ хандив 
/талбай тох-х/ 2010.06.30    10,000.0 10,000.0 Саусгоби сэндс ХХК 10,000.0    

  

 
 
Өмнөговь 
 
 
 

Баяндалай 

Мал хамгаалах 
санд Өвөлжилт 
хүндэрсэнтэй 

холбогдуулан өвс 
тэжээлийн 
тусламж 

2010.02.12    1,000.0 1,000.0 Кью Жи Экс монгол 
ХХК 1,000.0    

  Өмнөговь Баян-Овоо Малжуулах санд 
хандив      30,000.0 30,000.0 ОНТРЭ ХХК 30,000.0    

  Өмнөговь Баян-Овоо 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.03   400.0  400.0 
Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 400.0    

  Өмнөговь Баян-Овоо ЗДТГ хандив 
/дизель түлш/ 2010.12.20    130,900.0 130,900.0 

Айвенхоу майнз 
инк монголиа ХХК 
/Оюу толгой/ 

130,900.0    

  Өмнөговь Баян-Овоо Хандив 2010.07.19    1,500.0 1,500.0 Их монгол майнинг 
ХХК  1,500.0 

Аваагүй 
гэсэн хариу 
өгсөн. 

  Өмнөговь Баян-Овоо Хандив зуданд өвс 
тэжээл 2010.12.31    3,000.0 3,000.0 Саусгоби сэндс ХХК 3,000.0    

  Өмнөговь Баян-Овоо Хандив /нүүрс/ 2010    4,616.0 4,616.0 Энержи ресурс ХХК 4,616.0    

  Өмнөговь Гурвантэс 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.04.30   4,400.0 
 

4,400.0 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 

4,400.0 
 

  

  Өмнөговь Гурвантэс Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.12.30 694.8   694.8 Саусгоби сэндс ХХК 694.8    

  Өмнөговь Гурвантэс 

Гадаадын 
мэргэжилтэн, 
ажилчны ажлын 
байрны төлбөр 

2010.09.03 12,960.0   12,960.0 Агм майнинг ХХК 12,960.0    

  Өмнөговь Гурвантэс Сум хөгжүүлэх 
санд хандив 2010.01.21   500.0 500.0 Пибоди винсвэй 

ресорсез ХХК 500.0    

  Өмнөговь Гурвантэс ЗДТГ-т өвс, тэжээл 
хандив 2010.11.24    5,000.0 5,000.0 Саусгоби сэндс ХХК 5,000.0    

  Өмнөговь Гурвантэс Наадмын хандив 2010.12.31    1,000.0 1,000.0 Саусгоби сэндс ХХК 1,000.0    
  Өмнөговь Гурвантэс Сургуульд хандив 2010.11.29   8,295.4 8,295.4 Саусгоби сэндс ХХК 8,295.4     
  Өмнөговь Гурвантэс Хандив зуданд өвс 2010.11.24   5,000.0 5,000.0 Саусгоби сэндс ХХК 5,000.0     



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

956 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

тэжээл 

  Өмнөговь Гурвантэс 
Цэцэрлэгийн 
барилга шинээр 
барихад 

2010.08.19   60,000.0 60,000.0 Саусгоби сэндс ХХК 60,000.0     

  Өмнөговь Гурвантэс 
ЗДТГ хандив 
/нүүрс/ 2010.12.31   32,340.6 32,340.6 Саусгоби сэндс ХХК 32,340.6     

  Өмнөговь Гурвантэс ЗДТГ наадмын 
хандив 2010.07.05   1,500.0 1,500.0 Чинхуа МАК 

нарийн сухайт ХХК 1,500.0     

  Өмнөговь Гурвантэс ЗДТГ хандив 
/нүүрс/ 2010.10.31   764.0 764.0 Чинхуа МАК 

нарийн сухайт ХХК 764.0     

  Өмнөговь Гурвантэс Сум хөгжүүлэх 
санд хандив 2010.03.18   2,000.0 2,000.0 Чинхуа МАК 

нарийн сухайт ХХК 2,000.0     

  
 
 
Өмнөговь 

Мандал-
Овоо 

Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  4,600.0  4,600.0 Олон овоот гоулд 
ХХК 4,600.0     

  Өмнөговь 
Мандал-
Овоо Газрын төлбөр 2010 2,320.0   2,320.0 

Их монгол майнинг 
ХХК 2,320.0     

  Өмнөговь Мандал-
Овоо 

Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  1,400.0  1,400.0 Их монгол майнинг 
ХХК 1,400.0     

  Өмнөговь Мандал-
Овоо 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.07.08 1,416.1   1,416.1 Капкорп ХХК 1,416.1     

  Өмнөговь Мандал-
Овоо 

Сум хөгжүүлэх 
санд хандив 2010.01.20   8,800.0 8,800.0 Их монгол майнинг 

ХХК 8,800.0     

  Өмнөговь Мандал-
Овоо 

Сургуулийн ойд 
хандив 

2010.08.09 
  

5,000.0 5,000.0 Олон овоот гоулд 
ХХК 

5,000.0     

  Өмнөговь Мандал-
Овоо 

ЗДТГ зуданд 
хандив 2010.04.01   6,000.0 6,000.0 Олон овоот гоулд 

ХХК 6,000.0     

  Өмнөговь Мандал-
Овоо 

ЗДТГ зуданд өвс, 
тэжээл, гурил, 
будаа 

2010.04.01   23,152.3 23,152.3 Олон овоот гоулд 
ХХК 23,152.3     

  Өмнөговь Манлай 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.10 
 

400.0 
 

400.0 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 

400.0     

  Өмнөговь Манлай ЗДТГ хандив   2010.06.01   500.0 500.0 
Айвенхоу майнз 
инк монголиа ХХК 
/Оюу толгой/ 

500.0     



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

957 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Өмнөговь Манлай ЗДТГ хандив 
/дизель түлш/ 2010.12.20   142,980.0 142,980.0 

Айвенхоу майнз 
инк монголиа ХХК 
/Оюу толгой/ 

142,980.0    

  Өмнөговь Ноён 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.04.05  2,000.0  2,000.0 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 2,000.0    

  Өмнөговь Ноён Сум хөгжүүлэх 
санд хандив 2010.01.15   1,870.0 1,870.0 Пибоди винсвэй 

ресорсез ХХК 1,870.0    

  Өмнөговь Ноён Хандив зуданд өвс 
тэжээл 2010.11.24   5,000.0 5,000.0 Саусгоби сэндс ХХК 5,000.0    

  Өмнөговь Ноён Хандив /дизель 
түлш/ 

2010.12.31 
  

1,739.9 1,739.9 Саусгоби сэндс ХХК 1,739.9 
 

  

  Өмнөговь Ноён ЗДТГ хандив 
/нүүрс/ 2010.12.31   4,166.6 4,166.6 Саусгоби сэндс ХХК 4,166.6    

  Өмнөговь Ноён 
ЗДТГ наадмын 
хандив 2010.08.25   500.0 500.0 

Чинхуа МАК 
нарийн сухайт ХХК 500.0    

  Өмнөговь Ноён ЗДТГ хандив 
/нүүрс/ 2010.12.19   610.5 610.5 Чинхуа МАК 

нарийн сухайт ХХК 610.5    

  Өмнөговь Номгон 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.04.05  1,600.0  1,600.0 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 1,600.0    

  Өмнөговь Номгон ЗДТГ хандив 2010.12.01   10,000.0 10,000.0 Дун юань ХХК 10,000.0    

  Өмнөговь Номгон Хандив 2010.08.30 
  

1,300.0 1,300.0 Их монгол майнинг 
ХХК 

1,300.0 
 

  

  Өмнөговь Номгон Сум хөгжүүлэх 
санд хандив 2010.01.15   2,000.0 2,000.0 Пибоди винсвэй 

ресорсез ХХК 2,000.0    

  Өмнөговь Номгон 
Хандив зуданд өвс 
тэжээл 2010.11.24   5,000.0 5,000.0 Саусгоби сэндс ХХК 5,000.0    

  Өмнөговь Сэврээ ЗДТГ хандив 
/нүүрс/ 2010.12.31   7,539.5 7,539.5 Саусгоби сэндс ХХК 7,539.5    

  Өмнөговь Ханбогд 

Гадаадын 
мэргэжилтэн, 
ажилчны ажлын 
байрны төлбөр 

2010 631,800.0   631,800.0 
Айвенхоу майнз 
инк монголиа ХХК 
/Оюу толгой/ 

631,800.0    

  Өмнөговь Ханбогд ЗДТГ хандив 
/наадам тахилга/ 2010.05.31   5,763.1 5,763.1 

Айвенхоу майнз 
инк монголиа ХХК 
/Оюу толгой/ 

5,763.1    

  Өмнөговь Ханбогд ЗДТГ хандив 
/дизель түлш/ 

2010.12.20 
  

242,907.0 242,907.0 Айвенхоу майнз 
инк монголиа ХХК 

242,907.0 
 

  



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

958 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

/Оюу толгой/ 

  Өмнөговь Ханбогд Аж ахуйн санд 
хандив 2010.07.14     30,000.0 30,000.0 ОНТРЭ ХХК 30,000.0     

  Өмнөговь Ханбогд 

Баян багийн 
барилгын ажлын 

70%-н санхүүжилт 
хандив 

    35,000.0 35,000.0 
Зон Хэн Юу Тиан 
ХХК 35,000.0    

  Өмнөговь Ханбогд Хандив /нүүрс/ 2010   3,137.0 3,137.0 Энержи ресурс ХХК 3,137.0    

  Өмнөговь Ханхонгор 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.04.05 
 

1,200.0 
 

1,200.0 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 

1,200.0 
 

  

  Өмнөговь Ханхонгор НДШ 2010 5,651.0   5,651.0 Хангад-
Эксплорэйшн ХХК 5,651.0    

  Өмнөговь Ханхонгор Газрын төлбөр 2010.10.22 160.3   160.3 Хангад-
Эксплорэйшн ХХК 160.3    

  Өмнөговь Ханхонгор 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  4,800.0  4,800.0 Хангад-
Эксплорэйшн ХХК 4,800.0    

  Өмнөговь Ханхонгор Сум хөгжүүлэх 
санд хандив 2010.01.15   750.0 750.0 Пибоди винсвэй 

ресорсез ХХК 750.0    

  Өмнөговь Ханхонгор ЗДТГ хандив 2010.09.01   20,355.9 20,355.9 
Хангад-
эксплорэйшн ХХК 20,355.9    

  Өмнөговь Ханхонгор ЗДТГ хандив 2010.02.12   19,113.2 19,113.2 Хангад-
эксплорэйшн ХХК 19,113.2    

  Өмнөговь Ханхонгор 
ЗДТГ хандив 
/программ 
хангамж/ 

2010.10.06   12,097.6 12,097.6 Хангад-
эксплорэйшн ХХК 12,097.6    

  Өмнөговь 

Ханхонгор 
 
 
 
 

ЗДТГ хандив 
/худаг гаргах/ 2010.10.11   37,118.4 37,118.4 Хангад-

эксплорэйшн ХХК 37,118.4    

  Өмнөговь Ханхонгор 
ЗДТГ хандив 
/Ноотбүүкний 
батерэй/ 

2010.12.28   219.9 219.9 Хангад-
эксплорэйшн ХХК 219.9    

  Өмнөговь Ханхонгор Сургуульд хандив 2010.10.13 
  

9,430.9 9,430.9 Хангад-
эксплорэйшн ХХК 

9,430.9 
 

  

  Өмнөговь Ханхонгор Сургуульд хандив 
/гадаад хэлний 2010.11.03   11,788.7 11,788.7 Хангад-

эксплорэйшн ХХК 11,788.7    



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

959 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

танхим 
тохижуулах/ 

  Өмнөговь Хүрмэн 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.04.05 
 

2,800.0 
 

2,800.0 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 

2,800.0 
 

  

  Өмнөговь Хүрмэн Сум хөгжүүлэх 
санд хандив 2010.01.15     500.0 500.0 Пибоди винсвэй 

ресорсез ХХК 500.0     

  Өмнөговь Цогт-Овоо 

Мал хамгаалах 
санд Өвөлжилт 
хүнджэрсэнтэй 
холбогдуулан өвс 
тэжээлийн 
тусламж 

2010.02.12   1,000.0 1,000.0 Кью Жи Экс монгол 
ХХК 1,000.0    

  Өмнөговь Цогтцэций 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.30  400.0  400.0 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 400.0    

  Өмнөговь Цогтцэций ЗДТГ хандив 2010.07.16   400.0 400.0 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 400.0    

  Өмнөговь Цогтцэций 
ЗДТГ наадмын 
хандив 2010.07.15   3,500.0 3,500.0 Таван толгой ХК 3,500.0    

  Өмнөговь Цогтцэций ЗДТГ хандив 2010.06.18   4,000.0 4,000.0 Таван толгой ХК 4,000.0    

  Өмнөговь Цогтцэций Хандив сургуульд 
/тавилга/ 2010   10,142.0 10,142.0 Энержи ресурс ХХК 10,142.0    

  Өмнөговь аймгийн дүн      8,324,897.9 25,500.0 2,502,292.6 10,852,690.5   
10,850,950.

5 1,740.0   

15 Сүхбаатар Аймаг АТӨЯХАТатвар 2010.04.08 1,453.7   1,453.7 Цайрт минерал ХХК 1,453.7    
  Сүхбаатар Аймаг АТӨЯХАТатвар 2010.11.04 20.0   20.0 Цайрт минерал ХХК 20.0    

  Сүхбаатар Аймаг Үйлчилгээний 
хураамж 2010.12.02 829.0   829.0 Цайрт минерал ХХК 829.0    

  Сүхбаатар Аймаг 
Үйлчилгээний 
хураамж 2010.04.20 76.0   76.0 Цайрт минерал ХХК 76.0    

  Сүхбаатар Аймаг Үйлчилгээний 
хураамж 2010.01.07 17.0   17.0 Цайрт минерал ХХК 17.0    

  Сүхбаатар Аймаг Үйлчилгээний 
хураамж 2010.04.23 100.0   100.0 Цайрт минерал ХХК 100.0    

  Сүхбаатар Аймаг торгууль 2010.11.08 14,344.8 
  

14,344.8 Баян-Эрч ХХК 14,344.8 
 

  
  Сүхбаатар Аймаг торгууль 2010.06.15 1,050.0 

  
1,050.0 Баян-Эрч ХХК 1,050.0 

 
  

  Сүхбаатар Аймаг ААНОАТ 2010 305.6   305.6 Андын илч ХХК 305.6    



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

960 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

 

  Сүхбаатар Аймаг НӨАТ  2010 3,906.2   3,906.2 Андын илч ХХК 3,906.2    

  Сүхбаатар Аймаг Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010 150.0   150.0 Андын илч ХХК 150.0     

  Сүхбаатар Аймаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.04.22 
 

500.0 
 

500.0 Түмэн-Анд ХХК 500.0 
 

  

  Сүхбаатар Аймаг АТГ ойн хандив 2010.07.29   500.0 500.0 Цайрт минерал ХХК 500.0    

  Сүхбаатар Аймаг ЗДТГ хандив 2010.10.15   15,000.0 15,000.0 Петро чайна дачин 
тамсаг ХХК 15,000.0    

  Сүхбаатар Аймаг 
ЗДТГ хөгжлийн 
санд хандив 2010.04.20   2,280.0 2,280.0 

Сентерра гоулд 
ХХК 2,280.0    

  Сүхбаатар Аймаг ЗДТГ баяр 
наадмын хандив 2010.07.08   6,000.0 6,000.0 Цайрт минерал ХХК 6,000.0    

  Сүхбаатар Аймаг 
ЗДТГ шүлхий 
өвчинтэй тэмцэхэд 
хандив 

2010.09.23   8,000.0 8,000.0 Цайрт минерал ХХК 8,000.0    

  Сүхбаатар Аймаг ЗДТГ хөгжлийн 
санд хандив 

2010.03.05 
  

1,000.0 1,000.0 Цайрт минерал ХХК 1,000.0 
 

  

  Сүхбаатар Аймаг 
Цагдаагийн хэлтэс 
89-н жилийн ойн 
хандив 

2010.09.09   10,000.0 10,000.0 Цайрт минерал ХХК 10,000.0    

  Сүхбаатар Аймаг ЭМГ Зөвлөгөөний 
хандив 2010.12.20   1,000.0 1,000.0 Цайрт минерал ХХК 1,000.0    

  Сүхбаатар Аймаг 

Онцгой байдлын 
хэлтэс шүлхий 
өвчинтэй тэмцэхэд 
хандив 

2010.09.23   2,000.0 2,000.0 Цайрт минерал ХХК 2,000.0    

  Сүхбаатар Аймаг 
Прокурорын 80-н 
жилийн ойн 
хандив 

2010.06.30 
  

500.0 500.0 Цайрт минерал ХХК 500.0 
 

  

  Сүхбаатар Асгат Газрын төлбөр 2010.04.28 540.0   540.0 Цайрт минерал ХХК 540.0    

  Сүхбаатар Аймаг хөгжлийн санд 
хандив 2010   160,000.0 160,000.0 Андын илч ХХК 160,000.0    

  Сүхбаатар Эрдэнэцагаа
н жижиг трактор 2010   27,000.0 27,000.0 Андын илч ХХК 27,000.0    

  Сүхбаатар Аймаг хөгжлийн санд 
хандив 2010.07.05   50,000.0 50,000.0 Баян-Эрч ХХК 50,000.0    



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

961 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Сүхбаатар Аймаг Цагдаагийн 
хэлтэст хандив 2010.08.20   1,000.0 1,000.0 Баян-Эрч ХХК 1,000.0    

  Сүхбаатар Аймаг 
Хөрөнгө оруулагч 
нарын улсын 
зөвөлгөөнд хадив 

2010.05.27 
  

5,000.0 5,000.0 Баян-Эрч ХХК 5,000.0 
 

  

  Сүхбаатар Түвшинширэ
э хандив 2010.04.07   11,336.0 11,336.0 Гаррисон-Азия ХХК 11,336.0    

  Сүхбаатар 
Асгат 
 
 

Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  300.0  300.0 Кожеговь ХХК 300.0    

  Сүхбаатар Асгат Баяр наадмын 
хандив 

2010.07.14 
  

1,000.0 1,000.0 Цайрт минерал ХХК 1,000.0 
 

  

  Сүхбаатар Баяндэлгэр 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.09.07  400.0  400.0 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 400.0    

  Сүхбаатар Баяндэлгэр Газрын төлбөр 2010.07.29 800.0   800.0 Цайрт минерал ХХК 800.0    

  Сүхбаатар Баяндэлгэр 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  550.0  550.0 Кожеговь ХХК 550.0    

  Сүхбаатар Баяндэлгэр 
Баяр наадмын 
хандив 2010.07.27   1,000.0 1,000.0 Цайрт минерал ХХК 1,000.0    

  Сүхбаатар Дарьганга Газрын төлбөр 2010 80.5   80.5 Кожеговь ХХК 80.5    

  Сүхбаатар Дарьганга Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010 45.0   45.0 Кожеговь ХХК 45.0    

  Сүхбаатар Дарьганга 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  600.0  600.0 Кожеговь ХХК 600.0    

  Сүхбаатар Мөнххаан 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.11.17  100.0  100.0 
Кью Жи Экс монгол 
ХХК 100.0    

  Сүхбаатар Мөнххаан ЗДТГ хандив 2010.02.01   1,000.0 1,000.0 Сентерра гоулд 
ХХК 1,000.0    

  Сүхбаатар Онгон 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  800.0  800.0 Кожеговь ХХК 800.0    

  Сүхбаатар Сүхбаатар 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.06.17  400.0  400.0 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 400.0    



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

962 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Сүхбаатар Сүхбаатар 

Гадаадын 
мэргэжилтэн, 
ажилчны ажлын 
байрны төлбөр 

2010            
237,600.0                 

237,600.0  Цайрт минерал ХХК           
237,600.0      

  Сүхбаатар Сүхбаатар Үйлчилгээний 
хураамж 2010 14,979.2   14,979.2 Цайрт минерал ХХК 14,979.2    

  Сүхбаатар Сүхбаатар Газрын төлбөр 2010 603.0   603.0 Эрвэн хүдэр ХХК 603.0    

  Сүхбаатар Сүхбаатар 
Хандив /наадмын, 
шүлхий өвчинтэй 
тэмцэхэд/ 

2010.05.13 
  

3,000.0 3,000.0 Цайрт минерал ХХК 3,000.0 
 

  

  Сүхбаатар Сүхбаатар Зуданд хандив 2010.01.13   200.0 200.0 Эрвэн хүдэр ХХК 200.0    

  Сүхбаатар Түвшинширэ
э Газрын төлбөр 2010 2,000.0   2,000.0 Гаррисон-Азия ХХК 2,000.0    

  Сүхбаатар Түвшинширэ
э 

Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010 600.0   600.0 Гаррисон-Азия ХХК 600.0    

  Сүхбаатар Түвшинширэ
э ЗДТГ хандив 2010.01.28   1,000.0 1,000.0 Сентерра гоулд 

ХХК 1,000.0    

  Сүхбаатар Түмэнцогт 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.09.03  800.0  800.0 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 800.0    

  Сүхбаатар Уулбаян 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.04.28  250.0  250.0 Сентерра гоулд 
ХХК 250.0    

  Сүхбаатар Халзан 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.04.08 
 

100.0 
 

100.0 Кью Жи Экс монгол 
ХХК 

100.0 
 

  

  Сүхбаатар Халиун Баяр наадмын 
хандив 2010.07.14   1,000.0 1,000.0 Цайрт минерал ХХК 1,000.0    

  Сүхбаатар Эрдэнэцагаа
н 

Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010 50.0   50.0 Кожеговь ХХК 50.0    

  Сүхбаатар Эрдэнэцагаа
н 

Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  1,750.0  1,750.0 Кожеговь ХХК 1,750.0    

  Сүхбаатар Эрдэнэцагаа
н НДШ 2010 83,179.6   83,179.6 Баян-Эрч ХХК 83,179.6    

  Сүхбаатар 
Эрдэнэцагаа
н 

Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.07.26 3,000.0   3,000.0 Баян-Эрч ХХК 3,000.0    

  Сүхбаатар Эрдэнэцагаа Гадаадын 2010 28,000.0   28,000.0 Баян-Эрч ХХК 28,000.0    



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

963 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

н мэргэжилтэн, 
ажилчны ажлын 
байрны төлбөр 

  Сүхбаатар аймгийн дүн      393,729.6 6,550.0 308,816.0 709,095.6   709,095.6 -   

16 Сэлэнгэ Аймаг 

Ãàäààäûí 
ìýðãýæèëòýí, 
àæèë÷íû àæëûí 
áàéðíû òºëáºð 

2010 911.4   911.4 Болд төмөр ерөө 
гол ХХК 911.4    

  Сэлэнгэ Аймаг 

Ойгоос 
хэрэглээний мод, 
түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр 

2010.09.24 1,000.0   1,000.0 Эрдэс холдинг ХХК 1,000.0    

  Сэлэнгэ Аймаг 

Ойгоос 
хэрэглээний мод, 
түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр 

2010.12.22 3,375.6   3,375.6 Эрдэс холдинг ХХК 3,375.6    

  Сэлэнгэ Аймаг 

Ойгоос 
хэрэглээний мод, 
түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр 

2010.12.24 4,296.7   4,296.7 Эрдэс холдинг ХХК 4,296.7    

  Сэлэнгэ Аймаг НӨАТ  2010 451,293.8   451,293.8 Гацуурт ХХК 451,293.8    
  Сэлэнгэ Аймаг Газрын төлбөр 2010.03.18 761.6   761.6 Монгол-Алт ХХК 761.6    
  Сэлэнгэ Аймаг Торгууль 2010.07.29 50.0   50.0 Хурай ХХК 50.0    

  Сэлэнгэ Аймаг 
Үл хөдлөх эд 
хөрөнгийн албан 
татвар 

2010.05.07 550.0   550.0 Хурай ХХК 550.0    

  Сэлэнгэ Аймаг Торгууль 2010.10.06 50.0 
  

50.0 Хурай ХХК 50.0 
 

  

  Сэлэнгэ 

Аймаг 
 
 
 
 

Түгээмэл 
тархацтай ашигт 
малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр 

2010.10.20 1,800.0   1,800.0 
Мондулаан трейд 
ХХК 1,800.0    

  Сэлэнгэ Аймаг 
АЗЗА ХК хандив 
/1.5 км зам барих 
ажилд/ 

2010.08.04   65,804.3 65,804.3 Бороо гоулд ХХК 65,804.3     

  Сэлэнгэ Аймаг ЗДТГ хандив 2010.01.29 
  

20,000.0 20,000.0 Бороо гоулд ХХК 20,000.0 
 

  

  Сэлэнгэ Аймаг Аймгийн хөгжлийн 
санд хандив 2010.11.19   159,472.5 159,472.5 Бороо гоулд ХХК 159,472.5    



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

964 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Сэлэнгэ Аймаг Нэгдсэн эмнэлэг 
хандив 2010.07.15   100,000.0 100,000.0 Болд төмөр ерөө 

гол ХХК 100,000.0    

  Сэлэнгэ Аймаг Нэгдсэн эмнэлэг 
хандив 2010.05.24   14,050.0 14,050.0 Бороо гоулд ХХК 14,050.0    

  Сэлэнгэ Аймаг Онцгой байдлын 
хэлтэс хандив 2010.06.21   1,000.0 1,000.0 Болд төмөр ерөө 

гол ХХК 1,000.0    

  Сэлэнгэ Баянгол Соёлын төвд 
хандив 

2010.08.24 
  

500.0 500.0 Бүүргэнт ХХК 500.0 
 

  

  Сэлэнгэ Баянгол Ахмадуудад 
хандив 2010   100.0 100.0 Бүүргэнт ХХК 100.0    

  Сэлэнгэ Аймаг хандив 2010.02.10   2,800.0 2,800.0 Гацуурт ХХК 2,800.0    
  Сэлэнгэ Зүүнхараа хандив 2010.03.15   15,000.0 15,000.0 Гацуурт ХХК 15,000.0    
  Сэлэнгэ Түшиг хандив 2010.10.04   4,950.0 4,950.0 Гацуурт ХХК 4,950.0    

  Сэлэнгэ Баруунбүрэн 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  200.0  200.0 Тефис майнинг ХХК 200.0    

  Сэлэнгэ Баянгол 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.03.24  50.0  50.0 Сентерра гоулд 
ХХК 50.0    

  Сэлэнгэ Баянгол Үйлчилгээний 
хураамж 2010.04.14 29.5   29.5 Бүүргэнт ХХК 29.5    

  Сэлэнгэ Баянгол 

Ойгоос 
хэрэглээний мод, 
түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр 

2010.01.21 1,500.0   1,500.0 Бүүргэнт ХХК 1,500.0    

  Сэлэнгэ Баянгол 

Ойгоос 
хэрэглээний мод, 
түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр 

2010.08.05 200.0   200.0 Бүүргэнт ХХК 200.0    

  Сэлэнгэ Баянгол Наадмын хандив 2010.09.09   4,500.0 4,500.0 Бороо гоулд ХХК 4,500.0    
  Сэлэнгэ Баянгол ЗДТГ хандив 2010.08.02   1,000.0 1,000.0 Бороо гоулд ХХК 1,000.0    

  Сэлэнгэ Баянгол 
Сумын хөгжлийн 
санд хандив 2010.07.14   171,172.5 171,172.5 Бороо гоулд ХХК 171,172.5    

  Сэлэнгэ Баянгол Хандив /шатахуун/ 2010.07.02   226.6 226.6 Бороо гоулд ХХК 226.6    
  Сэлэнгэ Баянгол ЗДТГ хандив 2010.08.26   500.0 500.0 Шижир талст ХХК 500.0    

  Сэлэнгэ Ерөө 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.02.05 400.0   400.0 Сентерра гоулд 
ХХК 400.0    



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

965 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Сэлэнгэ Ерөө Газрын төлбөр 2010.12.21 80.0   80.0 Эрдэс холдинг ХХК 80.0    

  Сэлэнгэ Ерөө 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  200.0  200.0 Их монгол майнинг 
ХХК  200.0 

Аваагүй 
гэсэн хариу 
өгсөн. 

  Сэлэнгэ Ерөө 

Ãàäààäûí 
ìýðãýæèëòýí, 
àæèë÷íû àæëûí 
áàéðíû òºëáºð 

2010 43,000.0   43,000.0 Хунан жинлэн ХХК 43,000.0    

  Сэлэнгэ Ерөө 
Хандив /хамтран 
ажиллах 
гэрээгээр/ 

2010.08.25   172,500.0 172,500.0 Болд төмөр ерөө 
гол ХХК 172,500.0    

  Сэлэнгэ Ерөө ЗДТГ хандив 2010.06.21   3,350.0 3,350.0 Болд төмөр ерөө 
гол ХХК 3,350.0    

  Сэлэнгэ Ерөө Хандив 
/компьютер/ 2010.06.21   6,295.5 6,295.5 Бороо гоулд ХХК 6,295.5    

  Сэлэнгэ Зүүнбүрэн Газрын төлбөр 2010.12.30 18.3   18.3 Гацуурт ХХК 18.3    

  Сэлэнгэ Мандал  
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.03.23  275.0  275.0 
Сентерра гоулд 
ХХК 275.0    

  Сэлэнгэ Мандал  Газрын төлбөр 2010.09.30 240.0 
  

240.0 Гацуурт ХХК 240.0 
 

  

  Сэлэнгэ Мандал  Сумын хөгжлийн 
санд хандив 2010.07.30   205,570.0 205,570.0 Бороо гоулд ХХК 205,570.0    

  Сэлэнгэ Мандал  Хандив /худаг 
гаргах/ 2010.07.30   169,536.3 169,536.3 Бороо гоулд ХХК 169,536.3    

  Сэлэнгэ Мандал  Түнхэл тосгонд 
хандив 2010.06.24   16,743.0 16,743.0 Бороо гоулд ХХК 16,743.0    

  Сэлэнгэ Мандал  Цагдаагийн 
хэлтэст хандив 2010.07.06   20,761.7 20,761.7 Бороо гоулд ХХК 20,761.7    

  Сэлэнгэ Орхонтуул 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.10.07 
 

1,500.0 
 

1,500.0 Тефис майнинг ХХК 1,500.0 
 

  

  Сэлэнгэ Орхонтуул 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.06.02  400.0  400.0 Жи Кэй Эм Кэй ХХК 400.0    

  Сэлэнгэ Орхонтуул 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.04.28  400.0  400.0 Жи Кэй Эм Кэй ХХК 400.0    

  Сэлэнгэ Орхонтуул Байгаль орчин 2010.05.11  400.0  400.0 Жи Кэй Эм Кэй ХХК 400.0    
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

нөхөн сэргээх 
барьцаа 

  Сэлэнгэ Орхонтуул ЗТДГазарт хандив 2010.07.05   600.0 600.0 Хурай ХХК 600.0    
  Сэлэнгэ Орхонтуул Торгууль 2010.07.26  50.0  50.0 Хурай ХХК 50.0    

  Сэлэнгэ Түшиг 

Ойгоос 
хэрэглээний мод, 
түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр 

2010.06.05 1,200.0   1,200.0 Шарнарст ХХК 1,200.0    

  Сэлэнгэ Түшиг 

Ойгоос 
хэрэглээний мод, 
түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр 

2010.11.15 61.9   61.9 Шарнарст ХХК 61.9    

  Сэлэнгэ Түшиг Газрын төлбөр 2010.12.30 1,162.6   1,162.6 Гацуурт ХХК 1,162.6    

  Сэлэнгэ 
Хүдэр 
 
 

Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.06.28 
 

100.0 
 

100.0 Сентерра гоулд 
ХХК 

100.0 
 

  

  Сэлэнгэ Хүдэр Газрын төлбөр 2010 3,435.2   3,435.2 Эрдэс холдинг ХХК 3,435.2    

  Сэлэнгэ Хүдэр Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.06.30 1,000.0   1,000.0 Эрдэс холдинг ХХК 1,000.0    

  Сэлэнгэ Хүдэр 

Ойгоос 
хэрэглээний мод, 
түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр 

2010 27,155.2   27,155.2 Эрдэс холдинг ХХК 27,155.2    

  Сэлэнгэ Хүдэр 

Ойгоос 
хэрэглээний мод, 
түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр 

2010.12.24 4,296.7   4,296.7 Эрдэс холдинг ХХК 4,296.7    

  Сэлэнгэ Хүдэр 
Цагдаагийн 
хэлтэст хандив 2010.12.24   12,000.0 12,000.0 Бороо гоулд ХХК 12,000.0    

  Сэлэнгэ Хүдэр Хандив 2010.02.26   500.0 500.0 Сентерра гоулд 
ХХК 500.0    

  Сэлэнгэ Хүдэр ЗДТГ хандив 2010.09.30   1,060.0 1,060.0 Эрдэс холдинг ХХК 1,060.0    

  Сэлэнгэ Хүдэр Хилийн заставт 
хандив 2010.09.30   300.0 300.0 Эрдэс холдинг ХХК 300.0    

  Сэлэнгэ Цагааннуур Хандив 2010.03.01   2,900.0 2,900.0 Их монгол майнинг 
ХХК 2,900.0    

  Сэлэнгэ Шаамар Газрын төлбөр  2010.04.30 289.6   289.6 Болд төмөр ерөө 
гол ХХК 289.6    
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Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Сэлэнгэ Шаамар 

 Түгээмэл 
тархацтай ашигт 
малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр 

2010.06.07 500.0   500.0 Болд төмөр ерөө 
гол ХХК 500.0    

  Сэлэнгэ Шаамар 

 Түгээмэл 
тархацтай ашигт 
малтмалын нөөц 
ашигласны төлбөр 

2010.10.01 1,500.0   1,500.0 Болд төмөр ерөө 
гол ХХК 1,500.0    

  Сэлэнгэ Шаамар Газрын төлбөр  2010 240.0   240.0 Эрдэс холдинг ХХК 240.0    

  Сэлэнгэ Шаамар 

9-н жилийн 
сургуулийн 50 
жилийн ойд 
хандив 

2010.06.21   5,000.0 5,000.0 Болд төмөр ерөө 
гол ХХК 5,000.0    

  Сэлэнгэ Шаамар Сум хөгжүүлэх 
санд хандив 2010.08.26   133,750.0 133,750.0 Болд төмөр ерөө 

гол ХХК 133,750.0    

  Сэлэнгэ Шаамар Сургуульд хандив 2010.06.04   1,000.0 1,000.0 Эрдэс холдинг ХХК 1,000.0    

  Сэлэнгэ аймгийн дүн     550,398.1 3,575.0 1,312,942.4 1,866,915.5                               
-    1,866,715.5 200.0   

17 Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.05.24 256.0   256.0 Эс Би Эф ХХК 256.0    
  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.07.15 256.0   256.0 Эс Би Эф ХХК 256.0     
  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.09.27 256.0   256.0 Эс Би Эф ХХК 256.0     
  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.10.11 256.0   256.0 Эс Би Эф ХХК 256.0     
  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010 5,815.2   5,815.2 Шижир алт ХХК 5,815.2     
  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010 17,619.6   17,619.6 Бороо гоулд ХХК 17,619.6     
  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.03.02 7,584.0   7,584.0 ХОТУ ХХК 7,584.0     

  Төв Аймаг 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.09.03 26,376.2   26,376.2 Сансарын геологи 
хайгуул ХХК 26,376.2     

  Төв Аймаг 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.09.24 15,000.0   15,000.0 Шейман ХХК 15,000.0     

  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.03.14 1,480.0 
  1,480.0 Дацан трейд ХХК  

1,480.0 

Компанийн 
АШБаримт 
нь олдохгүй 
байсан 
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д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.09.14 1,480.0 
  1,480.0 Дацан трейд ХХК  

1,480.0 

Компанийн 
АШБаримт 
нь олдохгүй 
байсан 

  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.03.02 1,500.0   1,500.0 Гурван төхөм ХХК 1,500.0    
  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.06.04 1,834.4   1,834.4 Гурван төхөм ХХК 1,834.4    
  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.07.02 2,000.0   2,000.0 Гурван төхөм ХХК 2,000.0    
  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.07.28 334.4   334.4 Гурван төхөм ХХК 334.4    
  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.07.28 1,440.0   1,440.0 Гурван төхөм ХХК 1,440.0    
  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.05.24 1,013.0   1,013.0 Буд-Инвест ХХК 1,013.0    
  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.07.15 760.0   760.0 Буд-Инвест ХХК 760.0    
  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.09.02 760.0   760.0 Буд-Инвест ХХК 760.0    
  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.10.11 491.0   491.0 Буд-Инвест ХХК 491.0    

  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.10.14 512.0 
  

512.0 Жотойн бажууна 
ХХК 

512.0 
 

  

  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.03.06 2,416.0   2,416.0 Анхай-Интернэшнл 
ХХК 2,416.0    

  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.10.04 2,416.0   2,416.0 
Анхай-Интернэшнл 
ХХК 2,416.0     

  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010 1,000.0   1,000.0 Анхай-Интернэшнл 
ХХК 1,000.0     

  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.03.15 2,960.0   2,960.0 Булгангангат ХХК 2,960.0     
  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.05.25 1,000.0   1,000.0 Жи Кэй Эм Кэй ХХК 1,000.0     
  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.06.30 1,160.0   1,160.0 Жи Кэй Эм Кэй ХХК 1,160.0     
  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.10.12 1,145.6   1,145.6 Жи Кэй Эм Кэй ХХК 1,145.6     

  Төв Аймаг 
 ЗДТГазар бүтээн 
байгуулалтанд 

хандив 
2010   10,000.0 10,000.0 Илтгоулд ХХК 10,000.0     

  Төв Аймаг 
Замын цагдаагийн 
тасагт маяк 
хандив 

2010 
  

680.0 680.0 Илтгоулд ХХК 680.0     

  Төв Аймаг 

Газрын албанд 
үлгэр жишээ 
оффис барихад 
хандив 

2010   3,000.0 3,000.0 Илтгоулд ХХК 3,000.0     

  Төв Аймаг Цагдаагийн газар 2010   15,000.0 15,000.0 Илтгоулд ХХК 15,000.0     



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

969 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

конторын засварт 
хандив 

  Төв Аймаг Цагдаагийн 
хэлтэст хандив 2010.09.17   4,000.0 4,000.0 Мондулаан трейд 

ХХК 4,000.0     

  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.11.12 1,700.0   1,700.0 Монгол чех металл 
ХХК 1,700.0     

  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.11.30 1,852.0 
  

1,852.0 Монгол чех металл 
ХХК 

1,852.0     

  Төв Аймаг АМНАТ 2010.12.16 1,852.0   1,852.0 Монгол чех металл 
ХХК 1,852.0     

  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.03.03 3,000.0   3,000.0 
Монгол чех металл 
ХХК 3,000.0     

  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.04.14 5,540.8   5,540.8 Мон полимет ХХК 5,540.8     
  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.08.20 5,540.8   5,540.8 Мон полимет ХХК 5,540.8     
  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.08.21 5,540.8   5,540.8 Мон полимет ХХК 5,540.8     
  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.03.02 1,024.0   1,024.0 Илтгоулд ХХК 1,024.0     
  Төв Аймаг Газрын төлбөр 2010.05.25 5,024.0   5,024.0 Мондулаан трейд 5,024.0     

  Төв Алтанбулаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.12.10  30.0  30.0 Эрдэнэжас ХХК 30.0     

  Төв Баянжаргал
ан 

хамтран ажиллах 
гэрээний дагуу 2010   27,300.0 27,300.0 Анхай-

Интернейшнл ХХК 27,300.0     

  Төв Аймаг Онцгой байдлын 
газар хандив 2010.06.18   1,000.0 1,000.0 Анхай-

Интернейшнл ХХК 1,000.0     

  Төв Баян  хандив 2010   2,500.0 2,500.0 Анхай-
Интернейшнл ХХК 2,500.0    

  Төв Баянжаргал
ан хандив 2010   721.0 721.0 Анхай-

Интернейшнл ХХК 721.0    

  Төв Заамар хандив 2010.07.07   5,000.0 5,000.0 Буд-Инвест ХХК 5,000.0    

  Төв 
Заамар 
 
 

хандив 2010.02.04   725.0 725.0 Буд-Инвест ХХК 725.0    

  Төв Заамар хамтран ажиллах 
гэрээний дагуу 2010.07.23   3,000.0 3,000.0 Булгангангат ХХК 3,000.0    

  Төв Заамар Алтан заамар санд 
хандив 2010.07.07   5,000.0 5,000.0 Булгангангат ХХК 5,000.0    

  Төв Заамар Цагдаагийн 
хэлтэст иж бүрэн 2010   2,566.4 2,566.4 Булгангангат ХХК 2,566.4    
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970 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

хөгжим 

  Төв Аймаг ЗДТГазарт хандив 2010.06.09   5,000.0 5,000.0 Гацуурт ХХК 5,000.0    

  Төв Борнуур ЗДТГазарт 108 
боть хандив 2010.03.16   1,800.0 1,800.0 Гүнбилэг трейд ХХК 1,800.0    

  Төв Борнуур хөгжлийн санд 
хандив 2010.06.23   500.0 500.0 Гүнбилэг трейд ХХК 500.0    

  Төв Борнуур 
Хүн эмнэлэгт 
түргэн 
тусламжийн тэрэг 

2010.11.03   9,000.0 9,000.0 Гүнбилэг трейд ХХК 9,000.0    

  Төв Борнуур 
Газрын албанд 
өнгөт принтер 2010.04.27   226.1 226.1 Гүнбилэг трейд ХХК 226.1    

  Төв Заамар 
Цагдаагийн 
тасгийн байрны 
засварт хандив 

2010   1,000.0 1,000.0 Өрмөн-Уул ХХК 1,000.0    

  Төв Жаргалант НДХэлтэст хандив 2010.05.18   150.0 150.0 Тэн Хун ХХК 150.0    
  Төв Жаргалант хандив 2010.06.25   5,000.0 5,000.0 Тэн Хун ХХК 5,000.0    
  Төв Аймаг НДХэлтэст хандив 2010.06.30   650.0 650.0 Тэн Хун ХХК 650.0    
  Төв Жаргалант хандив 2010.07.22   1,500.0 1,500.0 Тэн Хун ХХК 1,500.0    
  Төв Жаргалант МАХН-н хороонд  2010.07.16   2,000.0 2,000.0 Тэн Хун ХХК 2,000.0    

  Төв Заамар Алтан заамар санд 
хандив 2010     2,000.0 2,000.0 Жотойн бажууна 

ХХК 2,000.0     

  Төв Заамар Алтан заамар санд 
хандив 2010.08.23   5,000.0 5,000.0 Заамарын их алт 

ХХК 5,000.0    

  Төв Заамар Алтан заамар санд 
хандив 2010.09.07   5,000.0 5,000.0 Заамарын их алт 

ХХК 5,000.0    

  Төв Архуст Газрын төлбөр 2010.03.02 115.8   115.8 Гурван төхөм ХХК 115.8    
  Төв Батсүмбэр Газрын төлбөр 2010.02.17 960.0   960.0 Гацуурт ХХК 960.0    
  Төв Батсүмбэр Газрын төлбөр 2010.09.30 62.4   62.4 Гацуурт ХХК 62.4    

  Төв Баян 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.10 
 

1,200.0 
 

1,200.0 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 

1,200.0 
 

  

  Төв Баян Газрын төлбөр 2010.03.04 1,240.0   1,240.0 Сентерра гоулд 
ХХК 1,240.0    

  Төв Баян 

Газрын төлбөр 
 
 
 

2010.05.17 1,240.0   1,240.0 Сентерра гоулд 
ХХК 1,240.0    
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971 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Төв Баян 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.09.30 2,000.0   2,000.0 Шейман ХХК 2,000.0    

  Төв Баян ЗДТГазарт хандив 2010   1,500.0 1,500.0 Ноён гари ХХК 1,500.0    

  Төв Баянжаргал
ан 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.01.11 8,000.0   8,000.0 Шейман ХХК 8,000.0    

  Төв Баянжаргал
ан 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.05.17 2,000.0   2,000.0 Шейман ХХК 2,000.0    

  Төв Баянжаргал
ан 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.09.30 3,000.0   3,000.0 Шейман ХХК 3,000.0    

  Төв Баянжаргал
ан 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010.12.20 5,780.0   5,780.0 Шейман ХХК 5,780.0    

  Төв Баянжаргал
ан АТБӨЯХАТатвар 2010.04.15 1,532.3   1,532.3 Анхай-Интернэшнл 

ХХК 1,532.3    

  Төв Баянжаргал
ан 

Зуданд хандив 
/өвс, гурил, хивэг/ 

2010.02.26 
  

10,945.5 10,945.5 Шейман ХХК 10,945.5 
 

  

  Төв Баянжаргал
ан 

Хандив /канон, 
принтер/ 2010.09.13   1,038.0 1,038.0 Шейман ХХК 1,038.0    

  Төв Баян-
Өнжүүл 

Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.06.17  75.0  75.0 Эрдэнэжас ХХК 75.0    

  Төв Баянчандма
нь Газрын төлбөр 2010 9,760.0   9,760.0 Брэйвхарт ресорсиз 

ХХК 9,760.0    

  Төв Баянчандма
нь 

Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  1,500.0  1,500.0 Брэйвхарт ресорсиз 
ХХК  1,500.0 

Тус аймгаас 
төлбөр 
хийгдсэн 
гэсэн 
мэдээлэл 
ирээгүй 

  Төв Баянчандма ЗДТГазрын      5,000.0 5,000.0 Илтгоулд ХХК 5,000.0    



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

972 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

нь ажилчдын цайны 
газрын засварт 

  Төв Баянчандма
нь 

Боловсролын 
салбарт хандив     30,000.0 30,000.0 Илтгоулд ХХК 30,000.0    

  Төв 

Баянчандма
нь 
 
 
 
 

Эм эргэлтийн санд 
хандив     500.0 500.0 Илтгоулд ХХК 500.0    

  Төв Баянчандма
нь 

Зуданд нэрвэгдсэн 
хүмүүст мал өгсөн, 
зам засах 
шатахуунаар 
тусалсан 

    10,500.0 10,500.0 Монгол чех металл 10,500.0    

  Төв Борнуур Газрын төлбөр 2010.05.05 2,440.0   2,440.0 Сентерра гоулд 
ХХК 2,440.0    

  Төв Борнуур 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.03.23  50.0  50.0 Сентерра гоулд 
ХХК 50.0    

  Төв Борнуур 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.04.09  50.0  50.0 Гүнбилэг трейд ХХК 50.0    

  Төв Борнуур 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.06  50.0  50.0 Гүнбилэг трейд ХХК 50.0    

  Төв Бүрэн 
Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.01.10 300.0   300.0 Эрдэнэжас ХХК 300.0    

  Төв Бүрэн 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  679.3  679.3 Эрдэнэжас ХХК 679.3    

  Төв Бүрэн ЗДТГ зуданд 
хандив 2011.01.11   3,100.0 3,100.0 Эрдэнэ жас ХХК 3,100.0    

  Төв Дэлгэрхаан 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.11.22  100.0  100.0 Эрдэнэжас ХХК 100.0    

  Төв Заамар НДШ 2010 400,743.1 
  

400,743.1 Шижир алт ХХК 400,743.1 
 

  

  Төв Заамар Цагдаагийн 
хэлтэст конторын 2010   1,120.0 1,120.0 Илтгоулд ХХК 1,120.0    
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Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

засварт хандив 

  Төв Заамар ХИЭС-т УАЗ-469 
автомашин хандив 2010   18,000.0 18,000.0 Илтгоулд ХХК 18,000.0    

  Төв Заамар 
Халуун усны 
барилга барихад 
хандив 

2010 
  

10,000.0 10,000.0 Илтгоулд ХХК 10,000.0 
 

  

  Төв Заамар Алтан заамар санд 
хандив 2010   5,000.0 5,000.0 Илтгоулд ХХК 5,000.0    

  Төв Заамар 

Цагдаагийн 
хэлтэст хэсгийн 
төлөөлөгчийн 

мотоцикль 

    1,000.0 1,000.0 Илтгоулд ХХК 1,000.0    

  Төв Заамар Алтан заамар санд 
хандив     10,000.0 10,000.0 Мон полимет ХХК 10,000.0    

  Төв Заамар Малчдад худаг 
гаргаж өгөв 2010.09.14   20,500.0 20,500.0 Мондулаан трейд 

ХХК 20,500.0    

  Төв Заамар ОНХСанд хандив 2010   10,009.0 10,009.0 Уянган ХХК 10,009.0    

  Төв 
Заамар 
 
 

ЗДТГазарт хогны  
машин хандив 2010   13,900.0 13,900.0 Уянган ХХК 13,900.0     

  Төв Заамар НДШ 2010.05.10 10,550.0   10,550.0 
Монголросцветмет 
ХХК 10,550.0     

  Төв Заамар НДШ 2010.10.12 12,600.0   12,600.0 Монголросцветмет 
ХХК 12,600.0     

  Төв Заамар НДШ 2010.11.10 16,000.0   16,000.0 Монголросцветмет 
ХХК 16,000.0     

  Төв Заамар Газрын төлбөр 2010.05.24 640.0   640.0 Жотойн бажууна 
ХХК 640.0     

  Төв Заамар Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010 1,646.0   1,646.0 Булгангангат ХХК 1,646.0     

  Төв Заамар 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.10.11 
 

450.0 
 

450.0 Булгангангат ХХК 450.0 
 

  

  Төв Заамар Газрын төлбөр 2010 4,527.4   4,527.4 Заамарын Их Алт 
ХХК 4,527.4    

  Төв Заамар Газрын төлбөр 2010.07.07 23,184.0   23,184.0 Их тохойрол ХХК 23,184.0    
  Төв Заамар Газрын төлбөр 2010 6,208.0   6,208.0 Уянган ХХК 6,208.0    
  Төв Заамар ЗДТГ хандив 2010.09.15   22,300.0 22,300.0 ХОТУ ХХК 22,300.0    



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

974 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Төв Заамар Сумын хөгжлийн 
санд хандив 2010.02.05   9,000.0 9,000.0 Шижир алт ХХК 9,000.0    

  Төв Сэргэлэн Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.05.28 1,500.0   1,500.0 Таац мөрөн ХХК 1,500.0    

  Төв Сэргэлэн Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.06.08 1,000.0   1,000.0 Таац мөрөн ХХК 1,000.0    

  Төв Сэргэлэн Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 

2010.06.23 2,000.0 
  

2,000.0 Таац мөрөн ХХК 2,000.0 
 

  

  Төв Сэргэлэн Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.06.30 4,130.8   4,130.8 Таац мөрөн ХХК 4,130.8    

  Төв Сэргэлэн 
Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.06.30 7,257.2   7,257.2 Таац мөрөн ХХК 7,257.2    

  Төв Сэргэлэн Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.06.30 1,200.0   1,200.0 Таац мөрөн ХХК 1,200.0    

  Төв Сэргэлэн Хандив 2010 он   100.0 100.0 Таац мөрөн ХХК 100.0    
  Төв Баян Хандив 2010 он   1,000.0 1,000.0 Монрос Пром Уголь 1,000.0    
  Төв аймгийн дүн      661,812.8 4,184.3 303,831.0 969,828.1   965,368.1 4,460.0   

18 Увс Аймаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.07.26  75.0  75.0 Голден крос ХХК 75.0    

  Увс Аймаг Торгууль 2010.12.13 500.0   500.0 Голден крос ХХК 500.0     

  Увс Аймаг 

Ю.Цэдэнбалын 
талбайн 
тохижилтонд 
хандив 

2010.09.17   20,000.0 20,000.0 
Монголросцветмет 
ХХК 20,000.0    

  Увс Аймаг 

Ю.Цэдэнбалын 
талбайн 
тохижилтонд 
хандив 

2010.09.17   12,000.0 12,000.0 Хар тарвагатай ХХК 12,000.0    

  Увс Аймаг Зуданд хандив 2010.01.27   50,000.0 50,000.0 Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 50,000.0    

  Увс Аймаг Цагдаагийн хэлтэс 
ойгн хандив  2010.07.18   1,000.0 1,000.0 Хар тарвагатай ХХК 1,000.0    

  Увс Бөхмөрөн 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.03  300.0  300.0 Тефис майнинг ХХК 300.0    

  Увс Давст Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 2010.07.26  900.0  900.0 Голден крос ХХК  900.0 Тус аймгаас 

төлбөр 



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

975 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

барьцаа хийгдсэн 
гэсэн 
мэдээлэл 
ирээгүй 

  Увс Давст Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.12.16 45.0   45.0 Голден крос ХХК 45.0    

  Увс Наранбулаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.06.15 
 

300.0 
 

300.0 Голден крос ХХК 300.0 
 

  

  Увс Наранбулаг Газрын төлбөр 2010.11.25 100.0   100.0 Бэрх ресорсиз ХХК 100.0    

  Увс Наранбулаг ИТХ хандив 2010.07.21   4,900.0 4,900.0 Монголросцветмет 
ХХК 4,900.0    

  Увс Давст  
Компьютер болон 
бичиг хэргийн 
зүйлс 

2010.02.08   944.6 944.6 Голден крос ХХК 944.6    

  Увс Аймаг ЗДТГазарт хандив 2010.02.11   2,900.0 2,900.0 Голден крос ХХК 2,900.0    

  Увс Аймаг Нэгдсэн эмнэлэгт 
тоног төхөөрөмж 

2010.02.11 
  

4,344.0 4,344.0 Голден крос ХХК 4,344.0 
 

  

  Увс Наранбулаг ИТХ барилгын 
материал хандив 2010.11.02   1,000.0 1,000.0 Голден крос ХХК 1,000.0    

  Увс Тариалан  
Ахлах сургуульд 
хандив 2010.03.17   1,000.0 1,000.0 Дацан трейд ХХК 1,000.0    

  Увс Тариалан  хандив /талбайн 
тохижилтонд/ 2010.03.17   20,847.4 20,847.4 Дацан трейд ХХК 20,847.4    

  Увс Өмнөговь 
хандив 
/усалгаатай 
талбайд/ 

2010.03.17   5,146.0 5,146.0 Дацан трейд ХХК 5,146.0    

  Увс Аймаг Увс хөгжлийн санд 
хандив 

2010.07.20 
  

9,000.0 9,000.0 Дацан трейд ХХК 9,000.0 
 

  

  Увс Өмнөговь 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.04.09  1,600.0  1,600.0 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК 1,600.0    

  Увс Өмнөговь 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  750.0  750.0 Их монгол майнинг 
ХХК 750.0    

  Увс Өмнөговь 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.09.23  250.0  250.0 Дацан трейд ХХК 250.0    



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

976 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Увс Өмнөговь Хандив 2010.09.21   600.0 600.0 Их монгол майнинг 
ХХК  600.0   

  Увс Өмнөговь ЗДТГ хандив 2010.09.01   12,990.0 12,990.0 Хар тарвагатай ХХК 12,990.0    

  Увс Өндөрханга
й 

Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.08.24 
 

75.0 
 

75.0 Голден крос ХХК 75.0 
 

  

  Увс Сагил 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.07.26  300.0  300.0 Голден крос ХХК 300.0    

  Увс Тариалан 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.04.12  400.0  400.0 Пибоди винсвэй 
ресорсез ХХК  400.0 

Аваагүй 
гэсэн хариу 
өгсөн. 

  Увс Тариалан 
Үл хөдлөх эд 
хөрөнгийн албан 
татвар 

2010.06.18 1,380.0   1,380.0 Хар тарвагатай ХХК 1,380.0    

  Увс Тариалан АТӨЯХАТатвар 2010.06.18 447.0   447.0 Хар тарвагатай ХХК 447.0    
  Увс Тариалан Газрын төлбөр 2010.06.18 560.0   560.0 Хар тарвагатай ХХК 560.0    

  Увс Тариалан Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.06.18 300.0   300.0 Хар тарвагатай ХХК 300.0    

  Увс Тариалан 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  750.0  750.0 Их монгол майнинг 
ХХК 100.0 650.0 

Аваагүй 
гэсэн хариу 
өгсөн. 

  Увс Тариалан Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.04.18 1,334.8   1,334.8 Дацан трейд ХХК 1,334.8    

  Увс Тариалан Газрын төлбөр 2010.08.17 592.0 
  

592.0 Дацан трейд ХХК 592.0 
 

  

  Увс Тариалан 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.09.23  200.0  200.0 Дацан трейд ХХК 200.0    

  Увс Тариалан ЗДТГ хандив 2010.10.01   4,160.0 4,160.0 Хар тарвагатай ХХК 4,160.0    

  Увс Түргэн 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.06.24  30.0  30.0 Голден крос ХХК 30.0    

  Увс Ховд 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.27  200.0  200.0 Тефис майнинг ХХК 200.0    

  Увс аймгийн дүн      5,258.8 6,130.0 150,832.0 162,220.8   159,670.8 2,550.0   

19 Ховд Алтай 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 2010.05.27  500.0  500.0 Тефис майнинг ХХК 500.0    



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

977 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

барьцаа 

  Ховд Алтай Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.12.02 135.0   135.0 Кью Жи Экс монгол 

ХХК 135.0    

  Ховд Алтай 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.04.29 
 

150.0 
 

150.0 Кью Жи Экс монгол 
ХХК 

150.0 
 

  

  Ховд Булган Малчдад хандив  2010.01.20   500.0 500.0 Лон шэнда ХХК 500.0    

  Ховд Дарви Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.07.21 3,000.0   3,000.0 Тефис майнинг ХХК 3,000.0    

  Ховд Дарви 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.03  2,000.0  2,000.0 Тефис майнинг ХХК 2,000.0    

  Ховд Дарви 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.12.22  200.0  200.0 Тефис майнинг ХХК 200.0    

  Ховд Зэрэг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.12.03   100.0  100.0 Тефис майнинг ХХК 100.0    

  Ховд Зэрэг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.03.05 
 

700.0 
 

700.0 Брэйвхарт ресорсиз 
ХХК 

500.0 200.0 

Тус аймгаас 
төлбөр 
хийгдсэн 
гэсэн 
мэдээлэл 
ирээгүй 

  Ховд Зэрэг Сумын хөгжилд 
хандив 

2010 
  

1,200.0 1,200.0 Брэйвхарт ресорсиз 
ХХК 

1,200.0 
 

  

  Ховд Цэцэг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.12.03  100.0  100.0 Тефис майнинг ХХК 100.0    

  Ховд аймгийн дүн      3,135.0 3,750.0 1,700.0 8,585.0   8,385.0 200.0   
20 Хөвсгөл Аймаг АМНАТ 2010.12.25 8,500.0   8,500.0 Мон ажнай ХХК 8,500.0    
  Хөвсгөл Аймаг Газрын төлбөр 2010 350.0   350.0 Мон ажнай ХХК 350.0    

  Хөвсгөл Аймаг Зуданд хандив 2010.01.27   50,000.0 50,000.0 Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 50,000.0    

  Хөвсгөл Алаг-Эрдэнэ 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.27  100.0  100.0 Тефис майнинг ХХК 100.0    

  Хөвсгөл Алаг-Эрдэнэ Байгаль орчин 2010.08.09  200.0  200.0 Тефис майнинг ХХК 200.0    



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

978 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

нөхөн сэргээх 
барьцаа 

  Хөвсгөл Бүрэнтогтох 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.07.26 
 

75.0 
 

75.0 Голден крос ХХК 75.0 
 

  

  Хөвсгөл Бүрэнтогтох АМНАТ 2010 1,500.0   1,500.0 Мон ажнай ХХК 1,500.0    
  Хөвсгөл Бүрэнтогтох Газрын төлбөр 2010 2,000.0   2,000.0 Мон ажнай ХХК 2,000.0    

  Хөвсгөл Бүрэнтогтох 

Ойгоос 
хэрэглээний мод, 
түлээ бэлтгэж, 
ашигласны төлбөр 

2010 0.5   0.5 Мон ажнай ХХК 0.5    

  Хөвсгөл Бүрэнтогтох Наадмын хандив 2010   500.0 500.0 Мон ажнай ХХК 500.0    

  Хөвсгөл Төмөрбулаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.07.28  75.0  75.0 Голден крос ХХК 75.0    

  Хөвсгөл Түнэл 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.27  100.0  100.0 Тефис майнинг ХХК 100.0     

  Хөвсгөл Цэцэрлэг Газрын төлбөр 2010.03.26 1,488.0   1,488.0 Могойн гол ХХК 1,488.0     

  Хөвсгөл Цэцэрлэг 
ЗДТГазарт 

дизелийн түлшний 
хандив 

2010.04.30   629.1 629.1 Могойн гол ХХК 629.1     

  Хөвсгөл Цэцэрлэг ЗДТГазарт 
нүүрсний хандив 2010.04.30   525.9 525.9 Могойн гол ХХК 525.9     

  Хөвсгөл Цэцэрлэг 

Тосгоны хог 
цэвэрлэж гуу 

жалгыг дарахад 
мөнгөн хандив 

2010   623.0 623.0 Могойн гол ХХК 623.0     

  Хөвсгөл Цэцэрлэг Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010.03.26 150.0   150.0 Могойн гол ХХК 150.0     

  Хөвсгөл Цэцэрлэг 
Татвар хяналт 
шалгалтын актаар 
торгууль 

2010.03.03 300.0   300.0 Могойн гол ХХК 300.0     

  Хөвсгөл Шинэ-Идэр 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.07.28 
 

75.0 
 

75.0 Голден крос ХХК 75.0     

  Хөвсгөл аймгийн дүн     14,288.5 625.0 52,278.0 67,191.5                               
-    67,191.5                

-      



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

979 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

21 Хэнтий Аймаг 
Үл хөдлөх эд 
хөрөнгийн албан 
татвар 

2010.05.10 5,763.9   5,763.9 Монголросцветмет 
ХХК 5,763.9     

  Хэнтий Аймаг 
Үл хөдлөх эд 
хөрөнгийн албан 
татвар 

2010.07.19 5,925.5   5,925.5 Монголросцветмет 
ХХК 5,925.5     

  Хэнтий Аймаг Татвары хэлтэст 
хандив 2010   2,000.0 2,000.0 Нордвинд ХХК 2,000.0     

  Хэнтий Аймаг 
Үл хөдлөх эд 
хөрөнгийн албан 
татвар 

2010.09.30 5,925.5   5,925.5 Монголросцветмет 
ХХК 5,925.5     

  Хэнтий Аймаг Газрын төлбөр 2010 8,242.8   8,242.8 Монголросцветмет 
ХХК 8,242.8     

  Хэнтий Норовлин хандив 2010.03.09     100.0 100.0 Бэрх-Уул ХХК 100.0     

  Хэнтий Аймаг 
Улз нутгийн 
хөгжлийн санд 
хандив 

2010.07.09   300.0 300.0 Бэрх-Уул ХХК 300.0     

  Хэнтий Норовлин Сумын хөгжлийн 
санд хандив 2010.07.14   513.0 513.0 Бэрх-Уул ХХК 513.0     

  Хэнтий Бэрх  
ЗДТГазарт бөхийн 
хандив 2010.07.12   390.0 390.0 Бэрх-Уул ХХК 390.0     

  Хэнтий Норовлин  хандив 2010.10.20   500.0 500.0 Бэрх-Уул ХХК 500.0     

  Хэнтий Мөрөн гамшгийн хандив 
(өвс өгсөн) 

2010.1 
улир   4,000.0 4,000.0 Гео-Эрэл ХХК 4,000.0     

  
Хэнтий 
 
 

Мөрөн 
гамшгаас учирсан 
хохирол арилгахад 
хандив 

2010.2 
улир   720.0 720.0 Гео-Эрэл ХХК 720.0     

  Хэнтий Мөрөн сургалтын төлбөр 2010.3 
улир   

2,244.6 2,244.6 Гео-Эрэл ХХК 2,244.6     

  Хэнтий Аймаг 
Улз нутгийн 
хөгжлийн санд 
хандив 

2010.07.07   300.0 300.0 Дацан трейд ХХК 300.0     

  Хэнтий Норовлин  Соёлын төвийн 
засварт 2010.09.24   3,767.4 3,767.4 Дацан трейд ХХК 3,767.4     

  Хэнтий Аймаг 
Аймгийн гал 
унтраах 49-р анги 
хандив 

2010.06.18 
  

100.0 100.0 Тунсинь ХХК 100.0     

  Хэнтий Аймаг Аймгийн шүүх 2010.07.15   500.0 500.0 Монголросцветмет 500.0     



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

980 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

хандив ХХК 

  Хэнтий Аймаг Аймгийн шүүх 
хандив 2010.05.31   1,090.0 1,090.0 Тунсинь ХХК 1,090.0     

  Хэнтий Батширээт 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.05.10 
 

100.0 
 

100.0 Бэрх ресорсиз ХХК 100.0     

  Хэнтий Баянхутаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  200.0  200.0 Хангад-
Эксплорэйшн ХХК 200.0     

  Хэнтий Баянхутаг 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.11.17  100.0  100.0 Кью Жи Экс монгол 
ХХК 100.0     

  Хэнтий Бор-Өндөр 
Үл хөдлөх эд 
хөрөнгийн албан 
татвар 

2010.02.01 6,087.2   6,087.2 Монголросцветмет 
ХХК 6,087.2     

  Хэнтий Бор-Өндөр Газрын төлбөр 2010 2,747.6 
  

2,747.6 Монголросцветмет 
ХХК 

2,747.6 
 

  

  Хэнтий Бор-Өндөр ЗДТГ наадмын 
хандив 2010.07.16   2,000.0 2,000.0 Тунсинь ХХК 2,000.0    

  Хэнтий Галшар 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  150.0  150.0 Их монгол майнинг 
ХХК 150.0    

  Хэнтий Галшар Сумын хөгжилд 
хандив 2010   1,540.0 1,540.0 Нордвинд ХХК 1,540.0    

  Хэнтий Галшар 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010  500.0  500.0 Нордвинд ХХК 500.0    

  Хэнтий Галшар Хандив 2010.12.23   1,000.0 1,000.0 Их монгол майнинг 
ХХК 1,000.0    

  Хэнтий Дархан Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010 84,788.3   84,788.3 Монголросцветмет 

ХХК 84,788.3    

  Хэнтий Дархан Наадмын хандив 2010.07.07   350.0 350.0 Монголросцветмет 
ХХК 350.0    

  Хэнтий Дархан Хандив 2010.02.10   200.0 200.0 Монголросцветмет 
ХХК 200.0    

  Хэнтий 
 
 
Дархан 

Наадмын хандив 2010.07.07 
  

600.0 600.0 Монголросцветмет 
ХХК 

600.0 
 

  



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

981 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Хэнтий Дэлгэрхаан 

Орон нутгийг 
дэмжих үйл 
ажиллагаа /БХГ-
нд зааснаар/ 

2010 5,000.0   5,000.0 Шейман ХХК 5,000.0    

  Хэнтий Дэлгэрхаан Зуданд хандив 
/өвс, гурил, хивэг/ 2010.02.26   10,945.5 10,945.5 Шейман ХХК 10,945.5    

  Хэнтий Жаргалтхаа
н 

Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.12.03 
 

100.0 
 

100.0 Тефис майнинг ХХК 100.0 
 

  

  Хэнтий Мөрөн 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.10.26  700.0  700.0 Тефис майнинг ХХК 700.0    

  Хэнтий Мөрөн Газрын төлбөр 2010 1,269.0   1,269.0 Гео-Эрэл ХХК 1,269.0    

  Хэнтий Мөрөн Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 2010 5,400.0   5,400.0 Гео-Эрэл ХХК 5,400.0    

  Хэнтий Норовлин Ус, рашаан 
ашигласны төлбөр 

2010.09.01 3,787.0 
  

3,787.0 Дацан трейд ХХК 3,787.0 
 

  

  Хэнтий Норовлин Газрын төлбөр 2010.08.23 39.1   39.1 Дацан трейд ХХК 39.1    

  Хэнтий Хэрлэн 
Байгаль орчин 
нөхөн сэргээх 
барьцаа 

2010.11.11  100.0  100.0 Тефис майнинг ХХК 100.0    

  Хэнтий аймгийн дүн     134,975.9 1,950.0 33,160.5 170,086.4                               
-    170,086.4 -   

22 Багануур Багануур 
дүүрэг 

30 жилийн ойн 
арга хэмжээнд 
хандив 

2010.07.19 
  

10,000.0 10,000.0 Багануур ХК 10,000.0 
 

  

  Багануур Багануур 
прокурор 30 жилд хандив 2010.07.08   200.0 200.0 Багануур ХК 200.0    

  Багануур Багануур 
дүүрэг хандив 2010   93,400.0 93,400.0 Багануур ХК 93,400.0    

  Багануур дүүргийн дүн     
  

103,600.0 103,600.0   103,600.0 
 

  

23 Улаанбаатар ЗГ-ын хэрэг 
эрхлэх газар 

Сургалтын 
зардалд хандив 2010.08.01   13,094.2 13,094.2 

Айвенхоу майнз 
инк монголиа ХХК 
/Оюу толгой/ 

13,094.2    

  Улаанбаатар 
Тагнуулын 
ерөнхий 
газар 

Хандив /ОУ-ын 
стратеги судлалын 
зөвлөхийг хүлээн 
авч лекц семинар 

2010.07.06   3,000.0 3,000.0 Монголын алт МАК 
ХХК 3,000.0    



МОҮИТБС-ын тав дугаар тайлан буюу 2010 оны нэгтгэлийн тайлан  
 

982 Англи улсын Харт Нойрс Лтд компани болон Монгол улсын  
Улаанбаатар аудит корпораци  ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

зохион 
байгуулахад/ 

  Улаанбаатар 
Ерөнхийлөгч
ийн тамгын 
газар 

Хандив /ОУ-ын 
дугуй ширээний 
уулзалтад/ 

2010.06.02 
  

25,000.0 25,000.0 Монголын алт МАК 
ХХК 

25,000.0 
 

  

  Улаанбаатар СБДүүрэг 
НДХ 

Оффисын засварт 
хандив 2010.03.17   500.0 500.0 Саусгоби сэндс ХХК 500.0    

  Улаанбаатар 

Онцгой 
байдлын 
хэлтэс 
 

Зуданд хандив 2010.02.05   8,000.0 8,000.0 Шивээ-Овоо ХК 8,000.0    

  Улаанбаатар 
Онцгой 
байдлын 
хэлтэс 

Зудны хандив 2010.01.15   5,000.0 5,000.0 Шижир алт ХХК 5,000.0    

  Улаанбаатар 
Ерөнхийлөгч
ийн тамгын 
газар 

Хандив 
/Нислэгийн төлбөр 2010   72,441.0 72,441.0 Энержи ресурс ХХК 72,441.0    

  Улаанбаатар 
Ерөнхийлөгч
ийн тамгын 
газар 

ОУ-ын дугуй 
ширээний уулзалт 

2010.06.03 
  

25,000.0 25,000.0 Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 

25,000.0 
 

  

  Улаанбаатар 
Гадаад 
харилцааны 
яам 

Шанхай-Экспо -
2010 хэвлэлийн 
төлөөлөгчдөд 

2010.09.01   25,000.0 25,000.0 Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 25,000.0    

  Улаанбаатар Лондон дох 
МУ-ын ЭСЯ Хандив 2010.10.31   838.8 838.8 Эрдэнэт үйлдвэр 

ХХК 838.8    

  Улаанбаатар 
ОХУ-д 
суугаа МУ-
ын ЭСЯ 

Хандив 2010.12.31   3,615.4 3,615.4 
Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 3,615.4    

  Улаанбаатар ХХҮГ Сургалтын хандив 2010.10.01   1,659,699.6 1,659,699.6 
Айвенхоу майнз 
инк монголиа ХХК 
/Оюу толгой/ 

1,659,699.6    

  Улаанбаатар ХЦ-ийн 
0306-р анги Хандив 2010.01.29   4,000.0 4,000.0 Сентерра гоулд 

ХХК 4,000.0    

  Улаанбаатар ГИХАЭГ Хандив 2010.01.01   916.0 916.0 Цайрт минерал ХХК 916.0    

  Улаанбаатар АМГ Хандив /уулзалт, 
семинарт/ 

2010.05.11 
  

1,000.0 1,000.0 Чинхуа МАК 
нарийн сухайт ХХК 

1,000.0 
 

  

  Улаанбаатар ХХҮГ Хандив 2010.12.18   100.0 100.0 Шанлун ХХК 100.0    
  Улаанбаатар АМГ Хандив 2010.12.07   3,000.0 3,000.0 Шинь Шинь ХХК 3,000.0    
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Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Улаанбаатар СБДүүргийн 
НДХ Хандив 2010.10.15   100.0 100.0 Зараяа холдингс 

ХХК 100.0    

  Улаанбаатар ОБЕГазар Өвсний хандив 2010.02.09   4,000.0 4,000.0 Мон полимет ХХК 4,000.0    

  Улаанбаатар БЗДүүргийн 
ОБХэлтэст Тамирчдад хандив 2010.07.01   830.0 830.0 Мондулаан трейд 

ХХК 830.0    

  Улаанбаатар 

Сорьцийн 
улсын 
хяналтын 
алба 

Байрны 
тохижилтонд 

хандив 
2010.06.11   1,000.0 1,000.0 Мондулаан трейд 

ХХК 1,000.0    

  Улаанбаатар АМГазар Семиниарт хандив 2010   1,000.0 1,000.0 Хүннү ресорсис 
ХХК 1,000.0    

  Улаанбаатар                                      
-    

  - 
 

  

  Улаанбаатар ГИХАЭГ Хандив 2010.09.20   3,000.0 3,000.0 Эмээлт майнз ХХК 3,000.0    

  Улаанбаатар ГИХАЭГ Хандив 
/компьютер/ 2010   366.0 366.0 Энержи ресурс ХХК 366.0     

  Улаанбаатар 

Гаалийн 
хороо 
/Гашуун 
сухайт/ 

Хандив /тавилга/ 2010   63,023.0 63,023.0 Энержи ресурс ХХК 63,023.0     

  Улаанбаатар 
Хилийн 
цэрэг  
 

Хандив /тавилга/ 2010   550.0 550.0 Энержи ресурс ХХК 550.0     

  Улаанбаатар ХЦ-ийн 
0286-р анги Хандив 2010.06.04   10,000.0 10,000.0 Эрдэнэт үйлдвэр 

ХХК 10,000.0     

  Улаанбаатар АМГ 
Хандив /Олон 
улсын хуралд 
оролцох/ 

2010.02.25   17,500.6 17,500.6 Бороо гоулд ХХК 17,500.6     

  Улаанбаатар 

Сорьцын 
улсын 
хяналтын 
алба 

Хандив /Металл 
хайлуулах цех 
барихад/ 

2010.12.29   28,000.0 28,000.0 Бороо гоулд ХХК 28,000.0     

  Улаанбаатар МХЕГ Хандив /тавилга/ 2011.06.29   8,426.4 8,426.4 Бороо гоулд ХХК 8,426.4     

  Улаанбаатар ГТГ 
Газрын тосны 
салбарйн өдөрт 
хандив 

2010.08.26   750.0 750.0 Гоби энержи 
партнерс ХХК 750.0     

  Улаанбаатар ГТГ Шинэ жилийн арга 
хэмжээнд хандив 

2010.12.07 
  

5,000.0 5,000.0 Гоби энержи 
партнерс ХХК 

5,000.0     
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Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

  Улаанбаатар ГТГ Хандив 2010.06.07   3,050.0 3,050.0 Доншен газрын тос 
ХХК 3,050.0     

  Улаанбаатар ГТГ Хандив /мөнгөн 
бус/ 2010.06.15   41,440.0 41,440.0 Доншен газрын тос 

ХХК 41,440.0     

  Улаанбаатар ГТГ Шинэ жилийн арга 
хэмжээнд хандив 2010.12.28   3,000.0 3,000.0 Петро чайна дачин 

тамсаг ХХК 3,000.0     

  Улаанбаатар ГТГ 
Хандив /шинэ 
жилийн арга 
хэмжэнд/ 

2010.12.24     2,492.7 2,492.7 
Сансарын геологи 
хайгуул ХХК 2,492.7     

  Улаанбаатар ЭБЭХЯ Принтер хандив 2010.12.31 
  

12,489.0 12,489.0 Саусгоби сэндс ХХК 12,489.0 
 

  
  Улаанбаатар ГТГ Хандив 2010.01.25 

  
1,000.0 1,000.0 Шейман ХХК 1,000.0 

 
  

  Улаанбаатар ГТГ 
Хандив /шинэ 
жилийн арга 
хэмжэнд/ 

2010.12.23   2,492.7 2,492.7 Эн Пи Ай ХХК 2,492.7    

  Улаанбаатар 
Хан-уул 
дүүргийн 
ЗДТГ 

Дүүрэг хөгжүүлэх 
санд хандив 2010.06.17   276.1 276.1 Гоби энержи 

партнерс ХХК  276.1 
Аваагүй 
гэсэн хариу 
өгсөн. 

  Улаанбаатар 

СБД-ийн 
Нийгмийн 
даатгалын 
хэлтэс 

хандив 2010.10.11   300.0 300.0 Доншен газрын тос 
ХХК 300.0    

  Улаанбаатар ЭНЭШТөв Компьютер 2010   2,734.9 2,734.9 Кожеговь ХХК 2,734.9    

  Улаанбаатар 
БЗДүүргийн 
цагдаагийн 
хэлтэс 

Хандив 2010.12.31   500.0 500.0 Монголросцветмет 
ХХК 500.0    

  

 
Улаанбаатар 
 
 
 

Баянзүрх 
дүүргийн 
цагдаагийн 
хэлтэс 

Хандив 2010.11.05   1,466.8 1,466.8 Монголын алт МАК 
ХХК 1,466.8    

  Улаанбаатар 

Баянзүрх 
дүүргийн 
татварын 
хэлтэс 

45-н жилийн ойн 
хандив 2010.07.01   1,000.0 1,000.0 Тунсинь ХХК 1,000.0    

  Улаанбаатар 
Баянгол 
дүүргийн 
ЗДТГ 

Хандив 2010.04.12   300.0 300.0 Шанлун ХХК 300.0    

  Улаанбаатар Баянгол Хандив 2010.12.31   600.0 600.0 Шанлун ХХК  600.0 Аваагүй 
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Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

дүүргийн 
НДХ 

гэсэн хариу 
өгсөн. 

  Улаанбаатар СБДүүрэг 
НДХ Хандив 2010   1,000.0 1,000.0 Энержи ресурс ХХК 1,000.0    

  Улаанбаатар Жуковын 
музей 

Компьютер, 
танилцуулга 
бэлтгэхэд 

2010.05.06   1,322.0 1,322.0 Монголросцветмет 
ХХК 1,322.0    

  Улаанбаатар МОНҮТелев
из 

Гоо марал 
ёслолын 
ажиллагаанд 
хандив 

2010.12.17   5,000.0 5,000.0 Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 5,000.0    

  Улаанбаатар ШШҮТөв Хандив 2010.04.21    5,000.0 5,000.0 Эрдэнэт үйлдвэр 
ХХК 5,000.0    

  Улаанбаатар 

Хүүхэд 
асран 
хүмүүжүүлэх 
төв 

Хандив-аньс 2010    1,800.0 1,800.0 Кожеговь ХХК 1,800.0    

  Улаанбаатар ГТГазар Хандив 2010.05.27   
 

750.0 750.0 Петро матад ХХК 750.0 
 

  

  Улаанбаатар ШУТИС-
ГГТТС 

Кабинет засварт 
хандив 2010.12.24    5,343.2 5,343.2 Петро матад ХХК 5,343.2    

  Улаанбаатар 

  

Улсын аврага 
шалгаруулах 
үндэсний бөхийн 
тэмцээний 
зардалд хандив 

2010.09.10    150.0 150.0 Адуунчулуун ХК 150.0    

  Улаанбаатар ГИХАЭГ зогсоолын 
талбайн засварт 2010.06.25    5,000.0 5,000.0 Анхай-

Интернейшнл ХХК 5,000.0    

  Улаанбаатар 
СХЗҮГ 
Сорьцын 
алба 

хандив (зуух 
шинэчлэхэд) 2010.05.31    1,000.0 1,000.0 АУМ ХХК  1,000.0    

  Улаанбаатар БЗД НДХ хандив 2010.09.04    200.0 200.0 
Вестерн 
проспектор 
монголия ХХК 

200.0    

  Улаанбаатар СХД 
НДХэлтэс хандив 2010.04.19    100.0 100.0 Гацуурт ХХК 100.0    

  Улаанбаатар СХЗҮГазар хандив 2010.05.24    1,000.0 1,000.0 Гацуурт ХХК 1,000.0    
  Улаанбаатар СХД ЭМНэгдэл хандив 2010.09.30    5,000.0 5,000.0 Гацуурт ХХК 5,000.0    

  Улаанбаатар МУ 
өрөмлөгийн 

хандив 2010.12.26   
 

1,500.0 1,500.0 Дун-Эрдэнэ ХХК 1,500.0 
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Хавсралт Ү-Компаниудаас орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөр, хураамж, үзүүлсэн хандив, дэмжлэгийн хүснэгт (аймаг тус 
бүрээр) 

 

д/
д 

Аймгийн 
нэрс 

Сумын 
нэрс Гүйлгээний утга Огноо 

Дүн 
Бүгд 

(мянган 
төгрөгөөр) 

Компаниудын 
нэрс 

Хандив тусламж авсан нь нотлогдсон 
эсэх 

Татвар, 
төлбөр, 

хураамж, 
торгууль 

Байгаль 
хамгаалах 
зардлын 
50 хувь 

 Хандив   Нотлогдсон   Нотлог- 
доогүй  Тайлбар 

холбоо 

  Улаанбаатар хотын дүн         2,101,058.4 2,101,058.4   2,100,182.3 876.1   
  Нийт     19,172,390.8 107,986.3 11,666,154.7 30,946,531.8   30,931,389.9 15,141.8   
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Англи улсын “Харт Нойрс” Лтд компани болон Монгол улсын  
“Улаанбаатар аудит корпораци” ХХК-ийн хамтарсан консерциум 

 

Хавсралт Х-Анхны зөрүүнд нөлөөлсөн шалтгаан 

Талууд Зөрүү үүсгэж буй шалтгаанууд Зөрүүгийн дүн  Хувь  

ЗГ-ын тал 

ЗГ  нэгтгэлийн тайландаа орхигдуулж тайлагнасан. 43,456,976.2 17.28 

Нэг татварын илүү төлөлтөөс нөгөө татварыг дутуу төлөлтөд 
суутган тооцсоныг ЗГ тайландаа оруулаагүй. 39,332,899.7 15.64 

ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа дутуу нэгтгэсэн. 14,766,301.7 5.87 

ЗГ-ын анхны нэгтгэлд давхардуулж нэгтгэсэн. 10,099,132.8 4.01 

ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа компанийн олборлолтын үйл 
ажиллагаатай холбоогүй ажил гүйлгээг нэгтгэсэн. 461,767.8 0.18 

ЗГ нэгтгэл хийхдээ өөр татварын төрлийг оруулж нэгтгэгдсэн. 460,902.3 0.18 

ЗГ анхны нэгтгэлийн тайландаа илүү тайлагнасан. 170,785.7 0.07 

Бусад 11,120.0 0.00 

Дүн 108,759,886.2 43.24 

Компанийн 
тал 

ОҮИТБС-ын 2010 оны тайлангаа гаргаж өгөөгүй. 55,910,817.5 22.23 

Санаачлагын албанд өгсөн тайландаа оронгийн нарийвчлал 
буруу хийсэн. 35,759,330.7 14.22 

Санаачлагын албанд өгсөн тайландаа дутуу тайлагнасан. 12,043,746.5 4.79 

Компани нэг татварын илүү төлөлтөөс нөгөө татварын 
суутган тооцсон. 10,204,153.9 4.06 

Санаачлагын албанд өгсөн тайландаа компани тайлагнаагүй 
орхигдуулсан. 6,233,022.0 2.48 

Худалдан авалтад төлсөн НӨАТ-ийг татварын албанд төлсөн 
гэж тайлагнасан. 5,931,943.1 2.36 

Санаачлагын албанд өгсөн тайландаа илүү дүнгээр тусгасан. 5,915,061.2 2.35 

Гаальтай холбоотой бүх төрлийн татвар, хураамж, 
үйлчилгээний дүнг компаниуд салгаж тусгалгүй бөөн дүнгээр 
тайланд тусгасан. 

5,475,056.1 2.18 

Компанийн нягтлан бодогч нарын ажлын хариуцлагаас 
шалтгаалан зарим татвар, төлбөр, хураамжийн дүн 
тусгагдаагүй, өөр мөрөнд андуурч тусгагдсан. 

4,687,933.4 1.86 

Валютын ханшийн зөрүүнээс шалтгаалан илүү тайлагнасан. 400,858.1 0.16 

Компанийн зүгээс ТББ-д өгсөн хандив, дэмжлэг үйлчилгээний 
хөлсийг оруулж тусгасан. 92,192.7 0.04 

Компани нь нэгтгэлд хамааралгүй өөр төрлийн татварыг 
нэгтгэсэн. 81,145.1 0.03 

Компаний 2010 оны эцэст хийгдсэн төлөлт он дамжиж 
төсвийн дансанд орсон. 48,186.6 0.02 

Бусад 11,117.6 0.00 
Дүн 142,794,564.5 56.76 

Нийт дүн 251,554,450.72 100.00 
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